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FORORD
Det er ikke ganske tilfældigt, når denne bog om de første danske,

som ofrede livet i kampen mod fascismen, kommer så sent. Den har
allerede en bevæget historie bag sig, og der kunne skrives en bog alene
om forarbejdet på den. Men her skal det blot nævnes, at arbejdet blev
påbegyndt i 1938 og afbrudt af besættelsen, hvorunder næsten alt kilde

materiale bortkom. I 1945 blev arbejdet genoptaget, men ikke før der

i 1950 blev dannet en komité, som støttede sammenslutningens ind
samling af materiale og bidrog til at overvinde økonomiske vanskelig

heder, kunne sagen føres frem til en løsning.

Leo Kari, som har samlet og udarbejdet bogen, var selv spaniensfrivillig, først infanterist i Tjapajevbataillonen og senere sergent i

Neksøkompagniet. Under besættelsen blev han på tysk foranledning
interneret i vinteren 42-43, slap ud og genoptog sin illegale virksom
hed, indtil han med sin gruppe blev grebet af tyskerne i foråret 45.

Tre af gruppens medlemmer blev henrettet, og Leo Kari, der også var
dømt til døden, undgik kun eksekutionen ved en række heldige om
stændigheder.

En del af de faldnes pårørende har ikke villet give oplysninger til
bogen, fordi de endnu lever i håbet om, at deres søn skal være i live

og engang vende hjem. At de indtager denne holdning, skal ikke be
brejdes dem; det er fuldt ud forståeligt, når man tænker på, at de
aldrig har fået officiel bekræftelse på dødsbudskabet: den spanske
regering var af gode grunde forhindret deri, den danske regering be

kymrede sig ikke derom.
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Sammenslutningen vil her gerne takke alle, som har medvirket til.
at bogen trods mange forhindringer nu er en kendsgerning. Det gæl

der den omtalte komités medlemmer, professorerne Hal Koch og .Imo
gens Fog, chefredaktørerne Niels Hasager og Erik Scidenfaden, for
stander H/. Gammelgaard, universitetslektor dr. phil. Palfrid Palmgrcu

Munch-Petersen og endelig universitetslektor mag. art. Erik ReskeNielsen, som har skrevet den indledende historiske oversigt. Det gælder
også alle, som har bidraget økonomisk eller har stillet materiale til dispo

sition ; en række folkeregistre, som har givet oplysninger om de faldnes

data; og ikke mindst de pårørende, som har udlånt breve, fotos og

avisudklip, ofte det eneste, de ejede til minde om deres kære.
For »Sammenslutningen af danske Spaniensfrivillige«,
Poul Erik Dreyer.

6

INDHOL ID :
Side

Den spanske borgerkrig. Forudsætninger og forløj.
Af Erik Reske-Nielsen .................................................................................
Den internationale brigades kirkegård .
Af Ingeborg Refling Hagen ......................................................................
Den internationale brigade .................................................................................
Undervejs ..............................................................................................................
Madrid .................................................................................................................
Jarama .................................................................................................................
Guadalajara ..........................................................................................................
En bataillons undergang .............................
Brunete .................................................................................................................
Aragonfronten ...................................................................................................
Torralba ..............................................................................................................
Teruel .................................................................................................................
Partisaner og artillerister ....................................................................................
Tilbagetoget ..........................................................................................................
Ebroslaget ..............................................................................................................
Æreskort, bilag ...................................................................................................
Bag gitter og pigtråd ............................................................................................
Litteraturhenvisninger ........................................................................................
Navneregister .......................................................................................................

9
31
33
42
52
58
69
77
89
101
115
129
135
142
159
176
183
203
205

7

DEN SPANSKE BORGERKRIG
FORUDSÆTNINGER OG FORLØB

Af Erik Reske-Nielsen
I forhistorien til 2. verdenskrig indtager den spanske borgerkrig fra
1936 til 1939 en meget central plads. Man har udtrykt det sådan, at
»det begyndte i Spanien«, og selv om synspunktet kan diskuteres, er
det rigtigt, at den væbnede fascistiske agression første gang gjorde
sig gældende i Europa, da de spanske generaler rejste oprørsfanen og
modtog en hjælp fra Mussolinis Italien og Hitlers Tyskland, der satte
dem i stand til gennem næsten tre års borgerkrig at besejre den lov
lige spanske regering og kue hele det spanske folk. Begivenhederne i
Spanien står som noget af det vigtigste og mest karakteristiske i 1930ernes store tragedie — side om side med den japanske agression i Manchuriet og Kina, den nazistiske magtovertagelse i Tyskland, Italiens
overfald på Abessinien, naziarmeens indmarch i det demilitariserede
Rhinland, Østrigs Anschluss, Miinchenkapitulationen og Tjekoslovakiets endelige fald.

1.
Borgerkrigen var imidlertid på -ingen måde udelukkende eller i over
vejende grad de fremmede diktatorers værk. Den udsprang af de øko
nomiske, sociale og politiske forhold i Spanien, men hele situationen
før og efter dens udbrud gav herskerne i Rom og Berlin glimrende
muligheder for at fiske i rørte vande, og de lod ikke chancerne gå
fra sig.
Borgerkrigens spanske forudsætninger kan følges langt tilbage i lan
dets historie, og revolten i juli 1936 hænger nøje sammen med Spa
niens udvikling siden sidste halvdel af forrige århundrede. Der går en
skillelinie ved året 1873, da den første spanske republik blev prokla9

meret efter flere årtiers uroligheder. Den brød imidlertid sammen igen
i 1874, hvorefter Spanien med grundloven af 1876 blev et indskrænket
monarki. Absolutismen var faldet, men den politiske omvæltning betød
absolut ikke nogen ændring i landets, øvrige organisation, og i Spanien
som så mange andre steder viste det sig, at en gammel feudal sam
fundsorden lod sig opretholde til trods for, at en fri forfatning var
blevet gennemført. I de følgende årtier udspandt der sig i cortes —
det spanske parlament — en langvarig kamp om magten mellem kon
servative og liberale, men begge partier stod urokkeligt på den be
stående ejendoms-fordelings grund, og modsæltningerne mellem de to
partier var kun. i ringe grad socialt betonet. I holdningen over for de
kræfter, der tilstræbte en virkelig reform i det spanske samfund republikanere, socialister og anarkister — var konservative og liberale
nøjagtigt ens og formåede længe gennem den indflydelse, de øvede på
valgresultaterne, at kue den egentlige opposition mod systemet. Følgen
heraf blev, at det spanske samfund stagnerede og blev holdt tilbage
i hele sin udvikling på et tidspunkt, da størsteparten af det øvrige
Europa blev omformet i hastigt tempo. Spanien blev derved en ana
kronisme i .Europa, både hvad økonomisk struktur, sociale forhold og
politisk liv angik. Kun i dele af Østeuropa, i Syditalien og Portugal
så det ud på lignende måde.
Ved slutningen af 1. verdenskrig tydede mangt og meget imidlertid
på, at situationen var ved at blive uholdbar i Spanien, og i 1917 be
fandt landet sig på revolutionens rand med utilfredshed blandt dele af
officerskorpset, stigende republikanske stemninger i borgerskabet og
med arbejderuroligheder i by og på land, hovedsagelig i Catalonien, de
baskiske lande og Andalusien. Til noget virkeligt udbrud kom det dog
ikke. Modstanderne mod regimet var alt for splittede, og kong
Alfons XIII og hans godsejer-regering forstod at spille den ene fjende
ud mod den anden, så det kun kom til revolter og terror-handlinger,
men aldrig til revolution.
Således blev det ved indtil 1923, da Spanien fulgte med i den reak
tion mod parlamentsstyre, der var ved at blive almindelig i Europa,
efter at det i 1918—19 var regnet med frie forfatninger i mange
lande uanset, om deres struktur passede dertil. Mussolini, var her med
sin march mod Rom i 1922 blevet den store foregangsmand, og i Spa
nien blev det general Primo de Rivera, der af kongemagten og landets
øvrige herskere blev betroet den opgave at styrke det bolværk mod
folkelige politiske og sociale strømninger, som det konstitutionelle
l!l

styre aldrig havde kunnet gøre solidt nok. Et statskup førte i 1923
til skabelsen af Primo de Riveras militærdiktatur, der kom til at bestå
indtil 1930. I løbet af denne tid fik Spanien gjort op med Marokko,
og Primo de Rivera, der nød godt af fine økonomiske konjunkturer,

Udenlandske pressefotografer ved den spansk-franske grænse, sv. foto.1) Billedet
er typisk for den daværende europæiske situation: den spanske tragedie var godt
stof, men derudover blandede man sig —• officielt — ikke ind i krigen.
fik — som andre diktatorer — togene til at gå præcist, byggede veje
og igangsatte andre offentlige arbejder, men reformer, der kunne
ændre grundtilstandene i landet, indlod han sig ikke på og kunne hel
ler ikke gøre det i kraft af, at hele hans magt hvilede på de konserva
tive samfundsgrupper. Lidt efter lidt smuldrede grunden under hans
regime dog væk, og i 1930 blev han styrtet, hvorefter en anden general
forsøgte at redde, hvad reddes kunne for kongemagten og oligarkiet
ved en tilbagevenden til konstitutionelle former.

Men det var for sent. Republikanerne var uafladeligt vokset i styrke
under militærdiktaturet, og det samme gjaldt socialisterne. De to grup*) Billeder mærket »sv. foto« er lånt fra den svenske forsvarsstabs værk »Det
spanska inbordeskriget«.

per fandt nu hinanden i et samarbejde, og efter at kommunevalg i
april 1931 havde vist absolut overlegenhed for kongedømmets mod
standere i alle de store byer, flygtede kong Alfons XIII fra sit urolige
land, hvor selv dele af militæret var begyndt at opgive monarkiets
sag. Kongens flugt og republikkens indførelse fandt sted uden spek
takler, og alene heri ligger beviset for, at Spanien i 1931 var modent
for denne omvæltning.

2.

■

Det var således et samfund med overordentlig store problemer og
en ulykkelig struktur, det republikanske styre overtog i 1931. Spa
nien er fra naturens hånd ingenlunde noget fattigt land, og dets jord
rummer råstoffer af høj værdi, men landet har altid været og er
stadig overvejende et landbrugsland. Som sådant hæmmes det imid
lertid af mangel på regn, og kun i nord og øst falder der vand nok,
hvilket er en af årsagerne til, at de økonomiske og til dels også de
sociale forhold her er bedre end på den centrale højslette og i de syd
lige dele. Vældige områder ville dog kunne frugtbargøres gennem
kunstig vanding, men dette forudsætter en driftsform, der er uigen
nemførlig med de ejendomsforhold, der eksisterer i Spanien, og som
var blevet sikret af monarkiet før 1931 på ganske samme måde som
de efter oprørernes sejr er blevet garanteret af Franco-diktaturet.
For Spaniens økonomi er frugt- og vineksporten fra de østlige og
sydlige kystegne nok af stor betydning, men langt større interesser
knytter der sig til landets mineralrigdomme af bl. a. jern, kviksølv,
bly, kobber, zink m. m., som allerede længe før republikkens indførelse
blev kontrolleret af udenlandsk kapital, og som blev eksporteret som
råstoffer og kun i meget ringe grad udnyttedes af den svage spanske
industri. Udførsel af råvarer og import af færdigvarer stod som et
kendetegn for Spaniens økonomiske liv, og landet udgjorde både i
1920erne og 1930erne en af de vigtigste råstofbaser på det europæiske
kontinent og fik således stor betydning, da rustningskapløbet begyndte.
I Spaniens økonomiske struktur med et primitivt og ekstensivt land
brug, en svag industriel udvikling og ringe handelsomsætning som
karakteristiske træk ligger en del af forklaringen på det tilbagestående
sociale stade, Spanien befandt sig på i 1931, selv om andre årsager
kan påpeges både fra landets ældre og nyere historie. Magten i Spa
nien havde gennem århundreder været koncentreret hos den enormt
rige godsejerklasse, og dens interesser havde hæmmet det industrielle

gennembrud, navnlig fordi de store jordbesiddere ikke ønskede en
industri, der kunne aftage det store overskud af arbejdskraft, som
gjorde det muligt at drive landbrug med et landarbejderproletariat,
hvis indtægter blev holdt på det absolutte eksistensminimum. Det store
flertal af den spanske befolkning bestod således af landarbejdernes og
de små fæstebønders vældige halvsultende og analfabetiske masse, mens
industriarbejderne var relativt fåtallige og på grund af den evige kon
kurrence på arbejdsmarkedet fra landproletariatets side ude af stand
til at opnå lønninger, der lå meget over, hvad der blev budt på god
serne. Helt galt stod det til i de sydlige provinser, navnlig Andalusien,
hvor kæmpemæssige latifundier, der kunne være så store som hele
Lolland, udgjorde stater i staten og danne vældige reservoirer for
overskydende arbejdskraft, som i påkommende tilfælde kunne hentes
til industri distrikterne i de baskiske lande, Catalonien, Valencia og
Madrid og anvendes til at trykke arbejdslønnen eller bryde de strejker,
hvormed arbejderne forsøgte at opnå bedre kår. Som helhed tegnede
billedet sig dog noget lysere i de asturiske minedistrikter, i de baskiske
byer og i industricentrer som Barcelona, Madrid og Valencia. Arbej
derne var her som oftest socialister — dog med undtagelse af Barce
lona, hvor anarkosyndikalister var i flertal, mens anarkismen var det
store evangelium for det sydspanske landarbejderproletariat.
Disse sociale forhold, der på ingen måde blev bedre af, at der prak
tisk talt ingen middelstand fandtes i Spanien, gjorde det muligt for
overklassen at beherske det økonomiske liv totalt, og det syntes ind
lysende, at den besad en magtstilling, der ville gøre det vanskeligt
at knække den, uanset om en politisk statsomvæltning kom i stand,
således som tilfældet var i 1931. Overklassen bestod naturligvis først
og fremmest af godsejerne, men med disse var kirke, officerskorps og
bureaukrati forbundet gennem interesser og tradition. Den mægtigste
af dem var nok kirken, takket være det frygtelige propagandaapparat,
den besad gennem sit monopol på undervisningsvæsenet i Spanien og
på anden måde. Den havde ganske vist fået flere knæk i årtiers kamp
mod de liberale, og den havde mistet en væsentlig del af sit fundament,
da dens godser blev konfiskeret i midten af forrige århundrede, men
dens indtægter og ejendom var skattefri. Den havde også forstået at
finde erstatning for den tabte jordejendom gennem erhvervelse af
mange industrielle og finansielle foretagender, ligesom den besad et
utal af særrettigheder rundt om i landet og øvede stor økonomisk ind
flydelse på presse og forlagsvirksomhed. Dens stilling var udsat, og
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anarkisterne havde længe haft som yndlingssport at svide kirker og
klostre af — noget, som man vanskeligt kan fortænke dem i, når det
tages i betragtning, at kirken f. eks. kunne have monopol på vandfor
syningen til en landsby og benyttede sit monopol til veritable udpres
ninger af de i forvejen ludfattige fæstebønder.
Hæren stod dog ikke meget tilbage for gejstligheden i magt og ind
flydelse, og officerskorpsets position blev tilmed styrket, efterhånden
som det blev mere og mere nødvendigt at opretholde de eksisterende
samfundsforhold med vold. Et talende vidnesbyrd herom er det, at
hæren i monarkiets sidste år slugte 1/3 af budgettet, mens politi og
civilgarde tog sig af en anden trediedel. Lige så karakteristisk var det,
at der fandtes 1 officer for hver seks menige i hæren, og at den span
ske flåde talte flere admiraler end. hele den britiske marine. Officers
korpset var en frygtelig snyltegæst på det spanske samfund og gav
på ingen måde bureaukratiet noget efter i bestikkelighed, eller når det
gjaldt om at svindle med statens midler.
At gøre op med denne overklasse, at knuse dens økonomiske funda
ment — det var den absolut vigtigste opgave for den nyfødte republik i
1931. Kun derved kunne det spanske samfund blive moderniseret og
bedre kår skabes for de store masser. Det skulle imidlertid komme til
at gå ganske anderledes.

3.
Republikkens smertefri fødsel blev den lykkeligste begivenhed i dens
korte liv. Fælles for de politikere og partier, der skulle arbejde
sammen på demokratiets grund, var egentlig kun det ene, at de alle
var modstandere af kongedømmet. Nu, da det var bragt til fald, var der
ikke stort mere, der bandt dem sammen, og Spanien blev derfor i de
følgende år skueplads for bevægede politiske kampe og for en social
gæring, der ikke var svagere, end den havde været før 1931 — snarere
tværtimod. Der var republikanere, der stod fast på den private ejen
domsrets grund, og som først og fremmest så opgaven i at knuse den
katolske kirkes magtstiillng; der var socialister, der fordrede økono
miske reformer, som nødvendigvis ville medføre ekspropriation af
godser og erhvervsvirksomheder, men som flertallet af de samme
socialister kun ville gennemføre, hvis de kunne opnå parlamentarisk
hjemmel herfor; der var højrerepublikanerc, som stod fast på den
bestående samfundsordens grund og kun ønskede den konstitutionelle
ændring, der allerede var blevet gennemført med kongedømmets fald;

endelig var der grupper, som drømte om en monarkistisk restauration,
blot med et andet overhoved end Alfons XIII; yderst til venstre — og
helt uden for det samarbejde, der havde ført til omvæltningen i 1931 ■—
stod anarkister og anarko-syndikalister med et vældigt greb i masserne
i de sydspanske godsområder og i Catalonien. De ønskede ingen kom
promispolitik med de borgerlige og angreb socialisterne med al fræn
dens had. Der skulle være revolution i samfundet og ikke blot en stats
omvæltning. Paradisets idealforhold skulle skabes med det samme og
med blod og terror — ikke ved forhandlinger og studehandler i cortes.
Dertil kom endelig de specielle problemer, republikken stod over for
på grund af catalanske og baskiske krav om helt eller delvis selvstyre.
Det var altsammen vanskeligheder, der kunne sætte selv de mest erfarne
statsmænd på en alvorlig prøve, og ingen af de politikere, den spanske
republik fostrede, var af synderlig stort format, og under alle omstæn
digheder savnede de fuldstændig erfaring i parlamentarisk arbejde.
Følgen af disse forhold blev, at ingen af de republikanske regeringer,
der hastigt fulgte efter hinanden, blev virkelig arbejdsdygtige, og at
der til de regulære partipolitiske konflikter blev føjet gentagne anar
kistiske opstande samt militære kupforsøg, om end ingen blev så alvor
lige, at de truede republikkens liv. De første to år efter kongedømmets
fald var domineret af venstrerepublikanere og socialister og af en
kraftig reduktion i kirkens og officerskorpsets magt, men ikke af den
meget hårdt tiltrængte agrarrevolution, der alene ville have kunnet
stække republikkens modstandere. I 1933 indtraf der — på grund af
venstrerepublikkens mangel på effektiv optræden og flere fejlgreb fra
dens side — en højrereaktion, der i den følgende tid udviklede sig med
katolikkerne som bannerførere i retning af en kontrarevolution. Et
klerikalt-fascistisk diktatur som Dollfuss’ i Østrig syntes at være på
trapperne, navnlig efter at regeringen i oktober 1934 havde ladet en
arbejderopstand i Asturien nedkæmpe. Her havde for første gang so
cialister og anarkister gjort fælles sag i et samarbejde, der pegede frem
mod folkefronten, men samtidig havde højrerepublikken vist vejen for
bekæmpelsen af den samme folkefront. En af de mænd, der spillede
hovedrollen, da den asturiske opstand blev slået ned, var general
Franco, som hentede fremmedlegionen og det mauriske rytteri over
fra Marokko og lod disse tropper, som det ellers havde været regnet for
helligbrøde at anvende imod spaniere og på spansk jord, slagte løs på
Oviedos arbejdere for derefter at lade dem etablere et rædselsregimente
i Asturien, der på denne måde skulle afskrækkes fra på ny at rejse sig.
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Det klerikale diktatur, katolikkerne tilstræbte, blev aldrig til virkelig
hed. Højrekoalitionen begyndte at gå i opløsning, ikke mindst på grund
af nogle forfærdelige korruptionsaffærer, der kompromitterede de
konservative republikanere, og samtidig indså venstreoppositionen, at
den måtte stå sammen imod den truende fare. Folkefronten blev
organiseret, og ved valgene i februar vandt den en sejr, der gav den
flertal i cortes med 266 af 473 mandater. I stemmemæssig henseende
opnåede folkefronten dog kun tilslutning fra 47 % af vælgerne, men
når man tager i betragtning, at adskillige tusinde af dens agitatorer var
blevet smidt i fængsel af højreregimet, og at godsejerne mange steder
kunne tvinge landarbejdere og fæstebønder til at stemme på en bestemt
måde, kan der ikke herske tvivl om, at det spanske folk i februar 1936
ganske utvetydigt tilkendegav sin tilslutning til venstrepartierne og det
program, de havde opstillet. I sin sidste frie meningstilkendegivelse gik
Spaniens befolkning da ind for en demokratisk-parlamentarisk styre
form, en agrarreform med konfiskation af storgodserne og udstykning
af jorden, et slag mod kirkens økonomiske og mentale magtstilling, en
radikal forbedring af sociallovgivningen og en kraftig reduktion af det
snyltende og politiserende officerskorps.
Folkefrontens valgsejr bragte imidlertid heller ikke løsningen på
Spaniens problemer. Nu som før var modsætningerne inden for venstre
store og på punkter uovervindelige. Eet var, at enes om et program, når
man var i opposition, noget helt andet at omsætte det i praksis gennem
et lovgivningsarbejde. Tilmed havde folkefrontens sejr skærpet den
politiske situation. Det var kommet til udtryk allerede i valgresultatet.
Venstre havde sejret, men det yderste højre var også blevet styrket.
Taberen var centrum. Modsætningerne var blevet øget, og der eksi
sterede ikke længere nogen stor midtergruppe, der kunne øve en mode
rerende indflydelse og balancere mellem fløjene.
I højre var reaktionen på det skete forskellig. Nogle ønskede fortsat
parlamentarisk opposition, men andre gik til yderligheder. Tankerne om
monarkistisk restauration eller andre former for kontrarevolution greb
om sig og manifesterede sig blandt andet i en stadigt voksende tilslut
ning til falangismen — den spanske afart af nazime og fascisme. Ved
februarvalget talte Falangen under ledelse af Primo' de Riveras søn
ikke mere end 25.000 medlemmer, men et par måneder senere pas
serede den de 100.000. Andre højregrupper forsøgte at gøre falangen
kunsten efter og at overgå den i rabiat agitation mod folkefronts
regimet. Men højre var heller ikke enige og de forskellige støvleklædte
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organisationer bankede hinanden i gadeuroligheder med samme fryd
som den, hvormed de slog løs på socialister og republikanere.
Værre endnu var det, at modsætningerne mellem folkefrontens ledere
og partier var så dybtgående, at regeringen meget hurtigt svækkedes og
mistede sin arbejdsdygtighed. Det skyldtes til dels de gamle modsætnin
ger mellem republikanere og socialister, men endnu mere at socialister
ne splittedes i højre- og venstre-socialister, hvoraf nogle af de sidst
nævnte søgte støtte både hos kommunister og anarkister med det ende
lige formål gennem revolution at skabe et socialistisk samfund i
Spanien, mens andre kun ønskede samarbejde med kommunisterne og
atter andre alene med anarkisterne. Fløjen var således uenig og tilmed
i mindretal blandt socialisterne, og anarkisternes ofte demonstrerede
mangel på effektivitet gjorde heller ikke dem til nogen dødelig trusel
mod det bestående. Kommunisterne, endelig, var endnu ved valget i
februar 1936 ganske fåtallige og formåede i hele landet ikke at samle
mere end et halvt hundred tusinde stemmer ligesom de i cortes kun var
repræsenteret med 15 mand. Men månederne efter folkefrontens sejr
betød også for dem en rivende fremgang, der i højre satte frugt i en
virkelig eller simuleret frygt for en spansk oktoberrevolution. Kom
munisternes fremgang gav naturligvis anledning til voldsomme kontro
verser med socialisterne, ikke mindst i fagforeningerne, og de gensidige
spektakler i venstrefløjen var derfor ikke mindre, end dem man kunne
konstatere hos højre mellem falangister og monarkister.
Alt dette betød, at det gærede voldsomt i det spanske samfund i for
året og sommeren 1936. Aldrig før var der på så kort tid blevet svedet
så mange kirker af i Spanien — anarkisternes yndlingssport —, og
man skulle tilbage til den urolige periode efter 1917 for at finde lig
nende terror og kaos i de spanske byer, hvor slagsmål og attentater fra
februar til juli kostede 79 mennesker livet, mens 1287 blev såret. Også
strejkebølger rystede landet som et effektivt akkompagnement til gade
spektaklerne og landarbejderurolighederne. Det var klart, at en krise
nærmede sig for den spanske republik — at Spanien ville glide enten
til højre eller til venstre, hvis de republikansk-demokratiske kræfter i
landet ikke pludselig vandt styrke.

4.
Dette var da den faretruende indre situation i Spanien i sommeren
1936, og risikoen for voldsomme begivenheder var så meget større,

17
Spaniens-frivillige

2

som Middelhavsområdet på det sidste var blevet internationalt brænd
punkt af første rang.
I Italien havde Mussolini år ud og år ind brugt mund om Middel
havet som et italiensk hav — et »mare nostrum« — og havde prøvet at
få det italienske folk til at drømme sig selv ind i rollen som Romer
rigets genskabere. Hidtil var der ikke kommet mange realiteter ud af
ønskedrømmene, og den indflydelse Mussolini havde formået at opnå
hist og her på Balkan var tilmed i 1936 ved at blive alvorligt truet af
det nazistiske Tyskland, som Italien ellers ved den øvrige storpolitiske
udvikling var kommet til at nærme sig mere og mere. Gennem 1920erne og 30erne havde Frankrig stået som det fascistiske Italiens bitre
rival i Middelhavet, og forgæves havde diktatoren i Rom strakt hånden
ud efter det franske Tunis. Hverken det eller de områder, italienske
aviser og fascistiske demonstrationer krævede for Italien — Nizza,
Corsica og Djibuti — var kommet Mussolini i eje. Kun Abessinien
ovre i Østafrika havde den sultne imperator haft held til at annektere
gennem en aggression, der skaffede Italien oprejsning for det for
smædelige nederlag, dets soldater havde lidt til abessinerne i slutningen
af forrige århundrede. Erobringen havde også skaffet sammenhæng i
Italiens østafrikanske besiddelser, men overfaldet mod Abessinien
havde tillige bevirket, at Storbritannien og Italien for alvor var tørnet
sammen. England var — Frankrigs besiddelser og Mussolinis skryderi
til trods — ubetinget Middelhavets virkelige hersker, og Storbritan
niens reaktion overfor den abessinske krig gjaldt derfor ikke alene
herredømmet over Nilens kilder og den sydlige indsejling til Det røde
Hav, men også over Middelhavet. Den engelsk-franske enighed om at
gøre modstand mod Mussolinis ekspansion førte til, at Folkeforbundet
for en gangs skyld blev effektivt og greb til sanktioner mod angriberen,
men det bevirkede rigtig nok også, at de to europæiske fredsforstyrrere
— Hitler og Mussolini — opdagede, hvor store fælles interesser, de
havde. Begyndelsen til Berlin-Rom-aksen blev smedet, mens Musso
linis krigere med fly og giftgas heltemodigt slagtede Haile Selassies
barfodede negersoldater. Resten af den blev til i den store esse, gene
ralsoprøret den 17. juli 1936 tændte op under på den pyrenæiske halvø,
og som Mussolini og Hitler ivrigt pustede luft til.
Med sine aspirationer om et Middelhavsherredømme og navnlig i den
akute situation, der var opstået efter Abessinienkrisen, måtte Musso
lini naturligvis i høj grad ønske forbundsfæller i Middelhavsområdet,
og det stod klart, at et Spanien, der var styret af generaler, godsejere,
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den katolske kirke og den fascistiske falange ville være et langt større
aktiv for Il Duces Italien end et folkefrontsregime på Pyrenæerhalv
øen. Helt fortræffeligt ville det være, hvis et sådant styre lod sig
etablere gennem italiensk hjælp, hvorved den nye regering i Madrid
ville komme i gæld til Italien eller eventuelt endog i afhængighed af
det.
Også som led i magtkampen mod vestmagterne ville det være af
overordentlig stor betydning for Berlin og Rom at have en venligt
sindet regering i Spanien, navnlig når den krig, Hitler arbejdede hen
imod, blev en kendsgerning. Det var tydeligt, at mulighederne for at
tilkæmpe sig herredømmet i Middelhavet var langt større for tyskerne
og italienerne, om de på deres side havde Spanien, hvorfra Gibraltarstrædet kunne lukkes og selve Gibraltar angribes. Det betød intet
mindre, end en dødelig trusel mod det britiske imperiums livslinie fra
Liverpool over Suez til Calcutta, og også for operationer imod trafik
ken i Atlanterhavet åbnede der sig gode muligheder fra baser i Nord
spanien eller på de canariske øer. Lige så vigtigt var Spanien i tilfælde
af en tysk-italiensk krig imod Frankrig. Allerede i 1870 havde det
spanske spørgsmål været en hovedårsag til den fransk-tyske krig, og
med Spanien tilsluttet aksemagterne måtte Frankrig se den frygtelige
mulighed i øjnene at kunne blive angrebet både fra Rhinen, Alperne og
Pyrenæerne. Med et venligsindet folkefrontsstyre i Madrid ville Frank
rig kun behøve ganske lidt militær ved den spanske grænse, mens et
upålideligt Spanien nødvendigvis måtte binde store styrker, selv i det
tilfælde at det ikke deltog i et tysk eller tysk-italiensk angreb. Sær
lig fristende for aksemagterne måtte det også være enten selv eller
gennem en spansk allieret at sikre sig herredømmet over de baleariske
øer med deres enorme strategiske betydning. Balearerne lå lige i fugle
flugtslinien mellem Marseille og Toulon i Sydfrankrig og Algier og
Oran i Nordafrika, hvorfra Frankrig i krigstilfælde ventede livsvigtige
forsyninger og store transporter af farvede tropper. Fra Minorca
kunne bombemaskiner desuden nå de sydfranske og nordafrikanske
havne samt Corsica. Tysklands og Italiens interesse i at få et venligt
sindet styre i Spanien og eventuelt at erhverve dette regime som allieret
i den kommende krig var således ganske oplagt. Til disse politiske og
militære motiver kom også økonomiske, der på ingen måde må under
vurderes. Spanien udgjorde — som tidligere påpeget — en vigtig
råstofbase for de europæiske stormagters oprustning, og man har ad
skillige vidnesbyrd om, at denne side af sagen i allerhøjeste grad inter
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esserede den tyske regering, der også benyttede sig af Francos af
hængighed af den udenlandske hjælp til i 1936 og 1937 at aftvinge
oprørerne store økonomiske indrømmelser, der muliggjorde en stærk
tysk infiltration i Spaniens erhvervsliv.
I betragtning af disse forhold måtte det synes naturligt for de
kræfter, der forberedte en omvæltning i Spanien, at søge forbindelse
med de to store diktaturstater. Det var i særdeleshed Italien, man satte
lid til, og republikkens modstandere kunne henholde sig til, at der i en
spansk-italiensk venskabstraktat, der var blevet sluttet mellem Primo de
Rivera og Mussolini i 1926, fandtes en artikel, hvori Italien lovede
støtte til det spanske monarki, hvis det skulle blive truet, mens Spanien
til gengæld var gået ind på at tillade oprettelse af italienske baser på
Balearerne i tilfælde af krig. Rustet med denne traktatbestemmelse, som
naturligvis oprindelig havde taget sigte på en helt anden situation, hen
vendte en delegation af spanske monarkister sig i marts 1934 til den
italienske regering og opnåede ved forhandlinger i Rom med Mussolini
og marskal Balbo løfte om støtte til at omstyrte det republikanske styre
i Spanien, og umiddelbart efter begyndte italienske våben ad illegale
ruter at strømme til spanske monarkister og andre grupper, der stræbte
efter en højre-restauration. Først i foråret 1936 — efter folkefrontens
valgseer — blev forbindelsen dog virkelig livlig, og fra italiensk side
lagde man nu megen vægt på at styrke falangisterne i den anti-demokratiske front.
Oprørsklikens forbindelse med Berlin forud for den 17. juli aftegner
sig noget mindre klart, men det er givet, at den også har haft kontakter
i tyske kredse og har fået hjælp herfra endnu før borgerkrigens ud
brud. Navnlig var Abwehr-chefen, admiral Canaris, der stod i for
bindelse med spanske officerer tilbage til 1. verdenskrig, meget aktiv,
og det vides, at general' Sanjurjo og falange-chefen, Primo de Rivera,
i februar 1936 ankom til Berlin for at føre forhandlinger, hvis indhold
dog ikke kendes.

5.
Sanjurjos og Primo de Riveras Tysklandsfærd fandt sted, efter at
den egentlige sammensværgelse var blevet til på et møde i januar 1936
mellem en række spanske generaler, bl. a. Sanjurjo, Mola, Queipo de
Liano, Cabanellas og Franco, som plejede forbindelse med højre
repræsentationen i cortes gennem den senere spanske udenrigsminister,
Serrano Suner. Det var den egentlige oprørsklikes mening, at revolten
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Skulle være brudt ud i slutningen af juni med Sanjurjo som militær og
den fremtrædende højrepolitiker, Calvo Sotelo som politisk leder, men
datoen blev ændret til midten af august, idet man dog var enige om at
slå til forinden, hvis en lejlighed bød sig. Den kom — kunne næsten
ikke undgå at komme, så urolige forholdene var —, da Calvo Sotelo
blev dræbt den 13. juli af nogle socialistiske militsfolk som hævn for
den foregående dags mord på en socialistisk løjtnant i civilgarden.
Hermed havde generalerne fået et påskud til at starte den opstand, de
havde planlagt så længe i forvejen, og som blev indledt med militær
aktioner natten mellem 17. og 18. juli 1936 og det følgende par dage
rundt om i alle spanske garnisonsbyer. Selve oprørschefen, general
Sanjurjo, skulle dog ikke komme til at triumfere. Han blev dræbt ved en
flyveulykke, da han var på vej fra sit hovedkvarter i Lissabon til
Spansk Marokko, hvor han skulle mødes med den lokale leder for rejs
ningen, general Franco, der var kommet flyvende fra de canariske øer.
Rebellerne besmykkede naturligvis deres gerninger på bedst mulig
måde, og oprørslederne havde for længst fundet ud af, at det mest
hensigtsmæssige ville være at anvende samme argumentation, som
havde dannet skalkeskjul for fascistkup i andre lande — nemlig at
man ville frelse Spanien fra den kommunistiske statsomvæltning, som
man havde beviser for, var umiddelbart forestående. Oprørernes på
stand var løgn fra ende til anden. Alene den kendsgerning, at de havde
smedet deres rænker endnu før folkefrontens valgsejr, beviser, at ingen
sådanne motiver lå bag deres handlinger. Kommunisterne havde før
borgerkrigens udbrud en svag position i Spanien og var tilmed gået
fuldt ind i samarbejdet med de borgerlige demokrater og socialisterne.
Nogen bolsjevikrevolution stod ikke for døren, da generalerne slap
krigen løs i Spanien.
Oprøret den 17.-18. juli var vel forberedt, og lederne kunne regne
med at disponere over praktisk talt hele officerskorpset og som følge
deraf også over størstedelen af hæren. Hertil kom, at de efter planen
ville tage alle større byer ved et militærkup, men da det kom til stykket,
glippede deres forehavende på afgørende steder takket være en resolut
modaktion fra befolkningens og navnlig arbejdernes side. Gennem dan
nelsen af en folkemilits blev oprørerne tvunget til at kapitulere bl. a. i
Madrid, Barcelona, Valencia og de baskiske byer. Dette i forbindelse
med, at heller ikke flåden og kun en mindre del af luftvåbenet sluttede
sig til rebellerne, bevirkede, at generalerne efter et par dages forløb
befandt sig i en håbløs situation. De beherskede kun Spaniens afrikan
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ske besiddelser, en lille strækning i Andalusien omkring Sevilla og
Cadiz samt et større område i de tyndt befolkede egne i det nordlige'
Centralspanien, og de led allevegne i moderlandet af mangel på et til
strækkeligt antal soldater til at føre en regulær krig mod den lovlige
regering nu, da det var mislykkedes for dem at erobre magten ved et
kup. De eneste virkeligt effektive tropper samt størstedelen af materiel
let befandt sig i Spansk Marokko, men var afskåret fra at blive ført
over til selve Spanien, da regeringen beherskede havet.
Det var denne pinlige situation, der tvang oprørsgeneralerne ud af
busken og gjorde det klart for verden, hvilke internationale intriger der
lå bag opstanden. Den 22. juli anmodede Franco, der havde særlig fine
tyske forbindelser, Hitler om hjælp, og hans henvendelse blev samme
aften drøftet mellem Hitler, Goring og von Blomberg med det resultat,
at Tyskland sendte øjeblikkelig flyverhjælp til oprørerne. Tyske trans
portmaskiner ankom i stort tal til Spansk Marokko, og den 27. juli
fløj de i tusindvis af marokkanere og fremmedlegionærer over til
Sevilla og klarede derigennem den prekære stilling, Queipo de Liano
var kommet i på den andalusiske front, samt muliggjorde det store
fremstød mod nord., der i løbet af et par måneder skulle komme til a't
true selve Madrid.
Samtidig med den tyske blev også den italienske intervention åbenbar
og effektiv. Den var forberedt, endnu før indblandingen af tyske
flyvere var besluttet, og inden månedens udgang fik verden et klart
bevis herfor, idet det af papirer, der blev fundet hos nødlandede
italienske flyvere i Fransk Nordafrika, fremgik, at medlemmer af det
italienske luftvåben var blevet beordret til at komme Franco til und
sætning. Ordren var dateret den 14. juli — altså tre dage før borger
krigens udbrud. Øjensynligt havde den italienske regering dog ikke,
regnet med at skulle yde hjælp i større udstrækning, men den modgang,
oprørerne mødte, bevirkede, at Italien endnu i juli sendte flyve
maskiner i stort tal og dels derved, dels ved at lade italienske krigsskibe
jage den spanske flåde væk fra de sydspanske farvande gav rebellerne
en afgørende håndsrækning ved overførelsen af tropper og materiel fra
Spansk Marokko. Takket være Mussolinis flyvere og marinere og
Hitlers transportmaskiner fik Franco da ført sine tllttsoldattr over til
Spanien, hvor de kunne hengive sig til den samme nedslagtning af be
folkningen, som de havde fået en forsmag på ved bekæmpelsen af den
asturiske opstand i 1934. Under udfoldelse af grum terror stødte op
rørerne da frem imod nord i løbet af august, uden at regeringens slet
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udrustede og dårligt uddannede tropper var i stand til for alvor at
standse dem eller til at hindre nord- og sydarmeen i at forene sig. Kun
vanskeligheder med at føre forsyninger frem stoppede for en tid offen
siven og gav regeringen pusterum til at organisere forsvaret af Madrid.
Men samtidig blev oprørerne uafladeligt styrket ved ankomsten af
italienske, tyske og portugisiske »frivillige«, om end strømmen af dem
endnu ikke var så kraftig, som den senere skulle blive.

6.
Alt dette foregik i Spanien til trods for den »ikke-indblandingspolitik« — også kaldet »non-interventionspolitikken« — som på fransk
og engelsk initiativ blev knæsat af stormagterne og de fleste andre
europæiske nationer ganske kort efter fjendtlighedernes udbrud. Den
politiker, der tog det første skridt i retning af ikke-indblanding i den
spanske borgerkrig var paradoksalt nok chefen for den franske folke
frontsregering, der således i 'realiteten faldt meningsfællerne syd for
Pyrenæerne i ryggen. Leverancer til de regeringstro dele af Spanien
ville nemlig have fuld hjemmel i folkeretten, hvorimod forsyninger til
nogle oprørere ville være i strid med denne og kun kunne betegnes som
en indblanding i Spaniens indre anliggender. Når Paris alligevel gik
ind for ikke-indblandingspolitikken, skyldtes det Frankrigs åbenlyse
svaghed og den forvirring, der prægede fransk udenrigspolitik. Meget
af den lammelse, der i 1940 førte til Frankrigs sammenbrud, havde
allerede grebet den tredie republik, og opinionen i landet var i det
spanske spørgsmål i højeste grad delt — ganske som den var det i de
allerfleste demokratiske lande i Europa. Oprørernes påstande om. al
være grebet til våben for at afværge et kommunistisk kup i Spanien
gik i borgerskabet som varmt brød, og rundt om identificerede konser
vative kredse de spanske nationalisters våbenkamp med deres egen
parlamentariske strid mod socialdemokrater og radikale. Således var i
Frankrig som andet steds de borgerliges frygt større for socialisme og
kommunisme end for fascisme og nazisme, og det var kun alt for let
for oprørernes propagandaapparat at gøre det klart for højre i de
demokratiske lande, at Franco repræsenterede de samfundsbevarende
kræfter i Spanien — privat ejendomsret, kristentro og nationalfølelse,
og kun få konservative nord for .Pyrenæerne gjorde sig klart, at disse
begreber for Spaniens vedkommende var identiske med feudalisme,
klerikalisme og fascisme.
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Denne det franske borgerskabs holdning over for begivenhederne i
Spanien virkede stærkt med til at tvinge Frankrigs folkefrontsregering
til den ikke-indblandingspolitik, som Léon Blum kom til at stå som
eksponent for, men det ligger dog klart dokumenteret, at Blum straks
efter rejsningen den 17.-18. juli var positivt indstillet over for en
anmodning fra den spanske regering om hjælp i form af våben og
ammunition, og at han gav udtryk herfor i et fransk kabinetsmøde den
25. juli. Spanierne kunne bl. a. henvise til, at Frankrig i en spansk
fransk handelstraktat 1935 havde forpligtet sig til at levere Spanien
store mængder krigsmateriel, men den positive holdning, som Blum og
andre franske ministre indtog, veg for dyb bekymring, da det blev
klart, at Tyskland og Italien var stærkt impliceret i borgerkrigen
gennem den afgørende hjælp til overførelsen af tropperne fra Ma
rokko, og situationen blev yderst alvorlig for franskmændene, da den
engelske ambassadør i Paris henvendte sig til udenrigsminister Delbos
for at klargøre Storbritanniens syn på begivenhederne omkring Spa
nien. 1 en note erklærede den britiske regering kort og godt, at England
ville betragte sig som løst fra sine garantiforpligtelser over for Frank
rig, såfremt det kom i konflikt med Tyskland som følge af, at den
franske regering havde solgt krigsmateriel til Spanien. Under indtryk
af, hvor stærkt Hitler og Mussolini havde engageret sig på oprørernes
side og af frygt for at blive isoleret fra England samt udsat for et
stadigt pres fra fransk borgerlig opinion traf Léon Blum da den 31.
juli den for hele den europæiske politik skæbnessvangre beslutning at
anbefale en ikke-indblandingspolitik, som berøvede den lovlige spanske
regering den hjælp, den havde et naturligt og fuldt legalt krav på.
Ansvaret for ikke-indblandingspolitikken hviler først og fremmest
på den britiske regering, der ikke ønskede nogen konflikt vedrørende
Spanien for ikke at få det diplomatiske spil omkring Middelhavs
området bragt i uorden og for ikke at løbe nogen risiko for en alminde
lig europæisk krig. Det er også givet, at i så godt som alle konservative
kredse i Storbritannien samlede sympatien sig om oprørerne, og hver
ken liberale eller labour havde endnu fået gjort stillingen op i et sådant
omfang, at de kunne påvirke den engelske opinion.
Det blev imidlertid Frankrig, der kom til at udforme non-interventionspolitikken, og det blev franskmændene, der måtte henvende sig i
Berlin og Rom med anmodning om tilslutning fra de fjendtlige dik
tatorers side. Det skete allerede i de første dage af august, men både*
Tyskland og Italien trak under forskellige påskud tiden ud, så de kunne
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nå at få sendt den størst mulige hjælp til oprørerne, inden den blev
illegal. Omsider akcepterede Hitler og Mussolini dog, hvorefter den
famøse ikke-indblandingstraktat blev undertegnet den 28. august og en
international non-interventionskomité begyndte sin farceagtige virk
somhed i London den 9. september.
Ikke-indblandingspolitikken var således vestmagternes værk, men
den fik italiensk og tysk tilslutning, fordi den passede glimrende for
Roms og Berlins interesser. Tyskland og Italien akcepterede, at ud
landet ikke skulle blande sig i Spaniens indre anliggender — ud fra
den såre enkle opfattelse, at løfter er noget, man afgiver for ikke at
holde dem. I det mindste var blækket på de italienske og tyske under
skrifter ikke tørt, før nye forsyninger og nyt mandskab afgik til støtte
for oprørsgeneralerne, selv om det skete i en ret forsigtig form. I de
første 2-3 måneder efter ikke-indblandingstraktatens underskrivelse
foregik interventionen, navnlig fra tysk side, ikke i offentlig form, men
specialtropper, der var udtaget til tjeneste i Spanien, blev sendt dertil
som turister, og tilførslerne af krigsmateriel fandt sted på tyske skibe
under sydamerikansk flag.
Med fuld ret kunne Sovjetunionen, der også havde akcepteret ikkeindblandingen, i efteråret 1936 i non-interventionskomiteen hævde, at
Hitler og Mussolini kun brugte aftalerne til at sikre Francotropperne
forsyninger, mens Spaniens lovlige regering blev unddraget leverancer.
I oktober erklærede russerne, at Sovjetunionen ikke længere kunne
føle sig bundet af aftalerne, og at det kun ville forpligte sig til ikke at
yde større hjælp end den, der blev givet fra andre nationer. Dermed
trådte Rusland åbent frem på regeringssiden og i de følgende måneder
gik der store forsyninger fra Sovjetunionen til de spanske loyalister,
ligesom der blev sendt russiske teknikere — alt i alt henimod et par
tusinde. Samtidig øgedes de af kommunister ledede bestræbelser rundt
om i Europa for at sende frivillige til den spanske regering til trods for
de hindringer, der i de forskellige lan.de blev lagt herfor i henhold til
de trufne ikke-indblandingsaftaler. Strømmen af anti-fascistiske frivil
lige var begyndt, så snart borgerkrigens karakter var kommet til at stå
klar, og navnlig meldte franske kommunister og socialister sig under
republikkens faner sammen med tyskere og italienere, der var flygtet
fra Hitlers og Mussolinis styre. Disse mænd dannede sammen med
andre frivillige — englændere, amerikanere, tjekkere, skandinaver
m. fl. — den berømte internationale brigade, der sammen med vel
disciplinerede enheder af spanske kommunister frelste Madrid, da
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Franco i november 1936 løb storm mod hovedstaden. Tallene for
internationale frivillige varierer i kilderne helt fra 12.000 til 35.000,
men turde have kulmineret i 1937 med ca. 20.000. Med lige så stor
ret som det kan siges, at oprøret ville være brudt sammen i juli, hvis
italienerne ikke havde interveneret, kan det hævdes, at republikken ville
have lidt nederlag i november-december 1936 uden den hjælp, der
indløb i form af frivillige og de sovjetrussiske leverancer.
Nu blev krigen en langvarig historie — meget længere og uendeligt
mere kostbar end oprørsgeneralerne havde tænkt sig, da de startede
deres aktion, og de bristede forhåbninger om at vinde sejr inden ud
gangen af 1936 førte tillige til, at linierne i konflikten blev klaret gen
nem Tysklands og Italiens officielle anerkendelse af general Francos
regering den 18. november. Det betød, at Tyskland og Italien nu aldeles
kastede masken og intervenerede åbenlyst. Endnu i november 1936
landsattes 6.500 tyskere i Spanien, en strøm af artilleri blev dirigeret
til Franco via Portugal og Junker- og Heinkelmaskiner blev af skibet
fra Hamburg eller fløjet direkte til Salamanca. Alt i alt nåede tyskerne
op på at have 14.000 mand i Spanien. Tallet er ikke nøjagtigt, og et
betydeligt større antal deltog i virkeligheden på et eller andet tidspunkt
i borgerkrigen, men 14.000 var i alt fald det officielle tal på den i
1939 hjemvendte Condor-legion.
Også fra Portugal kom der til stadighed hjælp, både i form af
soldater og forsyninger, men landet spillede dog den vigtigste rolle ved
at være det sted, hvorigennem det meste af krigsmateriellet fra Tysk
land ankom, indtil oprørerne erobrede de baskiske havnebyer. I omfang
var den italienske indsats imidlertid langt den største, og i foråret 1937
havde Mussolini ikke mindre end fire divisoner i ilden i Spanien —
Littorio-divisionen, 23.-marts-divisionen, de blå piles og de sorte piles
division. De stod alle under kommando af italienske generaler og
modtog sold fra den italienske statskasse, men bar den spanske frem
medlegions uniform. Også krigsmateriel og flyvere forsynede Musso
lini oprørerne med, men Italiens vigtigste indsats var ubetinget infan
teriet, der efterhånden gav rebellerne talmæssig overlegenhed over
regeringstropperne. På højdepunktet intervenerede Mussolini med 60
70.000 mand, og til stadighed stod der 40-50.000 italienere i Spanien.
Den åbenlyse intervention fra fasciststaternes side fra november 1936
medførte dog ikke, at ikke-indblandingspolitikken blev erstattet af en
kraftigere holdning fra demokratiernes side. Kun ved særlige lejlig
heder svang England og Frankrig sig op til at indtage en fast holdning

26

— som f. eks da adskillige, navnlig britiske skibe på vej til span
ske regeringshavne blev sænket i Middelhavet af »ukendte« u-både
eller da det så ud til, at italienerne for bestandig ville sætte sig fast
på det strategisk vigtige Minorca på de baleariske øer, hvor de fra
begyndelsen havde sikret sig støttepunkter. I begge tilfælde lykkedes
det for vestmagterne at sætte diktatorerne stolen for døren, men det
medførte ikke nogen principiel ændring i politikken over for den
spanske borgerkrig. Oprørerne vedblev uhindret at få krigsmateriel og
tropper fra aksemagterne, mens republikken måtte nøjes med det
relativt beskedne antal frivillige, der meldte sig til kampen mod fascis
men, og med den sovjetrussiske materielle hjælp, der imidlertid hastigt
aftog i omfang.
7.
Det er ikke hensigten her at gå i enkeltheder med borgerkrigens
militære forløb eller at følge den indrepolitiske udvikling i den del af
Spanien, der beherskedes af den lovlige regering, men af hensyn til
forståelsen af fremstillingen af de danske frivilliges indsats skal
krigens gang kort ridses op.
Efter at marokkanerne og fremmedlegionen var blevet sat over til
Spanien ved tysk og italiensk hjælp, trængte Franco-tropperne i be
gyndelsen af august frem fra Sevilla til Badajoz, hvor Francos og
Molas styrker blev forenet og gennem et fremstød mod øst afskar
jernbaneforbindelsen mellem Madrid og østkysten. Gennem et ener
gisk forsvar af Aranjuez blev vejen mellem hovedstaden og Valencia
imidlertid holdt åben, og en offensiv fra Andalusien imod nordøst
førte heller ikke til større resultater for oprørerne.
I november forsøgte rebellerne at afgøre krigen ved en general
offensiv mod Madrid. Natten mellem den 6. og 7. blev situationen
så truende, at regeringen måtte flygte fra hovedstaden til Valencia,
men ankomsten af den internationale brigade standsede først takten
i den fascistiske fremmarch og bragte den efter en halv snes dages
forløb til total standsning i Madrids universitetsby. Forsvaret af
Madrid stod nu under ledelse af general Miaja, der tappert holdt
den gamle hovedstad gennem resten af krigen.
Straks i begyndelsen af februar 1937 gjorde Franco et nyt forsøg
på at fælde Madrid, idet han prøvede at afskære byens forbindelse
med Valencia og at omringe den ved en offensiv langs Jaramafloden. Det gik imidlertid også galt, og i marts blev italienerne sat
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ind ved Brihuega for at erobre det vigtige Guadalajara, men netop
Guadalajara blev skuepladsen for fascisternes mest katastrofale neder
lag under hele borgerkrigen. Tanken om at erobre Madrid enten
gennem direkte angreb eller ved omringning blev nu skudt til side, og
krigen udviklede sig på dette frontafsnit til en ren udmattelseskamp.
I juli 1937 var republikanerne endog i stand til at foretage en større
offensiv ved Brunete, vest for Madrid, og så sent som i januar 1939
prøvede Miaja at bryde igennem med retning mod den portugisiske
grænse for at tvinge en kile ind mellem oprørernes besiddelser nord
og syd for byen.
Efter de mislykkede angreb omkring Madrid gik oprørerne i gang
med at underlægge sig de mere perifere dele af det republikanske
Spanien. Det gik først ud over de baskiske lande og Asturien med den
betydningsfulde industri og de meget vigtige råstofforekomster. Det
var herunder, tvske flyvere fik lejlighed til at øve sig i »Ausradierung«
imod baskernes hellige by, Guernica, og tyskere, italienere og maurere
var aktive i meget stort tal, da Bilbao, Santander og Gijon faldt i
tiden fra juni til oktober 1937. Dermed fik nationalisterne lejlighed til
at gøre op med baskernes autonomidrømme, der havde fået disse el
lers overvejende konservative og stærkt katolske landskaber til at slutte
op om folkefronten og det decentraliseringsprogram, den havde over
taget under indflydelse fra de endnu mere selvstændighedstørstende
catalanere.
Ved årsskiftet 1937—38 prægedes krigsbilledet imidlertid af repu
blikansk initiativ på den aragonske front, hvor det vigtige Teruel blev
erobret, men atter faldt i Francos hænder i slutningen af februar.
I marts og april satte oprørerne derpå en vældig storoffensiv ind fra
Teruel mod Middelhavskysten med det resultat, at der blev drevet en
kile ind mellem Valencia og Catalonien. Franco forsøgte derefter at
gå mod republikkens hovedsæde i Valencia, men blev stoppet efter at
have erobret Castellon.
Valenciaoffensivens sammenbrud skyldtes dog først og fremmest,
at republikanerne fra Catalonien var .gået til angreb mod oprørernes
base, men efter at være trængt over Ebro blev de i november på ny
kastet tilbage over floden. Kampene i efteråret 1938 var overordentlig
blodige for . begge parter, men det var republikanerne, der led mest
under tabene, og de havde derfor ingen virkelig kraft til at stå imod
med, da Franco ved juletid åbnede en offensiv mod Catalonien. I løbet
af et par uger brød fronten sammen, og den 26. januar 1939 kunne
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Francos tropper rykke ind i Barcelona og tilintetgøre, både det catalanske selvstyre og den provins, der havde været sjælen i modstanden
mod oprørerne. Barcelonas fald blev for så vidt afgørende, og under
almindelig opløsning satte Franco sig i løbet af marts måned i be
siddelse af både Valencia og Madrid. Den 1. april kunne han pro
klamere, at borgerkrigen var endt.
Krigen havde da fået et ganske andet forløb, end generalerne havde
ventet, da de lagde deres planer i 1936. Deres raske lille kup var
blevet til en næsten tre år lang borgerkrig med dybtgående inter
nationale forviklinger, med et krigshærget og udpint land, med et
frygteligt had mellem sej rende og besej’rede, med sønderbombede byer
og med over 1 million dræbte soldater og civilpersoner samt med en
overvældende udenlandsk indflydelse, frem for alt fra tysk side, hvor
man energisk og hensynsløst havde sikret sig de størst mulige øko
nomiske rettigheder i Spanien som tak for ydet hjælp. Alt dette
skyldtes nok, at oprørslederne havde taget fejl bestik, og det er givet,
at uden tysk og italiensk intervention i 1936 ville juli-revolten let være
blevet slået ned, men frem for alt blev borgerkrigen en så langvarig
og kostbar historie, fordi det spanske folk greb til våben og med im
ponerende mod nægtede at lade sig slavebinde af generalerne og deres
fremmede håndlangere. Spanierne fik på et afgørende tidspunkt værdi
fuld bistand i deres kamp fra de frivillige antifascister, der strøm
mede til for at kæmpe mod brunskjorter og sortskjorter i væbnet
strid, og det er overvejende sandsynligt — for ikke at sige ganske sik
kert -—, at republikken ville være bukket under og borgerkrigen være
afsluttet allerede i begyndelsen af 1937, hvis denne håndsrækning
ikke var kommet udefra.
Men netop deri ligger den store historiske betydning af de inter
nationale frivilliges indsats i den spanske borgerkrig. Kampene på
spansk grund blev nu så ødelæggende, så blodige og langvarige, at
landet var totalt udmattet, da Franco kunne proklamere sin sejr, min
dre end et halvt år før 2. verdenskrigs udbrud, og dette igen betød,
at Franco-Spanien var ude af stand til at spille en aktiv rolle i krigen
mellem aksemagterne og demokratierne, da den store chance herfor
bød sig i efteråret 1940. Da var Frankrig blevet bragt til fald, og
Storbritannien kæmpede alene mod en tilsyneladende håbløs over
magt. Forskellige faktorer havde fået Hitler til at forpasse det gun
stige tidspunkt for en invasion i England, og store planer drøftedes
nu om et fremstød mod Gibraltar og via de canariske øer mod Atlan-
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Se Spanien, bundet til verden
med tusende sjælebånd,
som sammen danner en harpe,
højstemt af bitter sorg.
For strengene er forankret
dybt i et åbent sår ;
og strengefæstet hedder: »Brigadens kirkegård«.
Hør, blodharpen dirrer i luften,
i storm af verdens angst.
Den hviner ud sit varsel
og gengir tidens sang.
En sang om frihedsvilje
til folk i trællekår,
fra den internationale brigades kirkegård.

Den port som fører fremad til frihedens år
har fået navn og hedder
Brigadens kirkegård.
De unge, hede hjerter
er højportalens hegn,
et torneflor af kærlighed
som kranser vor vej.

For verden gav brigaden,
men den gav verden tro,
og fyldte svigets afgrund
og lae sig selv som bro.
Når verdensharpen eengang kan varsle bedre kår,
sænk flaget, kammerater, for brigadens kirkegård.
Af Ingeborg Refling Hagen, dansk ved Harald Herdal.
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DEN INTERNATIONALE BRIGADE
»Hvilken
har sikkert aldrig set bedre trop
per. Hver mand vidste,’ hvorfor han kæmpede og var villig til
at do for det, om det skulle være. Der var ikke en dag, hvor de
ikke gav prøver på mod og dygtighed. Havde venstrepartiet in
gen historie haft før november 1936, havde det i det inter
nationale korps fået en, som ethvert folk kunne være stolt af.
Der var ikke tale om én Garibaldi, én Koscinskos, én Byron, men
om snese, ja, hundreder. De var det stolteste syn, jeg nogensinde
har set, for det var det første hold soldater, der gav mig indtryk
af ikke alene at være retfærdigere og klogere end fascisterne,
som de bekæmpede, men også stærkere.«
Geoffrey Cox.

1.
Mange klange i det spanske forspil til den anden verdenskrig appel
lerede til handling. Her stod kirken, hæren, godsejerne og pengemag
ten imod folket. Her var opmarcheret alt, hvad fandtes af reaktion i
den gamle verden: tysk nazisme, italiensk fascisme, portugisisk salazarisme, spansk falangisme, katolicisme og carlisme, zaristiske emigran
ter, kort sagt fascister af alle afskygninger. I hjælpeløs lammelse havde
Europa været vidne til, hvorledes land efter land bukkede under ' for
den fascistiske pest. Her og der havde der som i Wien været sporadi
ske kampe, men nu rejste for første gang under fascismens sejrstogt
et helt folk sig til enig modstand. Pistoler mod maskingeværer, bro
sten mod tanks, jagtgeværer mod kanoner; under sådanne vilkår slog
det spanske folk oprøret ned i tre femtedele af landet. Da blev med
fremmed hjælp en hær landsat og marcherede mod Madrid. Overfor
kynisk overlæg stod spontan offervilje, imod organiseret krigsførelse
spredt guerillafægtning; det var Davids kamp mod Goliath uden håb
om overnaturlig indgriben. En for en blev de slet udrustede og dårligt
organiserede modstandsstyrker knust. Man talte ikke, om Madrid
ville falde, men om hvornår falder Madrid? Men der var faktorer,
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som generalerne havde overset. Det var de umådelige kræfter, som
udløses, når et folk kæmper for frihed og ret, det var den internatio
nale solidaritet. Intet mirakel reddede Madrid, men det spanske folks
vilje og mod, styrket og ansporet af internationale frivilliges eksempel.
Og parolen fra Madrid blev for Europa som en smeldende fanfare
om forstærkning til en vigende og modløs hær : No pasaran!
Så klart var linjerne aldrig før trukket op, så let blev valget ikke
siden. Otte generaler forrådte deres land. I kristendommens navn
skulle folket holdes i mørke og uvidenhed, i civilisationens navn skulle
det knægtes og slavebindes. I de glorværdige traditioners navn slap
ætlinge af de spanske adelsmænd, der havde bekæmpet det muhamme
danske herredømme, efterkommere af dødsfjenden løs mod det span
ske folk. I nationalismens navn blev landet lagt øde af fremmede trop
per, og dets værdier underhånden sjakret bort til de højest bydende.
Generalerne kvalte friheden i strømme af blod, modsatte sig sociale
fremskridt med bestialsk terror, lod Garcia Lorca myrde. Et ord end
nu : Guernic-a — er det nødvendigt at sige mere? På den anden side
var den folkevalgte regering med sit program: jord til bønderne, bor
gerlige friheder, social velfærd, kulturel opblomstring. Som aldrig før
klang nationale, sociale og kulturelle strenge i et samspil, som måtte
bevæge enhver der lyttede. Og der var mange, som lyttede med an
spændt åndedræt. Spaniens kamp var en forlængelse af den europæiske
frihedskamp, som forlængst havde bragt en række europæiske og over
søiske folk grundlovssikrede friheder. Her lød tonerne fra den ameri
kanske uafhængighedserklæring, de franske menneskerettigheder og
den dybe rungende bas fra den russiske oktoberrevolution. Her stod
mere end Spaniens skæbne på spil.
Men demokratierne tøvede. Nogle regeringer var lettede over, at det
ikke var deres land, som stod for tur. Andre frygtede, at krigsbran
den skulle brede sig, og troede kortsynede, at det kunne hindres ved
at mure ilden inde med papir. • Enkelte havde allerede kapituleret og
arbejdede i intim forståelse med fascismen. I denne atmosfære af
selviskhed, frygt og forræderi blev rorirterventiorer brygget sam
men. Ofret for voldtægten blev bagbundet og formanet til at ligge
stille af dem, som stod for tur næste gang. Man indøvede den teknik,
der skulle udvikles til fuldkommenhed i Miinchen: Et demokrati i
periferien? Ja, gerne. Hvor stort skal det være, hr.? Jamen, naturlig
vis sørger vi for, at folket er afvæbnet og isoleret. Og modløst, javist.
——« Men folket i Spanien var ikke modløst, og det lykkedes ikke gan

34

ske at isolere og afvæbne det. Det spanske folks kamp udløste stærke
solidaritetsaktioner i alle demokratiske lande, Spanien blev som en
magnet, der drog alle positive kræfter til sig. Ernest Hemingway, Ar
thur Koestler, Ilja Ehrenburg, Paul Robeson, de Brouckére, hertug
inden af Athol, Nordahl Grieg, Georg Branting og mange andre glim
rende navne knyttedes til folkefrontens sag i hjælpe- og støttearbejdet.
Men først og sidst blev verdens samvittighed repræsenteret af Den
internationale Brigade.

2.
Enkelte udlændinge deltog allerede i de første kampe mod oprørerne.
Det var emigranter, som havde fundet asyl i Spanien, eller folk, som
tilfældigt befandt sig i landet, da oprøret udbrød, og sluttede sig til
den ene eller anden militsgruppe. I juli 36 kæmpede på Aragonfronten
en gruppe emigranter, deriblandt tre kvinder; under Iruns belejring
i august deltog især mange franske frivillige. Straks efter oprørets ud
brud. rejste Hans Beimler, tysk kommunistisk rigsdagsmand, til Barce
lona, hvor han organiserede den første internationale militære enhed,
»Centuria Thålmann«. Søndag den 30. august 1936 rykkede centuriaen
——— hundredmandsgruppen — ud til den aragonske front som en del
af U.G.T.s kolonne »19. Juli«. Den talte henved 70 mand, flest tyskere
og østrigere, men også englændere, hollændere, polakker og andre
europæiske nationaliteter. Efter fire ugers forløb fik den forstærknin
ger, et halvthundrede mand, deriblandt de første skandinaviske frivil
lige, fire danskere. Centuriaen forblødte under forgæves forsøg på at
erobre et højdedrag ved Tardienta, det såkaldte »Emeritagen«, og blev
trukket tilbage. Tabene var store, mere end 50 procent faldne og
sårede, og set i forhold til operationernes militære betydning var
ofrene meningsløse. Men beretningen om Centuria Thålmann fløj ud
over Spanien, ud over de spanske grænser og skabte de psykologiske
forudsætninger for den internationale brigade.

I Samakasernen, Barcelona, blev den decimerede centuria modtaget
af repræsentanter for byen og fagbevægelsen; det forenede sociali
stiske parti overrakte den »Bandera de Sangre«, Kataloniens første
blodfane. Frontkæmperne udvalgte den danske gruppe til at modtage
fanen på Centuria Thålmanns vegne. Blandt dem var Aage Nielsen,
som nazisterne pinte ihjel i Vestre Fængsel. Hans Beimler, der kort
tid efter faldt ved Madrid, kunne meddele, at en større international
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formation var skabt, den internationale brigade. Centuriaen blev op
løst, og dens medlemmer sluttede sig til den nye enhed.
I september 36 var den franske deputerede, Andre Marty, kommet
til Albacete og organiserede her centret for den internationale bri
gade. Oprindelig var planen at skabe en enkelt international brigade,
som skulle deltage i Madrids forsvar. Men strømmen af frivillige
væltede alle beregninger, der blev ikke en, men fem internationale bri
gader samt fem artilleriafdelinger, en luftværnsafdeling, sanitets-,
transport-, posttjeneste og lignende afdelinger. I løbet af november 36
rykkede XI. og XII. internationale brigade Madrid til undsætning, i
december kæmpede XIII. internationale brigade ved Teruel og senere
på sydfronten, i januar 37 stod XIV. og XV. internationale brigade
ved Jarama for her at kæmpe side om side med XI. og XII. brigade,
og endelig i juli 37 blev alle fem brigader indsat i Bruneteoffensiven. I
hvert fald i fire af disse fem brigader var der også danske frivillige.
Ialt har omkring et halvhundredtusinde!) internationale frivillige del
taget på regeringens side. De kom uregelmæssigt, i større og mindre
grupper. Meget ofte var tilgangen ikke stor nok til at udfylde hullerne
efter faldne og sårede, derfor blev de internationale brigader hurtigt
blandet med spanske frivillige. I de fem brigader var gennemgående
40 procent internationale, samlet har der aldrig været over titusinde
internationale i aktiv tjeneste. Fra oktober 36 til februar 37 ankom
femtentusinde, i løbet af de følgende ti måneder tyvetusinde mand. Det
var langtfra nok til at erstatte tabene, som månedlig udgjorde 15 pro
cent eller 180 procent på et år — svarende til en »gennemsnitlig leve
tid« på 30 dage for den enkelte frontsoldat. Fra marts til juni 38, hvor
tilgangen standsede, kom en fem-sekstusinde mand, hvorefter tallet på
internationale i de fem brigader hastigt sank, i en enkelt gik det helt
ned til femten procent.
Den af Folkeforbundet nedsatte kommission, der i oktober 38 fore
stod hjemsendelsen af internationale på regeringens side, afgav efter
nøje undersøgelse rapport om hjemsendelse af 12.688 mand. Det var
folk fra fem verdensdele, fra ialt 55 forskellige nationer og en gruppe,
man kaldte statsløse. Der var ingen frivillige fra Sovjetrusland mellem
disse 55 nationaliteter, de 2-300 mand fra U.S.S.R., som havde delta
get i krigen, var allerede hjemsendt i efteråret 37 efter den spanske

') Tallene i det følgende er omtrentlige, de ' er hentet fra flere kilder og især
sammenholdt med Tom Wintringham, English Captain, hvor der regnes med
40.000 frivillige i de internationale brigader og 10.000 i andre formationer.
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- 2 En side af en international triviliigs soldaterbog. Man bemærker, at
der til spørgsmålet om partimedlemsskab er skrevet »Antitasefet«.
Dette blev skrevet i alle tilfælde, hvad enten det drejede sig om kom
munister, socialdemokrater, radikale eller partiløse og er karakteristisk
tor, hvad der blev anset tor atgørende. Den afbildede soldaterbog har
tilhørt Crne Sode, hvis toto ses toroven.
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regerings ønske. Kun for én nations vedkommende er der opgivet
tal på faldne, nemlig Sverrig, som melder 137 faldne. Hvor mange
internationale frivillige, der iøvrigt er faldet, kan man kun gisne om.
Slutter man efter svenskerne, hvis tab lå på omkring 25 procent, må
der regnes med tolv-trettentusinde faldne.
550 danske har deltaget i kampene, et lignende antal svenskere, noget
færre nordmænd samt enkelte islændinge og færinger. Adskillige gange
blev der gjort forsøg på at danne en skandinavisk bataillon af de rundt
1300 skandinaver, der kom til Spanien, men hver gang blev forsøgene
hindret af store tab. Også fra Finland kom mange frivillige, men de
fleste af disse sluttede sig til den amerikanske bataillon, hvor der var
et kontingent amerikanske finner. Forholdsvis er tallene for den skan
dinaviske gruppe noget lignende som for hele brigaden. 1 aktiv tjeneste
har der aldrig været over 200 mand. På et vist tidspunkt fandtes i XI.
brigades bataillon »Hans Beimler« tre skandinaviske kompagnier med
omkring 150 skandinaver ' eller henved 30 procent af hele bataillonen.
Det var det nærmeste, man kom til en skandinavisk bataillon, men
fascisternes store , offensiv mod Middelhavet reducerede antallet af
skandinaver med mere end 50 procent; og da bataillonen reorganiseret
blev sat ind under Ebro-off ensiven i juli 38, kom den ud for en endnu
kraftigere åreladning.
Hvor mange skandinaver, der faldt, vides ikke. For danskernes ved
kommende foreligger en opgørelse foretaget af den skandinaviske kaderafdeling i august 37. På dette tidspunkt skulle der være faldet 140
mand. Siden den tid er i hvert fald yderligere 80 mand faldet, altså
ialt 220. Det rigtige tal er muligvis højere, men vil næppe nogensinde
kunne konstateres. I de sidste måneder af den internationale brigades
tid, hvor Spanien var delt i to områder, og hvor netop de hårdeste
kampe fandt sted, er efterretningerne om skandinavernes skæbne højst
usikre. Under martskampene i 38 var brigaden omringet af fjenden,
hele grupper af skandinaver blev afskåret tilbagetog. Nogle blev taget
til fange af fascisterne, enkelte slap igennem, men andre hørte man
ikke mere til. Mandskabslister og lignende fortegnelser gik tabt eller
blev tilintetgjort.
Men også i den første tid kunne det være svært nok at registrere alle
tab. For eksempel fortæller Antoine Moller i et interview i Politiken,
april 37: »Jeg stod i sygehusets ligstue, en fotograf var med mig, han
var kommet for at fotografere to lig, der var fundet uden papirer, for
at man muligvis ved billedernes hjælp kunne identificere dem. På det
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ene var hovedet knust til ukendelighed, men på den senestærke arm
spændte sig i rød og blå tatovering to korslagte flag, et svensk og et
dansk. En skandinav! Hvem var han? Måske en dansker fra tatovermandens stue i Nyhavn.«

o
O.
Der er fremsat mange spekulative formodninger om, hvem det
egentlig var, der meldte sig under folkefrontens faner. En meget ud
bredt opfattelse er, at de frivillige hovedsagelig var »eventyrere«. Nu
står der i almindelighed en vis glans om eventyrere, men i denne for
bindelse menes der gerne noget nedsættende, noget i retning af lands
knægtmentalitet. Men sådanne eventyrere hørte hjemme på Francosiden, hvor plyndringer og voldtægt var soldaternes ret. Derom skrev
Ebbe Munck i Berlingske Tidende, december 36: »Maurerne . . Fran
cos kernetropper . . For få år siden kæmpede de samme stammer mod
Spanien i Marokko, men udsigten til rigt bytte — den professionelle
soldats anerkendte ret til plyndringer — satte hurtigt fart i rekruteringen. Mange af disse soldater har fået fuld valuta for deres delta
gelse . .« Den »anerkendte rét« til voldtægt er bekræftet af en af
Francos egne generaler, Queipo de Liano i en radiotale, juli 36:
»Vore tapre legionærer og den regulære armé har nu vist de røde
uslinge, hvad et virkeligt mandfolk er. I forbifarten må jeg nævne, at
de også har vist de røde kvinder det samme. Disse kvindelige kom
munister og anarkister har jo selv gennem deres lære om den frie
kærlighed stillet sig til disposition for enhver. Og nu har de da i det
mindste fået rigtige mandfolk at føle, og ikke sådanne slapsvanse
som militssoldaterne. Der nytter ingen modstand!« — I forbifarten
kan her anmærkes et beediget udsagn af den socialistiske deputerede
til Cortes, Lopez Peris : »Da marokkanerne drog ind i Banina var der
flere militssoldater, som skød deres hustruer for at skåne dem for det,
som er værre ... I Puente Cenil lever endnu 50 kvinder, som fremmed
legionærerne skar det ene eller begge bryster af.«
Lige så urimelig en etikette som »eventyrere« er betegnelsen »ideali
ster«, der på dansk har en klang af håbløs enfoldighed. Brigadens fri
villige var hverken . legionærer eller korstogsriddere, men folkelige
kræfter af samme karakter som de, der så snart skulle udløses under
verdenskrigen i de besatte lande. Blandt de græske partisaner, i den
franske marquis, på havet i allieret tjeneste, mellem Bopas sabotører
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spurgtes nyt om de frivillige, der overlevede krigen. Men ligesom der
herhjemme officielt ikke har været ført frihedskamp før den 9. april
1940, således har den offentlige mening haft svært ved at forstå den
enkle ting, at medlemmerne af den internationale brigade, det var
ganske simpelt folk, som ikke kunne være passive vidner til vold og
uret, folk, som forstod, at Spaniens kamp »ikke var en privat sag, men
en sag som angik hele den fremskredne menneskehed«.
Kaptajn Schrøder omtaler i sin bog, »Bomber over Barcelona«, de
danske frivillige således: »Den stramme, militære disciplin ligger ikke
for skandinaverne, men hvor som helst jeg traf de danske frivillige,
har deres optræden dog altid været således, at jeg har følt mig glad
over, at det var mine landsmænd.« Det er en dom, som nærmest er
ovenud, da de danske frivillige ikke på nogen måde kan gøre krav på
at anses for jævnbyrdige, endsige bedre end så mange andre nationali
teter, der kom til Spanien med rigere erfaringer i antifascistisk kamp.
Nazipressen, der betegnede brigaden som »sammenskrabet pak fra
alverdens forbryderkvarterer, marxistkredse og demokratiske pest
huler«, anså mærkværdigvis denne bande for en farlig fjende, der
begrundede en stadig forøget intervention. En mere nøgtern omtale
findes i den af Gøring autoriserede beretning om Condorlegionens hi
storie. »Kampf um Spanien«, hvor de internationale brigader, som det
skal ses, gentagne gange nævnes med respekt. Skribenten gør dem
tilmed den ære at tage de bedste spanske divisioner, »Lister« og »Campesino«, for internationale. Når undtages visse konservative blade, var
den borgerlige presse ofte fuld af overstrømmende beundring, typisk
er hvad den franske korrespondent, Louis Delapree, skrev i »Paris
Soir«:
»Disse mænds moral ser ud til at være lige så god som deres rent
legemlige forfatning. De var håndværkere, sagførere, kokke, metal
arbejdere, oxford-studenter, bankmænd og kullempere. Nu er de ikke
andet end soldater, grå af den samme jord, frosne af den samme
kulde, men varme af den samme tro. De har kun eet håb, håbet om
sejr. Disse heltemodige mænd lever kun for deres idé.
Hatten af for dem 1 Hatten af !«
'
Man talte om »de litterære batailloner« med tanke på de digtere, som
kæmpede i Spanien: André Malraux, Ludvig Renn, Ralp Fox, Frank
Pitcain, Lukacs, Willi Bredel, Ralp Bates, John Cornford, Erich Wei
nert, Esmond Romilly og mange andre. Om skandinaverne kunne man
med større ret tale om »sømændenes bataillon«, det gælder særlig det
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første år af krigen. Tilmed var der mange søfolk, som rømte eller af
mønstrede i spanske og franske havnebyer, tilsluttede sig en af bri
gadens engelsktalende batailloner eller en militsformation uden at un
derrette familie og venner; deres spor fortaber sig, de er faldet
»unævnte, ukendte«. En statistik over de faldne danskere, der fore
ligger oplysninger om, viser, at 35 procent var ufaglærte arbejdsmænd,
chauffører, fabrik- og specialarbejdere, 25 procent søfolk, 20 procent
faglærte arbejdere, 10 procent landarbejdere, 10 procent intellektuelle,
selvstændige og kontorfolk.
1 den europæiske frihedskamps historie har Danmark kun en beske
den andel ; vort land har, jævnført med så mange andre nationer, bragt
få ofre for frihedens sag; vi har ingen revolutionære traditioner fra
den nyere tid. Så megen mere grund er der til, at man ophører med at
skelne mellem frihedskamp af august 43 eller andre vilkårlige datoer.
Der er kun geografisk og tidsmæssig afstand mellem skyttegravene i
Madrid og Istedgades barrikader. Som Nic. Blædel skriver i »Forbry
delse og Dumhed«: »Den 3. september gled Europa fra en uerklæret
krig over i en erklæret. I virkeligheden var krigen begyndt længe før.
Den begyndte allerede i juni 1936. Italiens og Tysklands hjælp til
Spanien var dens første operation«.
Det danske indslag i den internationale brigade er et stykke Dan
markshistorie, som der kun er grund til at være stolt af. Der er næppe
udkæmpet et slag af betydning i Spanien, hvor der ikke deltog danske
frivillige. Til hver sejr og hvert nederlag er knyttet navne på faldne
danske. De bar frihedens budstikke i en tid, hvor betænkelig mange
nøjede sig med at . lagre flæsk i sulekarret og låse døren godt for nat
ten. De ilede fjenden i møde, før han sparkede døren ind i deres eget
hjem, og gik til modstand, før det syntes strengt nødvendig.
Men de var nederlagets mænd, og de er faldet forgæves, hvis ikke
deres lidelser og kampe kan få hjerter til at banke uroligt og bevæget,
hvis deres hårdnakkede håb ikke kan opflamme andre, hvis deres
skæbne ikke får lov til at lyse i historien. Lafayette i den amerikanske
uafhængighedskrig. Byron i kamp for Grækenlands frihed, Rye,
Schleppegrell og Helgesen under kampene om Nordens sydgrænse, det
er navne, som har kastet glans på et ikke altid retfærdigt fædreland,
det er traditioner, som blev taget op under den spanske frihedskrig.
Madrid, Jarama og Ebro, det er slagmarker, som med blod og tårer er
knyttet til Danmarks historie.
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UNDERVEJS
Det officielle Danmark:
§ 1. Det er forbudt såvel danske som fremmede statsborgere
at udrejse af eller rejse igennem landet for at deltage i borger
krigen i Spanien.
§ S. Overtrædelse af de i denne lov indeholdte bestemmelser
straffes med hæfte eller med fængsel indtil 3 måneder, under
formilden.de omstændigheder med bøde.
(Af »Lov om foranstaltninger mod deltagelse i borger
krigen i Spanien, 26. februar 1937«),

Del uofficielle Danmark:
»Da skete det, da brød den ild i brand,
der skulle knytte land til broderland,
så mænd fra Danmarks våde bøgeløv
blev eet med dem fra Spaniens røde støv'.

Vi rejser o.s for jer, der fulgte kaldet
og faldt — men der var sejer selv i faldet.
Vi rejser os.«
-df Otto Gelsteds digt »Broderlandet Spanien«.
1.

I al stilhed, uden at betro sig til andre, ofte uden at underrette den
nærmeste familie for ikke at vække bekymringer i utide, rejste de
danske frivillige til Spanien. Ingen havde opfordret dem, der var ikke
gået nogen pressekampagne forud, de tog afsked som drejede det sig
om en ferietur eller under påskud om at have fået arbejde andetsteds.
Der var ingen ildnende opråb, ingen patetiske afskedsscener, ikke hel
ler smukke sygeplejersker som kastede med roser, sålidt som nogen
borgmester eller andre honoratiores til at dirigere hurraråb. Dette er
noget særegent, noget som gør den danske indsats i Spanienskrigen
væsensforskellig fra al tidligere dansk deltagelse i krigshandllnger: det
var individuel tilslutning udfra dybe og stærke motiver.
Allerede i august 36, knap en måned efter oprørets udbrud, rejste
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de første danske herhjemme fra. Det var tre brødre og en kammerat,
alle fra København. En af disse fire første frivillige, hvis eksempel blev
fulgt af mere end tusinde skandinaver, fortæller herom:
»Sammen med Aage Nielsen og hans to brødre startede jeg den 20.
august 1936 fra Bjelkes allé. Det foregik på cykler, penge havde vi
ikke for mange af. Vi nåede igennem Tyskland — men vi havde måske
været lidt for ærlige i vore diskussioner der, for vi måtte over grænsen
hurtigere end egentlig beregnet for at undgå Gestapo. Vore danske
penge havde vi vekslet til tyske og var blevet grundig snydt.. Man
havde givet os ugyldige penge, og da den franske grænsevagt forlangte
depositum for vore cykler, var vi ikke i stand til at betale det. Vi gik
tilbage og fik lov at stille cyklerne ved et hotel, og begav os derefter
til fods til grænsen.
- Hvor skal I hen ? spurgte grænsevagten, da vi havde oplyst,
hvor få penge vi havde på os.
— Vi skal en tur til Verdun.
— Med de par francs ?
—• Der er sendt penge til os til Verdun.
— Ja, det er godt med jer, sagde han ironisk, men han lod os dog
slippe over.
Vi kom til Verdun, hvor vore sidste penge gik til lidt marmelade og
franskbrød. Derfra kom vi med en svinetransport til Paris' forstæder.
Tøjet var gennemblødt af regn og duften af .svin hang endnu ved os.
Kønne har vi ikke set ud. Vi kom i snak med en taxachauffør, der —
da han hørte, vi skulle til Spanien — tog sig af os. Han iværksatte en
indsamling på fire forskellige holdepladser, og det satte os i stand
til både at få bad, noget at spise og et sted at sove. Vi gik nogle dage
i Paris, uden at der syntes nogen foreløbig mulighed for at komme til
Spanien. Så startede vi påny. Var vi kommet til Paris, ville vi også
videre. Det lykkedes os at komme med en personbil til en sydfransk
by, hvor vi fik forbindelse med to tyske emigranter, et ægtepar, der
besluttede sig til at tage med os til Spanien.
Efter forskellige vanskeligheder med politiet lykkedes det os alle
seks at komme over grænsen, og vi troede naturligvis, at nu var sagen
i orden. Men ved grænsen blev vi arresteret af trotskistiske myndighe
der, og ført til Barcelona, hvor vi blev indsat i en kaserne, der var
trotskisternes hovedkvarter. Heldigvis blev den tidligere tyske kommu
nistiske rigsdagsmand Hans Beimler, der senere faldt i krigen, op
mærksom på vor eksistens og sendte en kommando efter os.«
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Slet så begivenhedsrige var de følgende rejser ikke, omend der
snart blev truffet forholdsregler imod strømmen af frivillige til Spa
nien. Svejts var det første land til at forbyde dets borgere at melde
sig frivilligt, såvel som at nægte udlændinge gennemrejse til Spanien;
belgiere risikerede flere års tugthus, og hollændere udsatte sig for at
miste deres statsborgerskab; også de nordiske lande fulgte det dårlige
eksempel og forbød deltagelse i kampen mod de magter, som truede
Skandinavien i lige så høj grad som Spanien. Til gengæld fik de fri
villige hurtigt en noget anderledes modtagelse i Spanien end den, som
er skildret ovenfor. Især efter den internationale brigades indsats under
kampene ved Madrid, november 36, blev de udenlandske frivillige mod
taget med overvældende begejstring. Næsten alle breve indeholder
passager som følgende, skrevet i begyndelsen af 1937 af Harry Kell
Jensen, der senere døde i Stutthof: ». . . det er mig ikke muligt på de
par timer, jeg kan afse til dette stykke arbejde, at skildre den stor
slåede modtagelse vi fik ved ankomsten. Vi gjorde turen over Pyre
næerne i rutebiler og oplevede en enestående naturskønhed. Da vi gik
over grænsen til Spanien, var stemningen på højdepunktet, »Inter
nationale« blev sunget på 10-15 sprog og hilste de spanske arbejdere
overalt, hvor vi kom frem. Vi blev hilst med løftede knytnæver og selv
små børn råbte os »Kammerat« imøde . . . Vor største oplevelse var
uden tvivl ankomsten til Barcelona. På banegården blev vi modtaget
af et stort orkester, og herfra gik vi i IV2 time i demonstration gen
nem byen. En tæt mur af mennesker stod på hele vor rute og hilste
os med tilråb og klappen, mange kvinder græd, og selv var vi dybt
grebne i denne stund, hvor vi for første gang i en stor spansk by så,
at de spanske arbejdere står bag regeringen.«
Der var ingen ydre dramatik over afrejsen. Hvor man ikke, som
bladet B.T. simpelthen opfandt russiske både, der afhentede danske
frivillige eller fabulerede om »En mørk smuk dame«, der tre-fire
gange om dagen købte 3. klasses billetter til Paris, »altid i forskellige
klæder«, havde den konservative presse svært ved at få noget sensa
tionelt frem om »den makabre eksport« som Berlingske Aftenavis
udtrykte sig. Samme blad greb derfor til dette plumpe kneb i sin
skildring af nogle formentlig frivilliges afrejse fra Esbjerg med
A. P. Bernstorf f: »Nede ved lastlugen bliver det sidste læs slagte
kvæg til Belgien indladet. Og kort efter lægger skibet fra kajen med
de unge gladiatorer til den internationale spanske arena.« En ung
K.U.er, der optrådte som spion — det var endnu før forbudet, derfor
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kunne politiet ikke selv gribe ind — var i sin rapport ikke i stand til
at pege på andre mistænkelige omstændigheder, end at de frivillige »så
meget fattige ud«. Den unge mands angiveri blev udnyttet af det kon
servative folkeparti til at fremtvinge en folketingsdebat om spørgsmå
let, en debat som iøvrigt blev fiasko for partiet. Men det er betegnende
for stemningen, når hr. Piirschel indigneret og forfærdet spørger:
»Hvad mener udenrigsministeren om, at det synes almindelig kendt,
at der på den spanske folkefronts side deltager et dansk kompagni, der
er led i Madrids forsvar?« — I dag er det ikke nemt at se det ankla
gende i disse ord.

2.
■
København blev et af knudepunkterne i trafikken til Spanien. Ikke
blot svenske, norske og finske frivillige kom denne vej over, men
også østrigere, tjekkere og andre nationaliteter, som ikke kunne rejse
direkte til Spanien. Emigranterne er et kapitel for sig. Man kunne
tro, at disse modstandere af diktaturet blev hilst velkommen i de demo
kratiske nabolande, for deres indsats skyld og som et værdifuldt tilskud
i fronten mod fascismen. Men i stedet for blev de flygtninge, der ikke
ligefrem omgående sendtes tilbage eller transiteredes, kun ugerne mod
taget og under ingen omstændigheder behandlet menneskeværdigt. Og
nu, hvor de fleste af dem rejste til Spanien, drog myndighederne et
lettelsens suk, politiet fik ordre til at lukke øjnene for denne overtræ
delse af noninterventionen; lad dem dog endelig komme ned og blive
slået ihjel, syntes man at ræsonnere.
Når undtages søfolkene, var det for mange af de danske frivillige
første gang i deres liv, de var i udlandet. Deres breve er fulde af be
gejstrede udbrud over bjerge, vinmarker og alle de fremmede indtryk
fra rejsen sydpå. De rejste enkeltvis eller i grupper på fire-fem, op
til en halv snes mand. Ruterne var forskellige veje gennem Tyskland
eller fra Esbjerg via Antwerpen eller Le Havre til Paris. Her mødte
skandinaverne folk, som kunne tale om dramatiske rejser; folk som
var flygtet fra koncentrationslejre, havde rejst uden papirer, ofte uden
penge også, og havde været i virkelig livsfare blot for at komme frem.
Era den 26. februar 37 var det forbudt danskere at rejse til Spanien.
Det stoppede naturligvis ikke rejserne, men herefter gik det endnu
mere stille for sig. Mange forældre erfarede først om sønnens beslut
ning ved budskabet om hans død; andre fik fra Sydfrankrig et brev
som dette: »Når I får dette brev, er jeg sikkert i Spanien. Jeg håber
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ikke, I bliver altfor vrede eller bedrøvede ■— I forstår, at det er min
brændende trang til at hjælpe det ulykkelige spanske folk. Jeg havde
en pragtfuld rejse . . .«
I Paris var der indrettet en regulær session, og det blev nødvendigt
også at føre nøje kontrol med de frivillige, idet fascistiske spioner
forsøgte og navnlig i den første tid havde held med at komme til
Spanien. Man kunne herefter ikke uden videre rejse derned og slutte
sig til brigaden, men måtte gennem de kanaler, som de kommunistiske
partier organiserede. I foråret 37 rejste således en ung dansker, Kaj
Jensen fra Frederiksberg, sammen med en kammerat uden at have talt
med nogen derom. De tog af sted på motorcykel, men kammeraten fik
bogstavelig talt kolde fødder undervejs; allerede i Belgien vendte han
om med sit køretøj, hvorefter Kaj fortsatte til fods og nåede frem
til Paris. Han fandt centralen, men blev afvist, da han ikke kendte
stikordet, og i det kolde vintervejr måtte han trave hjem igen, uden
penge og i tyndslidt tøj. Men Kaj Jensen havde ikke tabt modet endda,
han fik kontakt med de folk, der stod for rekrutteringen, og snart efter
var han påny i Paris, hvor han blev hilst med forundret genkendelse.
Han faldt ved Eb ro efter mere end et års fronttjeneste.
»Ikke gyldig til Spanien og de spanske besiddelser« stod der, fra
februar 37, stemplet i danske pas. Den spansk-franske grænse var af
spærret, internationale kontrolofficerer og franske gendarmer holdt
vagt. Det betød, at de frivillige måtte passere den pyrenæiske bjerg
kæde under ledsagelse af stedkendte førere, en tur, som kunne vare
et døgn eller mere. Mændene blev samlet i større grupper og dirigeret
til Perpignan eller Carcassone og med busser herfra til bondegårde ved
foden af Pyrenæerne. Det hændte, at en gruppe blev taget, hver enkelt
mand fik så tolv dages fængsel og ved løsladelsen en udvisningsordre
med 24 timers frist — akkurat passende til at finde frem til en forud
opgivet adresse og komme med næste transport. Marchen var i virke
ligheden meget krævende, men nævnes i breve kun rent en passant som
af sønderjyden Max Schmidt (død i Spanien af tyfus), der skrev: »Vi
har også, 60 mand stærk, travet seksten timer i Pyrenæerne, meget
interessant«. Her skal gengives en samtidig skildring af marchturen:
»Ud på aftenen blev der fordelt proviant og fodtøj til marchen.
Skoene var »Alpargatas« : lærredssko med hampesåler og lange bånd
til at snøre om anklerne. Overgangen ville vare et døgn, og man måtte
være forberedt på en anstrengende og farlig tur — mere end een
kammerat var forsvundet sporløst i en af de talløse slugter og kløfter,
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hed det. Med den spanske fører i spidsen begyndte marchen opad, een
efter een i en lang kæde. Smalle stier, dybe kløfter, stejle skrænter og
et så bælgravende mørke, at vi måtte holde fast i hverandre for ikke
at blive borte. Mørket var fuldt af lyde : raslende sten, halvkvalt latter
og svovlende eder, når en eller anden snublede. Hvisken på mange
tungemål, af og til afbrudt af førerens stilfærdige advarsler. Bagved os
blinkede lysene fra de små sydfranske byer, en sidste hilsen fra fredens
verden, fra demokratiernes tornerose — hvornår vil hun vågne?
Nu og da holdt vi et kort hvil, fik en slurk vand fra en kilde, et
stykke brød og en bid chocolade, en smøg og — videre. Vi sprang fra
sten til sten eller vadede tværs igennem fosse og elve med isnende
koldt vand, klatrede over bjergrygge og kurede ned ad skrænter, og
dagen var som en uendelig tunnel af træthed. Endelig stoppede spamereen: »Se der,« pegede han på nogle kalkede sten, »grænsen!«
Udmattelsen blev ligefrem trukket ud af os ved synet, vi rettede os
op, vi lo; dette var så højtideligt, at vi måtte smile og le. Erling tog
livtag med en amerikansk neger, de rullede ned ad skrænten som et
par kåde bjørneunger. Jackson, en new yorker, bandt sit røde lomme
tørklæde på en stok, og med denne fane i spidsen passerede vi græn
sen syngende Internationale. Nogen forskel var der ikke at se. Jo, dér
stod en republikansk grænsevagt. Han hilste smilende med knyttet
næve — Folkefrontens hilsen.«
3.
En del frivillige kom ad søvejen, en rute, som var mere farefuld.
Marseilles var samlingssted, herfra afgik større og mindre fartøjer
med frivillige. Også disse transporter måtte gennemføres illegalt, da
der var internationale kontrolofficerer i de spanske havnebyer. Tysk
land og Italien, de intervenerende magter, deltog selv i kontrollen, som
karakteristisk nok ikke gjaldt for krigsskibe.
I slutningen af maj 37 blev den spanske damper »Ciudad de Barce
lona« torpederet af en ubåd af den sædvanlige »ukendte nationalitet«.
Der var omkring 300 frivillige ombord, derimellem ni skandinaver.
Mellem tres omkomne var der tre danskere og en nordmand. En af de
overlevende, Helmuth Christensen, som i Spanien bukkede under for
en tyfusepidemi, efterlod sig en dagbog, hvor begivenheden er skildret
udførllg:
»Lørdag den 29. maj kl. 12 kom så en kammerat efter os. Han kørte
os ned til havnen, hvor vi gik ombord på en damper kl. 13. Den hed
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»Ciudad de Barcelona«. Der var samlet ca. 300 kammerater. Der var
nogle, som havde været ombord i 6 dage, og det var hårdt, for de måtte
ikke gå op på dækket. Det var, for at fascisterne ikke skulle opdage,
at vi var ombord, at der kun kom 2-3 mand ombord ad gangen.
Søndag den 30. stod jeg op kl. 7, fik god morgenkaffe og gik op på
dækket. Solen skinnede, og det var fint vejr. Henry og jeg traf de 5
andre danske, 2 nordmænd og 1 svensk-amerikaner. Vi 10 sad og talte
hele formiddagen, der var en lille sportsflyver, der fulgte os til den
spanske grænse. Det var en fransk kammerat. Ved grænsen kom der
2 store spanske hydroplaner og fulgte os, men vi sejlede ikke så stærkt,
for vi fulgte land hele tiden, ca. 3-400 m. Der kom også en armeret
trawler og fulgte os. Kl. 12 spiste vi middag, og mange kammerater
gik ned for at sove et par timer, der blev sagt, at damperen kunne
være i Barcelona kl. 17, så de ville gerne være udhvilede.
Vi var da ca. 3 timers sejlads fra Barcelona, men præcis kl. 14.50
blev vi ramt af en torpedo, affyret af en italiensk u-båd. Hans og jeg
så torpedoen komme, men inden vi havde fået råbt alarm, havde den
ramt skibet. Den kom skrås op imod os agter fra og ramte ved agter
partiet af maskinrummet. Maskinerne holdt op med at arbejde med
det samme, og agterskibet var under vand i næsten samme øjeblik.
Hans og jeg sprang op i den øverste redningsbåd og gjorde den løs.
Der var 4 både svunget ud i daviden, klar til at fires ned. De var lige
gjort fast til skibet for ikke at slingre og blive slået i stykker. De
blev alle 4 fyldt med det samme af kammeraterne. Da den båd, jeg var
i, ikke kunne komme løs af taljerne, sprang jeg ombord på damperen
igen og smed nogle redningsveste ud til kammeraterne i bådene, da
der ikke var nogle der. Jeg tog også selv en på. Derpå hoppede jeg i
søen (mod søsiden i stedet for landsiden) og svømmede foran skibet.
Da jeg var ca. 20 m fra stævnen, hvorpå der sad 6 kammerater,
sank den. Det foregik ca. 300 m fra land. Jeg svømmede, alt hvad jeg
kunne, for ikke at blive suget med ned, jeg indhentede en hollandsk
kammerat Vi svømmede sammen ind mod kysten. Undervejs smed vi
alt vores tøj, da det generede os. Vi nåede godt halvvejs ind, da vi blev
taget op i en båd, som kom inde fra land, hvorfra der kom 5-6 styk
ker. Den, jeg kom op i, sejlede udefter og fik endnu 5 kammerater
ombord, hvorefter det gik mod land og kl. 16 betrådte jeg Spaniens
jord. Det var jo ikke den måde, vi havde ventet at gå i land på (men
krig er krig).
Lige efter, at damperen var sunket, dukkede u-båden op og begyndte
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at beskyde den yderste redningsbåd
med maskingevær, men den fik ikke
affyret mange skud, for samtidig
ankom de 2 flyvere. Den ene gik
ned på vandet, hvor den fiskede en
10-12 kammerater op, og den anden
optog forfølgelsen af u-båden, som
ikke kunne dykke med det samme,
da den havde mandskab og maskin
geværer på dækket. Flyveren sendte
2 bomber mod u-båden, hvoraf den
ene ramte, og båden sank med det
samme, alle ombord omkom.
Der druknede 3 danskere og 1
nordmand. f- 'illy Børge Petersen
hed den ene, D.S.U.'er fra Frede
Villy Børge Petersen.
riksberg, Ejner l'igø hed den anden, gammel A.V.'er fra Nørrebro, og den tredie var fra Horsens, han
hed Rasm tussen.«
Den »Henry«, som omtales i beretningen, er Henry Højbjerg fra
Gentofte, som også fandt døden i Spanien. Han faldt kun en måned
senere under offensiven ved Brunete. 1 Thålmannbataillonens frontavis
havde han forinden givet følgende
skildring af »Ciudad de Barcelona«®
undergang: »Redningsbådene blev
hurtigt fulde, de kammerater, der
ikke var plads til, måtte springe ud
og enten svømme eller klamre sig
til omsvømmende tønder og bjælker.
Før skibet var sunket, dukkede den
italienske u-båd op igen. Fascisterne
gjorde maskingeværerne klar og be
gyndte at skyde os ned, mens vi
svømmede rundt derude. Alle kam
meraterne istemte da Internatio
nale.«
»Denne scene,« skriver Lise LindKaj Harry Rasmussen.
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4

bæk i sin bog om Thalmannbataillonen, »som tydeligt viser barbariets
store fremskridt siden verdenskrigens dage — hvor en sådan optræden
ville være næsten utænkelig — står i dramatisk kraft ikke tilbage for
»Titanic«s undergang, da skibsorkestret stemte i med »Nærmere, Gud,
til dig,« mens båden langsomt sank. — Hvorfor er »Ciudad de Barce
lona«« undergang ikke på samme måde mejslet ind i europæisk bevidst
hed. Hvorfor er vi blevet så sløve?«

4.
1 begyndelsen af januar 1937 faldt de første danske frivillige på
Madridfronten. Nyheden nåede ikke Danmark før et par måneder se
nere, men herefter kom slag i slag dødsbudskaberne. Siden begyndte
enkelte hårdtsårede og invalider at vende hjem fra slagmarkerne. Men
strømmen af frivillige fortsatte, uanset alle forbud og trods de sørge
lige efterretninger. En barber i Nyhavn lukkede sin forretning og
hængte et skildt i vinduet: »I Spanien for at være med til at slå fascis
men. Kommer straks!« Familiefædre forlod hjem, kone og børn, søfolk
gik i land, unge mænd, netop udlærte, forlod deres arbejdspladser
Værnepligtige så her et bedre felt for deres evner, og hjemsendte sol
dater følte, at nu var der brug for, hvad de havde lært. En arkitekt
opgav sin gode stilling, en militærflyver afbrød sin karriere, en maskin
mester mønstrede af. Unge lovende kræfter i arbejderbevægelsen øj
nede en mulighed for at gøre den indsats, de brændte efter, kunstnere
greb chancen for i selve livet at yde noget af det, de tumlede med på
papir og lærred, en og anden rodløs og forstødt levede op i bevidsthed
om, at her var et virke, som var nyttigt og meningsfuldt.
Digteren Gustaf Munch-Petersen svarede sin mor, som endnu i af
rejsens sidste øjeblik prøvede på at få ham til at opgive sit forsæt::
»Elskede mor, tænk på lignelsen om den rige yngling, lignelsen om
livets vej, som den unge mand ikke turde vælge. Men mor, livets vej,
det er vejen for dem, som ikke vil dø unyttigt.« — Gustaf havde givet
udtryk for det, som drev disse mænd mod døden i et digt, som blev
skrevet, endnu før han anede, at det skulle understreges med hans eget
blod:
Bøn

magter, som styrer himlen og jorden,
solen og stormen og havet,
magter, som styrer, usynligt for blikket,
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menneskenes færden og liv,
magter, som styrer, usynligt for sjælen,
trældom og nød, skælvende glæde,
krige og rædsler, skændsel og synd,
magter, jeg tigger i pine,
giv mig lys for mit virke,
magter, lad mig ikke dø unyttig,
mægtige, brænd eders mærke
dybt i mit vaklende sind -

DRUKNET VED »CIUDAD DE BARCELONA«s TORPEDERING,
30. MAJ 1937:

Villy Børge Petersen, født 28.-7.-1909, død knap 28 år gammel. Medlem
af DSU.’)
Kaj Harry Rasmussen, født 23.-6.-1917 i Kjøbelev, Lolland, død knap 20 år
gammel. Søn af landarbejder Anton Rasmussen, der af sit forbund blev sendt til
Jylland for at organisere landarbejderne her, da Kaj var et år gammel. 1931
flyttede familien til Horsens, hvor Kaj blev medlem af DKU og ivrigt deltog i
det faglige arbejde. Han blev således medlem af bestyrelsen for lærlinge- og
ungarbejderes fællesledelse og i nogen tid sekretær for de arbejdsløses fælles
udvalg. 18 år gammel blev han medlem af træindustriarbejdernes fagforening,
hvor han ligeledes var meget aktiv.
Ejnar Christian Marius Vigø, født 30.-12.-1908 i København, død 28 år
gammel. Ugift arbejdsmand, medlem af Arbejder værnet (A. V.).

') For en del af de faldnes vedkommende er de biografiske data meget ufuld
komne, da det ikke i alle tilfælde er lykkedes at komme i forbindelse med
pårørende.
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MADRID
»Deres mål? De havde kim eet: at hjælpe det spanske folk
med at vinde krigen.
Deres fordringer? De havde kim een: at blive stillet på de
farligste og mest afgørende poster.«
André Marty om den internationale brigades frivillige.
1.

Lørdag den 7. november 1936 forlod regeringen hovedkulds Madrid,
om søndagen udsendte oprørssenderen i Salamanca instruks til hoved
stadens indbyggere, at holde sig indendørs i 48 timer, »mens ordenen
blev genoprettet,« om mandagen kunne man i alle udenlandske aviser
læse, at der stod kampe i byens centrum, dens fald drejede sig blot om
timer. Hvoraf kom det da, at Madrid holdt stand, ikke i nogle få
timer, men i næsten tre år?
Af afgørende betydning var de russiske våbens rettidige ankomst
samt den omstændighed, at ledelsen af forsvaret blev centraliseret i en
dygtig militærmands, general Miajas hænder. Militært var endvidere
det femte regiment, kommunistpartiets svar på Francos erklæring om,
at han ville erobre Madrid ved hjælp af fire kolonner udefra og en
femte kolonne indenfor, anarkosyndikalisten Durrutis catalanske styr
ker og den improviserede arbejdermilits vigtige faktorer. Psykologisk
har Pasionaria, »mere en myte end et menneske«, som formede slag
ordet »no pasaran«, i højere grad end nogen anden enkelt person æren
for, at panikken ikke bredte sig. Moralsk spillede den internationale
brigade, som dukkede op i et af de kritiske øjeblikke, hvor noget
må ske, en betydningsfuld rolle.
Det var i løbet af oktober 1936, man begyndte at organisere en selv
stændig international enhed. Indtil da havde de udenlandske frivillige,
enkeltvis eller i grupper, sluttet sig til forskellige spanske militsforma
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tioner. Albacete var det administrative centrum, i små omkringliggende
landsbyer blev der indrettet træningslejre. Men det viste sig nød
vendigt at springe den militære uddannelse over for at undsætte hoved
staden. I hast blev der opstillet tre batailloner, Edgar André, Pariser
kommunen og Dombrowski, overvejende sammensat af tyskere, franskmænd og polakker, og natten til søndag ankom XI. internationale bri
gade, 1900 mand stærk, til Madrid og blev omgående indsat. Geoffrey
Cox fortæller i »Kampen om Madrid«:
»Den engelske maskingeværafdeling i Edgar Andres bataillon søgte
i huj og hast at lære, hvordan man skulle samle og bruge de gamle
maskingeværer, der på dette tidspunkt var alt, hvad den spanske re
gering kunne overlade dem.
De havde ikke fået søvn i over fireogtyve timer. Hele forrige nat
havde de skrumplet over dårlige veje i åbne vogne, så hurtigt de for
måede ind mod Madrid. Om morgenen skulle deres bataillon træde i
aktion. De havde kun een nat til at lære, hvordan de skulle bruge dette
maskingevær, hvoraf deres liv kunne komme til at afhænge i morgen.
Da den grå efterårsdag brød frem, var de herrer over den indvik
lede mekanisme. Geværdelene blev smurt med olie og var færdige til
brug. De satte dem sammen og samlede resten af deres udrustning.«
Få dage senere blev XII. brigade formeret med bataillonerne Th'dlmann, Franco-Belge og Garibaldi — tysk, fransk og italiensk — der
talte 1500 mand og blev indsat den 13. november. General Kleber, den
militære leder af de internationale brigader, modtog dem med ordene:
»Kammerater i den internationale brigade! Der er opstået den legende,
at marokkanerne og fascisternes fremmedlegion er uovervindelige. Vi
har den opgave at tilintetgøre denne legende. Vi skal drive marokka
nerne og fascisterne på flugt. Vi vil vise befolkningen, at man kan
sejre. Vi vil ikke vige. Madrid må ikke blive erobret! Jeg beder jer
hæve jeres knyttede næver til proletarisk hilsen og love mig, at 1 vil
holde de stillinger, man anviser jer. Sie werden nicht durchkommen !
1ls ne passeront pas! They shall not pass! No pasaran!«

De internationale holdt deres løfte. De veg ikke fra de poster, der
blev anvist dem. Som de havde ønsket, var de anbragt, hvor spidsen
af de rasende angreb var rettet, og de led svære tab. 1 løbet af en
måned kom deres tab af døde og sårede op på 1700 mand. Men oprø
rerne, desperate over, at Madrid, som man havde regnet med blot at
skulle række hånden ud efter, og hvis fald allerede var proklameret
vidt og bredt, pludselig ydede sejg modstand, kastede hensynsløst bølge
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efter bølge marokkanere og fremmedlegionærer mod forsvarerne og
led endnu større tab. I den tysk-nazistiske beretning om Condorlegionen hedder de:
»De Røde havde, for første gang støttet af den internationale bri
gade, i løbet af kort tid udviklet sig til forsvarets mestre. I kampene
om skyttegrave, flodovergange, om gader og husblokke viste de en
sammenbidt udholdenhed, som bragte angriberne store tab, især da
marokkanerne dengang stormede frem over det åbne terræn med stor
tapperhed, men ikke mindre uforsigtighed. Deres faldne hobede sig
op i dyngevis foran de fjendtlige maskingeværer. Gadekampene stillede
dem fordringer af hel ny og uvant art. Efter få dage stod det allerede
fast, at Madrids erobring ikke kunne lykkes på denne måde.«

2.
Til ind i januar 1937, endnu i to måneder, varede stormløbet mod
Madrid. Angreb vekslede med modangreb ved Boadilla, Casa del Cam
po, Las Rocas og flere andre steder nord og syd for byen. Såvel i XI.
brigades Edgar André bataillon som i Thålmann, dengang under XII.
brigade, var der mindre skandinaviske grupper. Svenskeren O//<? Meurling, vel den første skandinav, der faldt i Spanien, skrev fire dage før
sin død (15.-12.-36) :
»Jeg lever endnu. Den moderne krig er ingen leg. Fascisterne an
vender også gas mod os. Jeg udholder strabadserne godt. Men net
terne- er pokkers kolde. Vort indtog i Barcelona var stcuif'ariot: Røde
faner, musik i spidsen og flere hundrede frivillige fra alle lande.
Befolkningen var fyldt af begejstring. Overalt er vi blevet hilst med
Rød Front.
Kammerater ! Hold den røde flamme brændende. Revolutionære dør,
men revolutionen lever !«
Olle Meurlings død vakte stor opmærksomhed i Sverrig. Såvel den
borgerlige presse som arbejderbevægelsens forskellige aviser bragte
lange nekrologer. Efter at have nævnt, at Clle Meurling var organise
ret kommunist skriver redaktøren af det socialdemokratiske ungdoms
blad, Karl Frederiksson: »Når vi hylder den faldnes minde, kan det
ikke ske uden en samtidig og vel undt honnør for disse vore politiske
modstandere, som havde æren at regne ham som en af deres.« I »Sven
ska Morgonbladet« skrev den kristne forfatter, Nils Bolander, følgende
digt:
.
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Frivillig.
Han var ung. Han var djårv. Hans sjal stod i brand
for revolutionens idé.
Når Spaniens folk behovde hans hand
gick han ut i de rodas armé.

1 de yttersta linjerna vid Madrid
fick han kåmpa som kulspruteman.
Dår stupade han i sin forstå strid,
når det forstå julljuset brann.

Men innan han foil skrev han några ord,
som doftade tro'tsig vår :
Den roda armén kan bli spillror och jord,
men revolutionen står.
Jag år ung. Jag år med i den sjungande rad
som fylkas kring Jesus Krist.
År min tro lika djårv, lika offerglad
som hos denna kommunist?
År jeg redo att skynda som frivillig ut
i en spårrelds lurande dod
och tjåna min Herre til dagens slut,
når stormhimlen flammar rod ?
Gud give jag kunde med frejdigt mod
bekånna i morknande år:
Dem kristna armén kan drånkas i blod,
men kristendommen står.

3.
Også i X1V. internationale brigade var der på denne tid en skandi
navisk gruppe. De var tilsluttet 10. bataillons tyske kompagni, og deres
leder var svenskeren Georg Ernstedt, der senere faldt ved Ebro som
kompagnichef for Georg-Braniing-kompagnlet. Skandinaverne talte 20
30 mand og udgjorde en maskingeværafdeling udrustet med fire ma
skingeværer. En af gruppeførerne var danskeren Peter Davidsen, som
et halvt år tidligere havde gået på korporalskole i Haderslev. Egentlige
befalingsmænd var der endnu ikke i brigaden. Der var ledere og valgte
tillidsmænd, men disse »officerer« delte helt og fuldt løn og vilkår med
mandskabet. 10. bataillon — navnet har ikke kunnet fastslås — blev
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efter et par dages uddannelse i december 36 sendt til sydfronten, hvor
brigaden med held gennemførte en offensiv, der først blev bragt til
standsning 25 km øst for Cordoba.
Tidligt i januar 37 lykkedes det oprørerne at bryde igennem Madrids
forsvar nordfra. Den 4. januar indtog de Majahonda, den 5. faldt Las
Rocas. Bataillon Thalmann blev indsat og led katastrofale tab. Alene
den 7. januar mistede den over hundrede mand i faldne, adskillige flere
blev såret, og bataillonen måtte trækkes ud af kampene. XIV. brigade
blev sendt til Madrid, og stoppede fascisternes videre fremtrængen,
ligeledes med store tab. Den 10. januar skrev Peter Davidsen et brev
til sin mor, hvor det bl. a. hedder: »Vi går stadigt frem på alle fronter
og humøret er højt alle vegne. Mig går det godt, jeg er endnu rask,
men Børge og jeg (vi er slof kammerater) har gjort op, vi venter ikke
at komme levende igennem.«
Et par dage senere, natten til den 13. januar, faldt både han og
vennen, Børge Sørensen, under et stormangreb mod Las Rocas. Disse
kampe var oprørernes sidste forsøg på at erobre Madrid ved et frontalt
angreb.

FALDET VED MADRID, JANUAR 1937 :

Peter Davidsen.
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Peter Frederich Vilhelm Davidsen,
født 3.-2.-1915 i Preetz, Tyskland, død
knap 22 år gammel. Søn af en dansk na
ver, Vilhelm Davidsen, der med sin tysk
fødte hustru flyttede til Danmark under
den første verdenskrig for at undgå tysk
militærtjeneste. Peter Davidsen var op
rindelig i mekanikerlære, som blev af
brudt ved faderens død. Startede herefter
et cyklereparationsværksted, der måtte op
høre ved hans indkaldelse til soldat. Blev
i 1936 hjemsendt som korporal, var med
lem af DKU og ugift.
Til Spanien i december 36, leder af
maskingeværgruppe i det tyske kompagni
af XIV. brigades 10. bataillon. Faldet
ved Las Rocas den 13. januar.

Børge Andreas Niels Sørensen,
født 1.-3.-1913 i København, død knap 24
år gammel. Søn af chauffør Emil Søren
sen, fabrikarbejder, ugift, medlem af
truppen »Revolutionært Teater«, med
hvilken han bl. a. optrådte i Sovjet
unionen. Aftjente umiddelbart før han
rejste til Spanien sin værnepligt som in
geniørsoldat.
Børge Sørensen og Peter Davidsen,
som rejste sammen og tjente i samme
kompagni, var de to første danskere, der
faldt i Spanien. De faldt begge ved Las
Rocas på Madridfronten den 13. januar
1937.

Børge Sørensen.

57

JARAMA
»Ingen skal lære os danskere varsomhed i omgangen med
stærke ord, men vi må dog bruge sproget. — Det er givet, at
den internationale brigade med opbydelse af enestående mod og
dødsforagt i de mest kritiske uger har opfanget og tilbagevist
de overlegne fascistiske styrkers stormangreb. Men den inter
nationale brigade har en eliteafdeling, der hedder Thålmannbataillonen, og hvorledes skal man betegne en soldat i Thålmannbataillonen, der frem for andre berømmes for mod og dyg
tighed?«
Carl Madsen i en nekrolog -over Svend Cilh. Blicher.

1.
I løbet af januar 37 kom et lille hundrede skandinaver til Spanien.
Nogle af dem sluttede sig til den nyoprettede engelsktalende XV. bri
gade, andre blev knyttet til autoparken i Albacete, enkelte gik til artil
leriet eller andre specialgrene. Men flertallet af dem blev tildelt XI.
brigade, som havde lidt uhyre tab under kampene ved Madrid, og nu
blev reorganiseret i Murcia. Med svenskeren Ragnar Skotte som chef
blev det første skandinaviske kompagni formeret i Thålmannbataillonen. Da man rykkede ud til fronten var antallet af skandinaver kom met op på et halvthundrede mand. Under selve kampene stødte yder
ligere 25 skandinaver til kompagniet.
Ved denne tid var der ankommet russiske våben nok til at udruste de
internationale brigader, dog fik de nye folk ikke udleveret gevær før
i forreste linie. Også uniformer var nu blevet nogenlunde ensartet,
lange skibukser og jakker af tykt grågrønt klæde, vistnok fremstillet
i Frankrig. Overhovedet begyndte brigaden så småt at tage fastere
form. Men endnu var der stadig ingen egentlige officerer, endnu valgte
man lederne på møder, udpegede dem efter dristighed ved fronten el
ler andre ret tilfældige kvalifikationer. Lederne havde ingen distink
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tioner og nød ingen fortrin af nogen art. det var mere betroede kam
merater end befalingsmænd.
Disciplinen var helt frivillig og rakte så langt, som den enkelte kunne
se, der var mening i en ordre. Det var både en styrke og svaghed : de
frivillige indså klart betydningen af at storme, udvise mod og holde
ud ; men tilbagetog, forsigtighed og at dække sig, blev nærmest anset
for uværdigt. En udmærket indstilling under en kort og hård kamp,
men i det lange løb kostede den mange unødvendige ofre, navnlig
blandt emigranterne, hvis dødsforagt og dristighed undertiden nær
mede sig vildskab. En indstilling, som ikke var nogen god baggrund
for den nødvendige eksercits, sliddet med befæstningsarbejde og lang
varig stillingskrig.
Til fronten! var altid de frivilliges første krav, som nødvendigvis
og desværre måtte imødekommes i altfor høj grad : de fleste faldne
var netop uøvede folk, som faldt i kampenes første dage. Hvorfor grave
os ned, når vi skal storme i morgen ? Det var et spørgsmål, som ofte
fik svar i form af opgaven med at begrave utilstrækkeligt beskyttede
kammerater.
Under kampene ved Madrid havde resterne af en spansk milits
gruppe, »Radio Norte«, sluttet sig til Thålmann. Og selvom mange nye
internationale stadig strømmede til, måtte man optage endnu flere
spanske frivillige for helt at udfylde hullerne. Faktisk var det kun af
navn den samme bataillon, som havde kæmpet ved Cerro de los Angeles.
Boadilla og Las Rocas. Den 19. december var hele den engelske sek
tion på nær to mand faldet, den 7. januar faldt noget nær en fjerdedel
af hele styrken, kommandanten Hans Beimler var faldet allerede den
1. december, resterne af den franske sektion var overflyttet til Xil.
brigade. Det var noget som gentog sig atter og atter, for Thålmann som
for de øvrige internationale enheder: indsats, oprivning og reorgani
sation. en evig blodtransfusion til et legeme, der ustandselig forblødte.
Samtidig med oprettelsen af det skandinaviske kompagni i Thål
mann dannedes i bataillon Edgar André en maskingeværgruppe under
ledelse af svenskeren Crist er Reuterswård. Denne gruppe som kaldte
sig »Jansson-Mineurgruppen« fik et par gange under kampene for
stærkninger og formerede en skandinavisk sektion med Reuterswård.
nordmanden Gunnar Skjeseth og en dansker ved navn Niels1) som
førsteskytter. Alle de tre geværførere faldt ved Jarama. Om danskeren

x) Formodentlig identisk med den Niels Petersen, hvis portræt var i »Arbejder
bladetes mindesider den 18.-7.-38.
5*9

vides ikke andet, end hvad der står i Sixten Olssons »Spanska frontminnen« :
»Samme dag (i begyndelsen af marts) mistede vi også Niels, den
djærve chef for det danske maskingevær. Kaj kom snublende og be
rettede med gråd i halsen, at Niels havde fået en kugle i siden og ret
gennem underlivet. Den havde ikke været eksplosiv, men han havde
netop spist, og enhver ved, hvad det betyder for et maveskud. Han
døde også i Murcia seks uger senere. Christensen overtog posten som
danskernes gruppechef.«
Den Kaj Christensen, som her nævnes, er ligeledes ukendt; ifølge
Sixten Olsson blev han siden tilfangetaget ved Guadalajara.

2.
Kunne Madrid hverken erobres med storm eller terroriseres til over
givelse ved bombeangreb, så skulle byen omringes og suites ud, fore
satte oprørerne sig. Den 6. februar begyndte de under tysk ledelse en
offensiv for at afskære hovedstadens forbindelse med Valencia. Den
8. faldt Vaciamadrid og San Martin, den 11. blev Jaramafloden over
skredet på flere steder og Valenciavejen nået. Det så ud til at oprø
rerne allerede havde nået deres mål, situationen var igen yderst kritisk.
Selv i venstrekredse anså man nu Madrids skæbne for endeligt be
seglet.
Om novemberkampene havde den engelske skribent Geoffrey Cox
skrevet: »Disse sidste 5 uger har gjort det af med myten — myten om
den fascistiske usårlighed. Madrids befolkning og det internationale
korps har standset tropper, der med Hitler og Mussolini i ryggen måtte
forekomme uimodståelige. De har vist, at venstre ikke altid er dømt til
nederlag, at når folkets vilje rejser sig, kan den skabe undere. Hver
dag, Madrid holdt ud, var ikke alene af betydning for Spaniens frem
tid, men også for fremskridtsbevægelserne i hele Europa.«
I bogens afsluttende kapitel hedder det:
»Men i begyndelsen af februar havde den italienske, tyske, moriske
hær foretaget vellykkede fremstød, og Madrid var nu mere truet end
på noget tidspunkt efter november. Den 9. februar indtog Queipo de
Liano Malaga med et regiment, der i hovedsagen bestod af italienere.
Nogle få dage senere foretog tyskerne et rasende angreb, der i nær
heden af Arganda bragte Valenciavejen under granatild. Madrid, som
havde tilbagevist morernes angreb, kæmpede nu igen med ryggen mod
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muren, denne gang mod de »blonde morer« — tyskerne og italienerne.
Angrebet af sådanne styrker er det muligt, at byen må falde. Dens
skæbne afhænger imidlertid for en stor del af de øvrige europæiske
nationer og kan derfor ikke forudsiges.«
Madrids skæbne blev imidlertid heller ikke denne gang beseglet, selv
om de øvrige europæiske nationer, Rusland undtaget, intet gjorde for
at stoppe den tysk-italienske invasion, sålidt som de hævede blokaden
mod den spanske republik. Men interventerne mødte påny de interna
tionale brigader, som side om side med spanske elitetropper, holdt stil
lingerne. Hvor presset var hårdest, ved Arganda og Morata, blev X1.,
X11., X1V. og XV. brigade med den nydannede engelske bataillon
og de amerikanske batailloner Lincoln og Washington, indsat. 1gen blev
nyankomne frivillige i største hast sendt til fronten, mange uden nogen
sinde at have affyret et gevær, de fleste efter kun få dages uddannelse.
1gen led de internationale tab, som gik over halvtres procent, men også
»miraklet« gentog sig: utrænede, men politisk bevidste »civilister« sej
rede over veluddannede og overlegne professionelle tropper.
Bataillon Thålmann, som den 12. februar talte 700 mand og under
kampene blev suppleret med 150 mand, kunne efter tre ugers indsats,
ved appellen den 5. marts kun mønstre 300, ialt havde bataillonen 450
faldne og sårede. Det skandinaviske kompagni, hvor der havde været
50 skandinaver som under kampene var forøget med 25, meldte tabet
af over 40 døde og sårede skandinaver.
Der foreligger et brev fra Erik Jørgensen, som stødte til kompagniet
ved Jarama. Det skal her citeres i sin helhed, •—- skønt det kun lige strej
fer oplevelserne ved fronten, vel nok især af hensyn til forældrene,
men sikkert også af naturlig tilbageholdenhed. Erik Jørgensen blev
taget til fange ved Guadalajara og senere dræbt i fangelejren. Brevet
er dateret Morata den 7. maj 1937 og lyder således:

»Ja, nu har jeg haft den første dyst ved fronten, og det går hårdt
til. Fascisterne bruger dum-dum-kugler og miner og tanks, men vi
graver os ned under oliventræerne. Jeg har opholdt mig i det samme
hul i 6 dage. Nu har vi fået orlov i nogle dage, det trænger vi også. til.
Det er noget, der tager på helbredet, det har regnet og så blev det frost
vejr, så tæpperne var lige så stive som en pind.
1 kan ellers tro, her er kønt i Spanien. Appelsintræerne staar grønne
hele året, de ligner nærmest de danske bøgetræer, og der er oranger på
dem hele året. Oliventræerne er også grønne altid, og kaktus vokser i
vejgrøfterne overalt. Det var en dejlig rejse herned igennem hele Bel
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gien og Frankrig. Vi var i Paris et døgn, men der er ikke så kønt som
i Spanien. Vi kørte et langt stykke med det blå Middelhav på den ene
side og appelsinmarker på den anden side. Når krigen er forbi, skal
jeg nok betale en rejse for jer herned, så I kan se, hvor smukt her er.
For penge, dem får vi mange af, men ingen lejlighed til at bruge dem
— og alt er billigt her i Spanien, billigere end i Danmark. En skjorte
koster i danske penge en daler og en liter vin 60 centimos.

I kan tro, vi fik en festlig modtagelse i Barcelona, med musik i spid
sen drog vi igennem hele byen — og det er jo en stor by. Men her bliver
desværre ødelagt så meget ved, at de flyvemaskiner bombarderer om
natten.
Jeg er altså ved Madridfronten, men vi må jo ikke skrive så nøjag
tigt hvor vi er, men I kan jo se på et kort, hvor jeg er. Byen er så godt
som forladt af befolkningen, og vi er indkvarteret i et helt palads. Det
er nogle dejlige grågrønne uniformer, vi har fået. Tøj har vi fået nok
af, så meget, at man dårligt kan slæbe det. Jeg skal nok ved lejlighed
sende et foto hjem, men vi må ikke sende penge eller foto endnu.
Hvordan gik festen i Stubbekøbing? Det vil I nok skrive om, men
jeg tror nok, I skal sende brevet med luftpost. Jeg har hørt, at når vi
har været ved fronten i 3 måneder, får vi lov at rejse hjem på rege
ringens regning. Der er nogle svenskere, der er hjemme på orlov. Så
får vi nye uniformer og fri i 3 måneder. I kan vel ikke købe mig en
spansk-dansk ordbog og sende mig efter vedlagte adresse, for det er
umuligt at købe sådan en her.

Det spanske folk er så glade for de store skandinaviske gutter, vi er
inddelt i forskellige nationer, men de nordiske er bedst lidt. De kan
ikke forstå, at vi er så store, for spaniolerne selv er meget små. Nu
må jeg vist slutte denne gang, der er flere, der skal skrive.«
Den 12. februar havde XI. brigade afløst de vigende spanske styr
ker ved Morata. F'ascisternes offensiv blev standset, og den 17. gik
regeringen over til modangreb ved Arganda, Morata og Aranjuez og
tvang oprørerne tilbage. Werner Beumelburg skriver i beretningen om.
Condorlegionen: »Efter to ugers forløb var der intet andet at gøre, end
at fastslå, at Jaramaoffensiven, efter gode begyndelsesresultater, var
mislykket. Den blev indstillet. De røde våben havde såvel i luften som
på jorden opnået en fuldstændig afværgesejr, som hævede deres moral
betydeligt. De frygtede tanks, de internationale brigader og luftstyr
kernes dygtighed havde indbragt dem denne sejr. Den spanske (o: fa
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scistiske) hærledelse stod overfor en alvorlig kendsgerning, som kræ
vede nøje overvejelse.«

Denne »nøje overvejelse« resulterede naturligvis i stærkt forøget
tysk og italiensk intervention. Titusinder af italienske legionærer, hun
dreder af tyske og italienske flyvemaskiner og tonsvis af andet krigs
materiel blev øjeblikkelig sendt til Spanien.
Poul Qvist, en nittenårig københavnsk bagersvend, var mellem de
første danskere, der faldt ved Jarama. Han blev truffet den 13. februar
af en granat fra tank under patruljering og døde straks. I et brev
til sin kæreste havde han fjorten dage før bl. a. skrevet: »Ja, nu varer
det nok ikke saa længe, før vi rasler til fronten. Hvorledes går det mor
derhjemme, der er vel ikke sket noget særligt, siden jeg rejste, og de
spiller vel ligeså meget billard endnu deroppe i lokalet, som de gjorde,
da jeg kom der. Hernede er det jo en lidt mere alvorlig ting, man skal
spille, men hvad, det går nok altsammen.«

Under modangrebet den 17. februar faldt landarbejderen Helge Chri
stiansen, truffet af en eksplosiv kugle i kæben, arkitekt Ketil Repstock
og søfyrbøder Poul Olsen, hvis maskingevær blev ramt af en fuld
træffer fra en tank. Samme dag blev Carl Skaarup, der var politisk
leder for de sidst ankomne 25 skandinaver, alvorligt såret og døde kort
tid efter på et hospital. Lise Lindbæk fortæller, at hans dagbog blev
afleveret til staben i Morata. På første side stod — på engelsk — føl
gende vers af Omar Khayyam: »Det er underligt, ikke sandt, at af alle
de tusinder, som har betrådt vejen ind i mørket, er ikke en eneste
kommet tilbage for at fortælle os om den vej, vi alle selv må vandre
en gang.« Det sidste, Skaarup havde skrevet, var: »Vi vil gøre verden
fri til demokratiets sejr, idet vi forjager guderne fra himmelen og
kapitalisterne fra jorden.« Repstock, der ikke tilhørte noget parti, men
var »borgerlig«, skal have erklæret, at han var rejst til Spanien, »for
at kommunisterne ikke skulle være de eneste, som forsvarede demo
kratiet.«

Kompagnichefen Ragnar Skotte faldt den 23. februar. Den 27. faldt
en af de ældste danske frivillige, Svend Vilhelm Blicher fra Frederiks
berg. Han var da 42 år gammel, og i Albacete havde man oprindelig
nægtet ham at komme til fronten. Blicher »deserterede« fra etape-tje
nesten, blev maskingeværskytte og skulle have været sendt på en ny
oprettet officersskole. Han fik et hovedskud, mens han stod i skytte
graven ifærd med at tænde sin pibe. Hans nære ven, Irs. Carl Madsen
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skrev i sit mindeord bl. a : »Han fik hurtigt ilddåben. Med en maskin
geværgruppe bestående af 5 danskere var han uafbrudt i ilden i 15
døgn. Der foreligger et brev fra Blicher herom, men han nævner ikke
noget om sin egen indsats. Derimod beretter han, at han er den eneste
tilbageblevne dansker af de fem. Den ene dræbtes af en granat, den
anden fik lårbenet knust, den tredie blev skudt i underlivet, og den
fjerde fik knust kæben af et eksplosivt projektil.«
Dagen før, bataillonen blev trukket tilbage, faldt Viggo Simonsen,
som var saniteter. Mens han deltog i kompagniets arbejde med at ud
bedre stillingerne og meget apropos nynnede sin yndlingssang »Når vin
teren rinder i grøft og i grav«, blev han truffet i maven og døde få
timer senere, undervejs til ambulancen, hvortil han havde båret så mange
af sine kammerater.

I XV. brigade var der mange skandinaver, dels folk som var emi
greret til U.S.A., Canada eller andre engelsktalende lande, dels søfolk,
som var fortrolige med det engelske sprog. N. P. Sørensen og Frits
Dreyer, begge fra Lincolnbataillonen, faldt samtidig, formodentlig ved
»selvmorderhøjen«, hvor 150 amerikanere mistede livet. Dansk-ame
rikaneren Oscar Brinkmann har i et brev skildret, hvorledes en anden
dansker i Lincoln, Harald Hansen, faldt:
»En dag meldte Harald sig frivilligt til en lyttepost. Som en slange
snoede hans smidige krop sig hen over markerne mod fjendens stillin
ger. En morderisk trommeild fra deres maskingeværer rettedes mod
hans unge legeme. Harald lå stille. Øst for Jaramafronten, højt oppe
i bjergene, hænger et oliventræs grene beskyttende ud over en lille
jordhøj. På et kors, lavet af træet fra en proviantkasse, står skrevet:
Harald Hansen, dansker. Det var hans egen barndomskammerat herhjemmefra, Svend, der senere den aften krøb ud i ingenmandsland og
bragte Harald tilbage. Der var ikke megen tid til begravelse, fjen
dens angreb kunne ventes hvert øjeblik, men gøres skulle det, og gjort
blev det.«
Oscar Brinkmann selv vendte hjem til Danmark, da brigaden op
løstes, blev restauratør i Hellerup, deporteredes under besættelsen til
Stutthof og døde i 1949 som følge af sit ophold her.
o

0.
Den her nævnte halve snes danskere er ikke nogen udtømmende tabs
liste fra det blodige Jaramaslag. Hvad angår danskerne i de engelsk-
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talende batailloner er det helt tilfældigt, at et par navne er opsporet.
Men også i XI. brigade må der være flere faldne end her opgivet. Så
ledes omtaler Sixten Olsson udover maskingeværf øreren Niels en Ka
strup som faldet. Lise Lindbæk fortæller i sin bog om »en ung dansk
tegner«, der døde på hospitalet i Murcia. Den af Antoine Moller nævnte
danske eller svenske sømand, hvis lig blev fotograferet, fordi det var
ukendeligt, er utvivlsomt faldet ved Jarama og er antagelig identisk
med den dansker, som omtales således i et brev af 3. marts 37 fra en
svensk artillerist i brigaden:
»Vi fik et rigtigt bombardement at mærke for lidt siden. Franco
leverede adskillige af gaverne fra Hitler. Adskillige a7 mine kamme
rater sover den evige søvn efter bombardementet og mange såredes.
Blandt dem var min bedste kammerat, en dansker, som fik hele an
sigtet sprængt væk. Det føles hårdt, når det rammer en kammerat, og
denne danske arbejder var blot 20 år gammel.«
Andre' ukendte er sagtens begravet, hvor de faldt, eller stedet i jor
den som »inconnu« — ukendt — på en eller anden landsbykirkegård
ved fronterne.

FALDET VED JARAMA, FEBRUAR-MARTS 1937:
Svend Vilhelm Blicher, født 7.-10.-1894 i Svendborg, død 42 år gammel.
Medlem af DKP, ugift. Til Spanien december 36, Thålmann, faldet den 27.
februar.
Hans Peder Helge Christiansen, født 12.-2.-1915 i Lillehedinge, død 22 år
gammel. Søn af arbejdsmand Chr. Christiansen, landarbejder, ugift, medlem af
DKU. Til Spanien december 36, Thålmann, faldet den 18. februar.

Frits Dreyer, født 15.-6.-1912, død 25 år gammel. Til Spanien fra USA,
Lincoln, faldet den 25. februar.
Harald WerENSKjold Hansen, født 4.-5.-1916 i V. Hassing, død knap 21 år
gammel. Fabrikarbejder, elev på Rødkilde højskole vinteren 35-36, sekretær i en
afholdsloge under Good-Templar. Til Spanien januar 37, faldet den 25. februar.

Poul Olsen, født 23.-3.-1910 i København, død knap 27 år gammel. Søn af
arbejdsmand Oluf Chr. Olsen, søfyrbøder, ugift. Til Spanien december 36, ma
skingeværskytte i Thålmann, faldet den 17. februar.
Niels Christian Petersen, København. Søfyrbøder, ca. 28 år, gift. Til
Spanien januar 37, maskingeværskytte i Edgar André, såret omkring 2. marts,
død 6 uger senere på hospital i Murcia.
Poul Edvard Qvist, født 24.-10.-1917 i Odense, død 19 år gammel. Søn af
cigarmager Edvard Qvist, udlært bager, medlem af DKU, ugift, efterlader sig et
barn. Til Spanien januar 37. Thålmann, faldet den 13. februar. Et brev fra kære
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sten med meddelelsen om, at hun ventede sig barnet, nåede ikke at komme frem
før hans død.

Niels Ketil Repstock, født 3.-5.-1903 i Hillerød, død 34 år gammel. Søn af
lektor Repstock, arkitekt. Til Spanien januar 37, Thålmann, faldet den 17. februar.
Carl Valdemar Ferdinand Skaarup, født 5.-12.-1901 i Christiania, død 35
år gammel. Søn af typograf Edvard Skaarup og norskfødt hustru. Da Carl var
fem år gammel flyttede familien til Danmark, hvor han som fjortenårig kom i
købmandslære. 16 år gammel forlod han læren for at tage ud at sejle, arbejdede
i en årrække i USA, hjem 1930, hvorefter han dels sejlede som fyrbøder, dels
arbejdede i land. Medlem af DKP og ugift. Til Spanien januar 37, politisk leder
for skandinaverne i Thålmann, faldet den 18. februar.

Viggo Hjarsen Simonsen, født 11.-10.-1909 i Aarhus, død 27 år gammel.
Søn af gartner J. P. Simonsen, udlært bager, ugift, medlem af Røde Kors Samariterkolonne, tilhørte ikke noget politisk parti. Til Spanien januar 37, sanitets
soldat i Thålmann, faldet den 4. marts.
Niels Peder Sørensen, født 17.-6.-1892 i Ejstrup, død 44 år gammel. Søn af
husmandsfamilie med tolv børn, ude at tjene fra sit ottende år, tjenestekarl, tegl
værksarbejder, rejste til Sydamerika for at undgå militærtjenesten, blev siden sø
fyrbøder. Oplevede flere forlis i allieret tjeneste under første verdenskrig,
arbejdede i Australien, hvor han blev engelsk soldat. Til Danmark i 32, hvorefter
han afvekslende sejlede og arbejdede i land. Tilhørte ikke noget politisk parti,
men sympatiserede udfra et kristent standpunkt med kommunismen. Til Spanien
januar 37, Lincoln, faldet den 25. februar.
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GUADALAJARA
»Slaget ved Brihuega har gjort mere til at forhale en euro
pæisk krig end samtlige pacifister nogen sinde har gjort!«
Ernest Hemingway.
_
1.
I begyndelsen af marts 37 ringede klokkerne tredie gang for Madrid
Stærke motoriserede italienske divisioner brød den 8. marts igennem
regeringens tyndt besatte linier på Guadalajara fronten. I løbet af et
par dage avancerede de tyve-tredive km frem, erobrede snesevis af
større og mindre byer, og det så ikke ud til, at der kunne bydes dem
modstand på den flade, udstrakte højslette. Italienerne kom fra Malaga,
hvor de havde haft let spil med militssoldaterne. Mange af dem var
veteraner fra Abessinien; det var således sejrsvante soldater, Mussolinis stolthed, der her rykkede frem for at knuse den sammenløbne
hob af marxister og degenererede demokrater.
Men den 9. februar, kun fire dage efter at de var trukket tilbage fra
Jarama, var de internationale brigader sammen med Lister, Campesino
og Modesto-brigaderne paa vej til det truede frontafsnit. Endnu et
par dage fortsatte italienernes fremrykning, hvorefter, som Beumelburg skrivee: »Efter tre dages forløb gentog billedet fra Jarama sig.
De røde førte hastigt deres internationale brigader frem, indsatte de
res tanks og luftsstridskræfter i det truede rum foran Guadt^dt^jara og
gik over til kraftige modangreb, hvorved de tilføjede de italienske di
visioner hårde tab. Fra nu af frygtede de ikke for Madrids skæbne.«
Endnu den 13. marts havde Mussolini telegraferet til den øverst
kommanderende, divisionsgeneral Manzini: »Ombord på »Pola« på
rejse til Libyen modtager jeg melding om det store slag, som udvikler
sig ved Gnada^'ara. Følger med fuld fortrøstning kampbegivenhe
derne, dybt overbevist om, at vore legionærers tapperhed og krigerske
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ånd vil bryde fjendernes modstand. De internationale kræfters tilin
tetgørelse vil tillige betyde en vældig politisk sejr. Meddel legionærerne,
at jeg fra time til time følger deres operationer, som vil blive kronet
med sejr. Mussolini.«
Den 17. marts gik regeringen over til modoffensiven og tilføjede le
gionærerne et knusende slag. Der blev taget mange hundrede fanger
og krigsmateriel nok til at udruste to divisioner; sortskjorternes panikagtige tilbagetog var kun begrænset af forfølgernes fysiske udmattelse.
Dette nederlag for Mussolini, der omgående afbrød sin lystrejse, havde
videre perspektiver end blot at sætte de italienske tropper ud af spil
let i måneder fremover. Madrid og Jarama havde vist at fascismen
kunne standses, at modstand kunne nytte. Ved Guadalajara slog re
geringen igen, og slog så hårdt, at det fik virkning langt ind i den an
den verdenskrig.
»Mussolini,« skriver Michael Foot i sin bog »Processen mod Mus
solini«, »ventede en let sejr, en sejr, som ville gøre hans drøm om
»den romerske indsø« til meget nær en realitet. Men før sejren blev
vundet, blev hele hære splitttet, en stor luftsstyrke blev ødelagt, og en
statskasse blev ruineret. Hvor må Mussolini have ønsket, at han ikke
havde lidt de tab, før han sattes på den mere krævende styrkeprøve i
1940 og 1941 ! Dog var dette ikke hele tabet. Hvis Spanien var blevet
fascistisk i 1936, ville næsten hele Europa have overgivet sig — uden
krig. Europa blev overvundet senere, men det blev overvundet med
magt. Hvilken forskel det gjorde for menneskehedens fremtid, vil vi
aldrig blive i stand til at måle. Vi kan kun gætte, men resultatet er af
skrækkende nok.«

2
»Guadalajara! Hvilken vidunderlig klang har ikke dette ord nu i
vore øren. Her var det, vi tilføjede fascisterne det første store ne
derlag, efter at fascisternes storstilede offensiv ved Jarama var stand
set. ■—— Og vi var med. . . .« skriver en af de danske frivillige i Thålmanns skandinaviske kompagni.
Mussolinis sortskjorter blev på venstre flanke mødt af Garibaldibataillonen, de italienske antifascistiske frivillige, vel nok den i alle
henseender bedste internationale enhed indenfor brigaden. Thålmann,
der var blevet kraftigt suppleret med spanske frivillige, var placeret
ved Brihuega, i angrebskilens højre flanke. Det skandinaviske kom
pagni led her ikke så mange tab i menneskeliv, men under kampenes
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første dage blev en del tilfangetaget, deriblandt Erik Jørgensen, hvis
brev tidligere er citeret, og hvis skæbne nærmere skal omtales senere.

Den Kaj Christensen, som ifølge Sixten Olsson også blev taget til
fange her, er i virkeligheden sikkert faldet. Mellem en samling offi
cielle spanske dødsattester, som en frivillig bragte med sig hjem, fin
des således et brev fra XI. brigades administrative ledelse, hvor der
nævnes to danskere ved navn Kai Christensen. Den ene opgives at
være faldet den 17. juni 1937, men kan ikke identificeres. Den anden,
som skal være faldet den 13. marts samme år, er formodentlig identisk
med Kaj Christiansen.
For skandinaverne i Edgar Andrés maskingeværkompagni blev
Guadalajaraslaget det sidste kapitel. Bataillonen blev indsat mod spid
sen af de italienske angrebskolonner ved Trijueque, hvor den opfan
gede det hårdeste stød. »Jansson-Mineurgruppen« blev fuldstændig
revet op, hele sektionens mandskab faldt, blev tilfangetaget eller så
ret. Sixten Olsson, der var sektionsleder, gør umiddelbart før han selv
blev såret situationen op således : »I min sektion er der kun to mand
tilbage, Egon og »Majken«. Første kompagni er sunket til sytten mand,
andet og tredie til omkring tredive. Under tilbagetoget får kompagni
chefen en eksplosiv kugle i panden, som blæser hele hjernen væk.« I
et brev af 15. marts skriver han:

»Vi forstod så nogenlunde at fanden var løs til højre, da vi hastigt
og livligt blev fragtet fra Jaramafronten og per lastvogne kastedes ind
i Guadalajaraaafsnittet. Vi havde netop aflæsset vore grejer og ma
skingeværer, da vi blev overrasket af at artilleriet og infanteriet hastigt
kom os i møde. Alos! Fascisterne ' var vist både nærmere og stærkere
end vi først havde tænkt. Og det var om at formere linie over åbent
felt og i skovbrynet med rivende fart, gøre maskingeværerne klar og
grave for livet med spader, hjelme og hænder.
Ovenikøbet lykkedes det fascisterne at illuminere elendigheden for
medelst en fuldtræffer af en tankgranat i en af vore ammunitions
vogne. Det hele virkede lident opmuntrende.
Men om natten kom der et par fortifikationskompagnier og om mor
genen havde vi ganske duelige skyttegrave.
Morgenen den 10. begyndte med en livlig tankild. Fascisterne havde
frækt stillet deres tanks op i en række på vejen og beskød os direkte.
Åbenbart var de sikre på at have tilintetgjort alle vore tanks og på at
have skræmt vort artilleri helt ned til Valencia.
Så galt var det dog ikke. Jeg havde bygget mine to kuglesprøjter ind
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i hjørnet af et skovbryn og lige bagved havde vi to tanks, som senere,
under kommando af vor kompagnichef, gjorde storartet nytte.
Som sagt — fascisterne beskød os direkte og deres ildvirkning var
for min gruppe uhyggelig. En af de første granater ramte den ene
kuglesprøjte, rev hele mekanismen og to hænder, som holdt i hånd
taget, væk. Hænderne tilhørte kammerat Bruno Franzén og en granat
splint tog også hans højre øje og en del af ansigtet. Jeg fo'r derhen,
fik fat på to sygebærere og vi hjalp Bruno på benene.
Kammeratee! Han gik selv hen til ambulancegraven, lagde sig roligt
ned, fik trevlerne forbundet, og da vi spurgte ham, om han havde nogle
smerter, svarede han : »Nej, nej, men jeg kan ikke se med det højre
øje!«
For den anden kammerat i samme hul var der intet at gøre. Jeg så
hans smalle, alvorlige ansigt i profil. En sønderskudt hånd holdt endnu
i patronbåndet, resten savnede fuldstændig konturer. Salud, kammerat
Dahlstrøm, du sagde mig meget i det halve minut!

Granaterne regnede ned uafbrudt. Få minutter efter en fuldtræf
fer i næste hul bagved. Tre mand lå i den. Kurt Andersson døde straks,
Ejnar Hansen, danskeren, fik ansigtet sønderrevet og døde på en halv
time.«

3.
Efter fem måneders intense kampe fik de internationale brigader
endelig tid og ro til at tage spørgsmålet om militær uddannelse op.
Det var den omvendte verden: oven på måneders fronttjeneste fulgte
nu rekrutliv med eksercits, terrænøvelser og teori. Det bekom ikke
de gamle »frontsvin« særlig vel. Der var blevet oprettet officers
skoler, partisanlejre og specialkursus for telefonister og andre særlige
tjenestegrene. I baserne omkring Albacete, hvortil de nyankomne nu
blev sendt, var programmet imidlertid fortsat all-round. Rekrutterne
lærte både infanterigeværet, lette og svære maskingeværer at kende,
den teoretiske undervisning var som for underofficerer. Enhver inter
national frivillig skulle beherske forskellige våbenarter og være klar
til at tage kommandoen i sin gruppe.

Brigaderne, der hidtil havde været selvstændige taktiske enheder, blev
underordnet den almindelige hær og fordelt på 35. og 45. division, som
talte de bedste spanske enheder. Kommandosproget blev spansk i alle
batailloner, befalingsmandssystemet fulgte ligeledes retningslinierne i

72

den spanske hær, der begyndte at tage fastere form, omend ikke helt
i takt med krigens krav. Fra nu af skulle officerer bære deres rang
tegn synligt, de fik særlig forplejning og højere løn, kaptajner indtil
tre gange så meget som menige — fra 10 til 30 pesetas om dagen. Der
blev indført eksercits, regelmæssige øvelser, hilsepligt og munderings
eftersyn, altsammen meget upopulære forholdsregler, som ikke alle
kunne gennemføres i fuld udstrækning.

Det var forholdsregler, som gjorde brigaderne til mere regulære
milittærformationer, men også medførte disses uheldige sider : spænding
mellem menige og be
falingsmand, mindre
personligt initiativ og
færre af de individu
elle
bravourstykker,
som hidtil havde spil
let en stor rolle. Imid
lertid drejede det sig
ikke længere om det
isolerede mål, koste
hvad det ville, at for
svare
hovedstaden.
Uddeling af våben i Albacete, sv. foto.
Man stod nu overfor
at skulle føre en moderne- og langvarig krig, hvor det var nødvendigt
at accentuere kravene om disciplin og akkuratesse. Det var en omstil
ling, som måtte falde de internationale frivillige hårdt, individualister
om en hals som de var, folk, der med få undtagelser hadede og afskyede
al militarisme. Systemet med politkommissærer, der blev udbygget så
ledes, at cheferne fra kompagni førerne ved deres side havde en kom
missær med samme militære rang, bødede dog en del på »militariseringen«.
Fra april til juni havde Thålmann kvarter i den lille landsby Canisa
bag Guadalajara. Mange af de sårede vendte tilbage fra hospitalerne i
løbet af denne tid. Efterhånden kom det skandinaviske kompagni, der
også fik forstærkninger fra træningslejren i Madrigueras, igen til at
tælle et halvhundrede skandinaver. Indtil marts 37 havde der været
flest svenske befalingsmand, nu kom der en periode, hvor danskerne,
som var lige så talrige og ikke havde haft så store tab, overtog posterne.
Det havde ikke på noget tidspunkt været og blev heller ikke fremtidigt
nogen sinecurepost at være officer i den internationale brigade. Hver
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eneste gang de internationale var i ilden under større kamphandlinger,
blev praktisk talt hele staben af officerer såret eller dræbt. I denne tid
blev kompagniet ledet af tyskeren Anton med en dansk næstkomman
derende. Den danske løjtnant Harald Jacobsgaard Hansen, som faldt
kort tid efter, har i et brev til en ven skildret forholdene i Canisa :

»Hermed et par ord fra din gamle ven Harald i håb om, at du bryder
dig om et lille livstegn fra mig. Jeg har ikke noget særligt at skrive,
ville bare sende dig et lille bevis på,
at jeg lever i bedste velgående. Med
følgende lille billede skal forestille
mig, håber, du kan finde nogle lig
hedspunkter. Det med skægget var
bare et lille lune, siden jeg blev fo
tograferet, har jeg barberet mig
mange gange, og i dag er jeg så
glat i ansigtet som en lille barne
rumpe.
Jeg er nu i Thålmann-bataillonen
og kan samtidig fortælle dig, at jeg
allerede for et stykke tid siden er
blevet officer. Håber, det glæder
dig at høre, at det går mig godt, og
jeg skal love dig og ethvert ærligt
arbejdende menneske, at jeg frem
deles skal gøre min pligt.

Her i »Thålmann« er der ialt ca. 50 skandinaver. Du forstår, at det
er en stor lettelse og en herlig ting, dette at kunne tale med så mange
på sit modersmål. Og vi har det godt, muntert og kammeratligt sam
men, kan du tro. F. eks. i aften skal vi fejre grundlovsdagen hjemme.
Vi gør det på den måde, at et par kammerater den ganske dag i deres
ansigts sved sidder over et par stegepander ved en åben kamin og
bager i hundredvis af pandekager, hvilke vi så allesammen skal nyde
ved et lille festmåltid i aften. Desuden skal vi have nogle flasker vin
(24 stk. muskat), 50 flasker mineralvand og masser af kaffe. Pro
grammet er: først velkommen o. s. v., så »Snart dages det brødre«,
kort tale for dagen af undertegnede, »Internationale«, spisning og ind
imellem hele aftenen korte taler, sketchs og sang, såvel fælles som solo.
Du kan tro, det skal blive en god fest. I det hele taget kan du tro, vi
forstår at få noget ud af livet og de glæder, livet byder. Tit samles vi,
'4

når lejlighed dertil gives, til møder og taler om mangt og meget, bl. a.
om politik m. m. i vore hjemlande.
Nå, nu får du ikke mere denne gang. Hils nu alle venner og be
kendte fra mig og lev vel, til vi forhåbentlig inden længe ses igen.«

4.
I disse måneder kom de internationale for første gang i intimere
forbindelse med den spanske civilbefolkning. Der blev knyttet ven
skabsbånd, hvis styrke først rigtigt viste sig, da brigaden brød op.
»At vi er deres soldater«, skriver en dansk frivillig, »at vi er levet sam
men med befolkningen — trods sproglige vanskeligheder — er vel
aldrig gået så tydeligt op for mig som nu, da jeg midt i vrimlen støder
på en gammel morlil, der er ved at tage afsked med sine to danske søn
ner (hun har selv to sønner ved fronten).«
Natangrebet på Guadalajafronten den 9. juni, som. omsider afbrød
den lange periode af »uvirksomhed«, var ikke led i noget større stra
tegisk sammenhæng. Spejdere havde opdaget et svagt punkt i fascister
nes front. Natten mellem den 9. og 10. juni blev Thålmann og den ny
oprettede bataillon Hans Beimler kørt ud til linierne, gik eller rettere
vadede gennem mudder i silende regn forbi deres egne forreste linier,
gennem ingenmandsland og dybt ind i det fjendtlige område.
Lige straks blev angrebet sukces. Fascisterne blev overrumplet, nogle
flygtede, andre overgav sig, og der er næppe tvivl om, at havde bri
gaden haft reserver for hånden, kunne fronten have været rullet op i
vid udstrækning. Der blev taget over hundrede fanger den første dag,
men den følgende dag gik fascisterne, som tilfældigvis netop havde
ført afløsningsbatailloner frem, over til modangreb, og det tyndt be
satte terræn kunne ikke holdes. Lederen af den skandinaviske gruppe
i Hans Beimler, en norsk løjtnant blev tilfangetaget, og i Thålmanns
skandinaviske kompagni blev foruden kompagnichefen Anton, den
danske næstkommanderende og flere andre skandinaver såret. En del
af dem måtte efterlades under tilbagetoget og lå i ingenmandsland et
par døgn, før de selv kunne krybe tilbage eller blev afhentet af pa
truljer.
En fascistisk krigslist kostede to danskere livet. Under foregivende
af at ville løbe over, nærmede en skare fascister sig de stillinger som
en dansk deling holdt besat og åbnede ilden på nært hold. »Vi var ca.
15 mand ved vort afsnit og fascisterne vel nok ti gange så mange, da
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de rykkede frem mod vore linier med en rød fane i spidsen !« skriver
en svensker fra delingen. »De var velbevæbnede, havde såvel lette som
tunge maskingeværer og skød som sædvanligt med eksplosive kugler.
Harald blev ramt af to eksplosive kugler i brystet og døde øjeblik
keligt.
Jens Chr. Olsen, kompagniets ældste mand, lå ca. 5 meter foran
Harald. Da han indså, at stillingen ikke kunne holdes mod den vældige
overmagt, søgte han at trække sig tilbage. I det samme fik han en kugle
i venstre arm. Vi andre skandinaver, der lå i nærheden af ham, for
søgte at få ham nærmere for at forbinde ham, men det lykkedes ikke,
før han ramtes i maven af en anden kugle og døde.«

Nogle uger senere, den 2. juli, mens bataillonen lå i anden linie ved
Brihuega, blev der på et møde vedtaget en resolution til regeringen
med krav om at gå til offensiv. Bilbao var faldet, tyske krigsskibe havde
bombarderet Almeria, landsbyerne Guernica og Durango var udslettet
med en brutalitet, som havde opskræmt verden. Friske tropper og nyt
krigsmateriel var ankommet til Franco fra Tyskland og Italien. Alt
dette var nævnt i resolutionen, det var kendsgerninger, som ikke syntes
egnede til at opmuntre republikkens soldater, men som ikke desto min
dre førte til utålmodige krav om at komme til fronten.
»Vi tror«, hedder det i udtalelsen, »at tidspunktet nu er kommet til
at gå fra defensiv over til offensiv. Vi føler os stærke nok til at op
træde mod alle disse provokationer. Vi vil hævne Bilbaos fald! Vi beder
regeringen om at træffe sådanne forholdsregler, at bataillon Thålmann,
vor XI. brigade og hele den spanske folkehær kan virkeliggøre parolen
om at gå over fra defensiv til offensiv.«

FALDET VED GUADALAJARA, MARTS-JUNI 1937:
Kaj Hans Frederik Christiansen, født 9.-11.-1907 i Ølstykke, død 29 år
gammel. Søn af husmand Niels Christiansen, udlært gartner, ugift. Til Spanien
januar 37, maskingeværskytte i Edgar André, faldet omkring den 12. marts.
Ejnar Hansen, Esbjerg, udlært bager, ca. 20 år. Til Spanien december 36,
maskingeværskytte i Edgar André, faldet den 10. marts.
Harald Jacobsgaard Hånsen, født 8.-2.-1906 i Helsingør, død 32 år gammel.
Søn af overportør O. C. Hansen, arbejdsmand, aftjente sin værnepligt som
gardehusar, gift, efterlader sig en søn. Bestyrelsesmedlem i D.A.F., Hillerød,
medlem af DKP, partiets distriktsleder i Nordsjælland, folketingskandidat for
Hillerødkredsen ved valget i 35, herefter til Sovjetunionen. Til Spanien fra
Moskva i marts 37, løjtnant i Thålmann, faldet den 10. juni under natangreb.
Jens Christian Olsen, Thålmann, ca. 40 år, faldet under natangrebet samtidig
med Jacobsgaard.
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EN BATAILLONS UNDERGANG
Af bataillon Tjapajevs officielle sang:
Franco og Hitler, I regner slet,
vi værner Spaniens frihed og ret,
enhver af os er Tjapajevs søn,
fremad til sejr, første stormbataillon!
»Vi skal Francos plan spolere,
Tjapajev selv går frem foran,
nu ligger friheden i geværer,
no pasaran, no pasaran !«

Bataillon Tjapajevs uofficielle slagsang:
Jeg ønsker at vågne ved solens lys,
på himlen må ingen flyvere ses,
ingen bombers brag og ingen granater,
og ingen taler om helteteater.
Jeg har sovet længe,
jeg har meget forsømt,
du talte om krige?
du har vist drømt!

1.
Bataillon Tjapajevs historie, der strækker sig over et tidsrum af knap
ti måneder, fra november 36 til juli 37, indeholder alle væsentlige træk
af den internationale brigades his1^<or<e; mere koncentreret, med skar
pere konturer, og derfor mere overskuelig. Det er historien om mænd,
der forlangte at blive brugt fuldt ud, og som blev brugt indtil grænsen
for menneskelig ydeevne. Det er historien om mænd, der til sidst, efter
en række glimrende sejre, måtte bukke* under i den ulige kamp. Det
er en pæl gennem den legende der siger, at de som kæmper for hvad
der er ret, de er uovervindelige.
Mændene i Tjapajev havde denne bevidsthed, det var i kraft deraf,
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de gang på gang slog en overlegen modstander. Men de døde rejste
sig ikke for at kæmpe videre, de døde var tab, menneskeligt og talmæs
sigt. De overlevende, som kæmpede mod en fjende, der var i stand til
uophørligt at indsætte nye tropper og frisk materiel, blev ikke stærkere
for hvert slag, tværtimod forringedes deres konstitution, deres kræfter
udtømtes og deres viljer blev brudt. De var nederlagets mænd. Det vil
være for billigt, ligefrem usømmeligt, at kommentere deres kampe med
fraser om heltedåd og -død. Så kort, så vidt, ekkoet af disse kampe
toner, var deres ofre af betydning.

I løbet af november 36 blev bataillonen formeret i Albacete. I Tarazona fik den fjorten dages uddannelse, andre fjorten dage lå den i
beredskab ved Valencia, hvor man frygtede- italiensk landgangs for
søg. I december 36 fik den sin ilddåb ved Teruel. Tjapajev talte da
6—700 mand fra mere end tyve forskellige nationer; et babyion, som
naturligvis besværliggjorde det nøje samarbejde mellem de enkelte sek
tioner og var en hindring for den præcise forståelse af ordrer og anvis
ninger, der fordres i et så kompliceret handlingsforløb som en mo
derne krig. Uddannelsen måtte nødvendigvis være mangelfuld, det var
nærmest en flok civilister, som drog til fronten efter nødtørftig teore
tisk orientering i angreb og fremmarch. For'svar'skunstens og tilbage
togets lære skulle først tilegnes under virkelighedens bitre vilkår.

Ikke blot var tiden knap. Der savnedes erfarne officerer og under
officerer, der var ikke tilstrækkeligt øvelsesmateriel. Når det gik højt,
kunne en rekrut opnå at få fem skarpe skud, før han komi i forreste
linie. En beretning fra bogen om Tjapajevbataillonen, som udkom i
Madrid under redaktion af Alfred Kantorowicz, giver et karakteristisk
billede heraf. Det er en episode fra Teruelfronten, hvortil der var an
kommet en ladning håndgranater. Ingen kendte nærmere til deres kon
struktion, men en sergent, som i Madrid havde fået forevist en mine
kaster og følgelig var udnævnt til instruktør, påtog sig at uddanne
kammeraterne. Han fortæller:
»Hovedårsagen til et dårligt kast er frygten for at håndgranaten
skal detonere i hånden efter afsikringen, hvorfor den altfor hurtigt
bliver kylet væk. Jeg ville derfor vise, at selv når antændelsen var
sket, varede det endnu tre sekunder, for den eksploderede, altså var der
tid nok til, med håndgranaten i hånden, at trække vejret, sigte godt
og kaste langt.
Kammeraterne var i forsf^riiftmæssig dækning undtagen en, som var
ved at blive instrueret. Ved afsikringen havde jeg spændstykket mod
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håndfladen og ville dreje håndgranaten. Derved faldt den til jorden.
Vi løb væk og kastede os ned. De tre sekunder syntes os en evighed.
Endelig kom det forløsende brag. Jeg vovede næppe at se efter kam
meraten, men han stod der allerede, uskadt. Men også de fjorten andre
rejste sig, greb efter stålhjelm, patrontaske og gevær og ville gå. Lo
gisk nok betakkede de sig for en sådan instruktion. Jeg kunne dårligt
blive mindre, end jeg allerede var, men situationen måtte reddes. Der
for greb jeg en anden håndgranat og sagdie: »Kammerater, hvad I
netop så, er noget som kan ske ikke bare een, men mange gange. For
eksempel afsikrer en mand under storm eller i skyttegraven sin hånd
granat« (i samme øjeblik afsikrede jeg håndgranaten). »Da træffes
han af en kugle, han falder og lader håndgranaten falde,« (samtidig
lod jeg håndgranaten falde, tog den hurtigt op igen og kastede den).
»Så reagerer man således, og ikke som jeg gjorde før.« Pavse mens
håndgranaten detonerede. »Altså, den næste kammerat.«
Stålhjelme, patrontasker og geværer blev atter lagt hen. Øvelsen blev
fortsat.«

2.
I slutningen af januar 37 blev Tjapajev trukket tilbage fra Teruel
med tab, der næsten gik op til de halvtreds procent. Bataillonen havde
gennemført syv stormløb som kun resulterede i mindre terrængevin
ster. Ligesom Centuria Thålmann havde den betalt sine dyre lærepenge
på en sekundær front, under dårligt organiserede og slet forberedte
angreb. Brigadens to franske batailloner led endnu større tab og maatte
under reorganiseringen slås sammen. Det er ikke oplyst, om der var
skandinaver mellem de faldne ved Teruel. Overhovedet er der kun
usikre oplysninger om den skandinaviske gruppe i Tjapajev. Mange
af dem er faldet, de øvrige har det ikke været muligt at finde frem
til. I en status af juni 37 opgives der at være 28 skandinaver, nemlig
. 11 svenske, 10 danske og 7 nordmænd. Skandinaverne var samlet i
bataillonens 3. kompagni som kaldtes »det internationale kompagni«.
Den 10. februar 37 faldt Malaga i italienernes hænder. Den følgende
dag blev XIII. indsat på sydfronten. Brigaden stoppede italienernes
fremstormen, befriede Calahonda og indrettede en ny linie foran Motril,
som holdt stand resten af krigen. Af de vigende spanske tropper slut
tede ca. 250 mand sig til Tjapajev, som derved kom op på rundt 870.
Matros Helmuth Jønsson, død under tyfusepidemien, fortæller i et
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brev til sin far om det syn, der mødte dem undervejs til Malagafronien :

». . . . Men ikke alting er lige strålende hernede, det mest sørgelige
syn, jeg har mødt er ikke sønderlemmede lig, ikke faldne kammeraters
stirrende, stive blik, ikke sønderskudte huse. Nej, det er de tusinder
af flygtninge, som vi mødte på vor vej ud til fronten, gamle mænd.
kvinder, unge og gamle, og børn; børn, der skreg af sult. Det var
flygtninge fra Malaga, mange havde været undervejs fem dage uden
at have mad eller drikke med, vi gav dem vort brød, vor vin og vore ci
garetter, vi kunne ikke holde ud at se på deres hungrende blikke. Vi
vidste, at det var svært for dem at finde føde, da de sidste byer, vi
kørte igennem, var forladte af dyr og mennesker, og den nærmeste
storby var overfyldt af flygtninge. Vi gav alt væk, til vi til sidst ikke
havde noget selv og måtte spænde livremmen ind et par dage, fordi
vore proviantvogne var forsinkede. Selv om vi gav alt væk, forslog det
dog intet til de tusinder, vi mødte på vor vej.«

Få dage senere blev brigaden indsat i Granadas bjerge, hvor Queipo
de Lianos sydarmé forsøgte gennembrud. Endnu med middelhavsky
stens varme i kroppen, klædt i tynde sommeruniformer, blev mændene
mødt af snestorme og kulde i Sierra Nevadas snedækte højder. Tjapajev befriede flere landsbyer, deriblandt Trevels, som ligger mere end
3000 m over havet, og udfriede en bataillon spaniere, der var blevet
omringet under deres tilbagetog. Disse kampe, der var så resultatrige,
kostede ikke bataillonen mere end en snes døde og sårede, hvortil kom
at et halvhundrede mand fik lettere forfrysninger. Helmuth Jønsson
skriver i sit brev herom:
»Vi har heldet med os, vi har jaget fascisterne på flugt på en stræk
ning af 32 km og indtaget 5 rige landsbyer. Kampen foregår i en bjerg
egn. Først stormede vi højsletten, som ligger 2000 meter over havet,
her var det smaddervarmt som de hede sommerdage derhjemme. Da vi
havde taget dem, var fascisterne flygtet op i bjergene, vi satte efter dem
og kom op i en højde af 3000 meter. Her var der hundekoldt med storm
og snevejr, vi lå og sov på den bare jord, den første nat uden tæp
per, den næste nat havde vi to tæpper hver, men det var os næsten
umuligt at sove, hver halve time skulle vi op for at ryste sneen af
tæpperne for ikke at blive gennemblødt. Vi var deroppe i 10 dage, så
fik vi afløsning og kom ned i en anden stilling, hvor der var mere
varmt.
Et par gange har vi forsøgt at løbe storm, men det er mislykkedes,
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fordi fjenden sidder for godt fast. De har bygget en række små fæst
ninger af sandsække, hvorfra de udspyr en dødbringende ild med de
res maskingeværer.
Nu ligger vi igen i vore stillinger og venter på vore flyvemaskiner
og minekastere, for uden dem kan vi ikke tage de fjendtlige stillinger.
Der hersker et mægtigt kammeratskab imellem os, lige fra den højeste
officer til den mindste køkkenkarl, f. eks. ligger jeg og sover i samme
værelse som vor kompagnichef, og han spiser og drikker sammen med
os. Det er noget som er utænkelig derhjemme i det lille kapitalistiske
Danmark, mens det her er ganske naturligt. Deraf kan du se, at jeg
lider ingen nød her, hvor vi alle er lige, og hvor der er lige ret for alle.
Jeg kunne skrive en hel bog om, hvad jeg har oplevet her i Spanien,
men papiret tillader det ikke, herude ved fronten er det ikke let at
skaffe sig skrivesager.«

3.
Da brigaden den 27. marts 37 blev afløst af spanske enheder, reg
nede man bestemt med nogle dages hvile og mulighed for permission.
I vognene blev der allerede sunget »Valencia . . .«, men bilkolonnen
drejede mod vest, og efter fire døgns transport nåede man frem til
Cordobafronte*n. Fascisterne forsøgte at erobre Almaden med de rige
kviksølvminer, og XIII. blev indsat i en modoffensiv, der tvang oprø
rerne på flugt og gav rige terrængevinster. Et blik på kortet viser, at
regeringens territorium her nåede tæt ind til den portugisiske grænse
ved Badajoz, og man kunne undre sig over, at republikken ikke ud
nyttede dette gennembrud til at sønderdele oprørernes område. Men
Portugal støttede åbenlyst fascisterne, tjente simpelthen som operationtbatis for Franco, og derfor havde en sådan offensiv ingen større
betydning. Portugal deltog ikke i noninterventionen, »landets prestige
tillod ikke tilstedeværelsen af internationale kontrolofficerer ved græn
sen«.

Forinden afrejsen fra Sierra Nevada kom det til nogle hændelser,
som belyser forholdet mellem den internationale brigade og de spanske
soldater. Udover de spaniere, som havde tilsluttet sig Tjapajev ved Ma
lagafronten, havde yderligere en del af den befriede bataillons tropper
sluttet sig til de internationale, således at Tjapajev nu talte omkring
900 mand. Men da bilerne stod klar til afgang, kom der befaling fra
brigaden om at efterlade alle spaniere. Forgæves søgte staben' at få
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Republikansk skyts i bjergterræn, sv. foto.
ændret bestemmelsen, som man vidste ville vække dyb utilfredshed,
såvel hos spanierne, der ikke ville bort fra brigaden, som hos de inter
nationale, der ikke ville undvære »vore spanioler«. Imidlertid skulle de
tildeles en nyoprettet spansk bataillon, og der mødte officerer op fra
denne for at påse, at ordren blev efterkommet.
Det kom til oprivende scener. Mandskabet var allerede steget på
vognene, i mørket gik officererne fra bil til bil for at kæmme dem for
spanierne, som pludselig havde glemt, hvilken nationalitet de tilhørte.
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Der fulgte lange diskussioner og rasende protester, men omsider var
dog de fleste pillet ud. Men da bilerne startede, løb adskillige af de
spanske kammerater efter og blev hjulpet op, andre havde de interna
tionale skjult imellem sig og meldt: »Alt i orden!« Transportlederen,
som skulle følge kolonnen i et mindre køretøj, bemærkede, at der på
den sidste vogn hang en mand og gestikulerede halvvejs oppe. Han gik
hen og gav manden en hjælpende hånd. Det var imidlertid en misfor
ståelse, — denne spanier ville ikke med. Det var en af officererne fra
den spanske bataillon, som endnu i dette sidste øjeblik søgte at over
tale sine landsmænd til at adlyde ordre. De øvrige spaniere forblev i
bataillonen til dens endeligt.
Tjapajev befriede landsbyerne Valsequillo og La Granjuela, men
ikke uden store tab. Alene på den første dag mistede bataillonen 131
mand i døde og sårede. Videre stormede Tjapajev bjergkæden Sierra
Noria, stødte frem til højene foran Penarroya, hvor nye linier blev ind
rettet i Sierra Mulva.
4.
I tolv uger, fra april til og med juni, lå bataillonen nu i første lime
foran Penarroya. Det er længere tid. end nogen anden international
enhed har været fremme uden afbrydelser. Sædvanligvis blev de inter
nationale brigader sat ind, hvor fjenden forsøgte gennembrud, eller
hvor regeringen tog offensiven. Det kunne dreje sig om uger, op til en
månedstid, hvorefter de blev trukket tilbage og reorganiseret til for
nyet indsats. Tjapajev havde ikke været i hvilestilling siden februar,
hvor bataillonen efter de hårde kampe ved Teruel blot fik en halv snes
dage til reorganiseringen. Sammenlagt havde mandskabet, bortset fra
dem, som var så »heldige« at blive såret, altså haft fronttjeneste uaf
brudt i mere end fem måneder.
De sidste tre måneder foran Penarroya var en hård prøvelse for mo
ralen, især fordi mandskabet fandt, at de ikke gjorde nogen nytte. De
var fortrolige med stormangreb og sejgt forsvar, de forlangte at være
med, hvor det brændte løs, og nu fik de lov til at »rådne op« i ensfor
mig stillingskrig. Det lod rent ud til, at de var blevet glemt. Forsynin
gerne svigtede, maden var sløj, ofte savnede man den uundværlige
tobak. De svære våben blev trukket væk, skønt linierne i de første seks
uger daglig bombedes af tunge Junckersmaskiner, de såkaldte »tre
motors«, en brtegnelsr, som gik over til at blive lusenes øgenavn. Fra
tre til fem gange om dagen tømte maskinerne deres last af 100 og 200
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kilobomber. Til sommerens ulidelige hede føjede sig utøjs plager, edder
kopper, skorpioner, biller, fluer og myg. Nattesøvnen blev forstyrret
af lopper og lus, drikkevandet var inficeret og dertil myldrende fyldt
af orme og andet kryb.
Under disse omstændigheder, hvor mændene var irritable og depri
merede, blev bataillonens sammensatte karakter en yderligere belast
ning, og det kom til gnidninger mellem de mange forskellige nationali
teter. Det er i denne periode, at Tjapajevs »uofficielle slagsang« bliver
til. Foruden de mange faldne og sårede årelades bataillonen af syg
domme ; fra mere end 800 synker bestanden til 389 mand ifølge en op
gørelse af 5. juni 37. Stemningen er langt nede, det viser sig også i
brevene. Søfyrbøder Leo Christiansen, der faldt ved Ebro et år senere,
skrev en række breve fra Penarroya, hvor det blandt andet hedder:

16.-5.-37: »Her ved fronten går det nu meget godt, vi bestiller ikke
spor og har ikke bestilt stort andet den sidste måned. Vi ligger stadig
og venter, enten på orlov eller også på den store offensiv ... og det
varer forhåbentlig ikke så længe, for det kan jo også blive for kede
ligt at ligge her og se på, at fascisterne udbedrer deres stillinger, og
at se på disse forbandede store tyske flyve-maskiner med 16 — seksten
— store bomber på hver maskine kredse over vore hoveder i ganske
lav højde . . . vores arbejde består i at få tiden til at gå på den bedste
måde og samtidig sørge for, at fascisterne ikke skal tro, at det er en
familiesammenkomst, de er kommet til . . .«
12.-6.-37: ». . . her er noget så satans varmt, og det både på den ene
og anden måde, dog mest i solen, ca. fyrre grader, så kom ikke og sig,
at vi går og fryser. Og så er her en masse fluer af alle mulige slags,
som jeg til tider fanger nogle stykker af til at fodre vores kæmpemyrer
med, for tiden skal jo gå med noget. Nå, hvad skal jeg ellers skrive
om, men hvis I går og keder jer derhjemme, så kom her til Spanien,
her er fyrværkeri hele døgnet . . .«

27.-6.-37 : ». . . jeg har det godt og er ikke kommet noget til endnu
udover, at jeg har fået een granatsplint i min højre pegefinger, men
den er fjernet, og så har jeg haft brud på et ribben, men det er jeg
snart ovre. Derimod er der gået betændelse i min finger, så den er
noget så satans tyk, så der er vel ikke andet for, end at jeg må gå til
lægen, hvis det så kan hjælpe noget, for her ved fronten skal man helst
have mistet en hel arm eller et ben, for at man kan få andet end ame
rikansk olie til at læge det med . . . den splint, jeg fik i min finger,
den stammede fra en mine, som fascisterne sendte over til os en mørk
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nat med det resultat, at vi mistede en god kammerat, en spanioler, og
så havde vi fire sårede, to danskere og to tyskere, som kom på hospi
talet. Den ene af danskerne var ny her ved fronten, han havde lige
været her en uge, så det var jo lidt hurtigt, han fik at vide, hvad man
kan komme ud for.

Nå, men ellers ved jeg ikke, hvad jeg skal skrive om. Fascisterne
prøver af og til et lille angreb, men det slipper de altid skidt fra. Nu
har jeg været ved fronten i over fem måneder, og de sidste tre måne
der har der ikke været meget liv i foretagendet, så vi må så se, om vi
enten kan sove tiden hen, eller også udbedre vore stillinger. Vi går nu
ellers og venter på, at vi skal få en hårdt tiltrængt ferie i en større by,
hvor der er lidt mere afveksling, jeg for mit vedkommende havde ikke
ventet at komme til at ligge her så længe, så man snart er fuldstændig
ødelagt, men kan vi ingen ferie få, så er der ingen, der har større
ønske, end at vi snart kan få lov til at angribe, så vi kan få nogen at
lade vores utilfredshed gå ud over.«

Ronald Johansen, som i denne periode blev udnævnt til sergent, skri
ver i et brev af 22. maj : ». . . vi kan vente afløsning hver dag. Alle går
vi og fantaserer om mad, rigtige senge med rene lagner, kaffe på sengen
om morgenen — én skal drikke øl, så han ikke kan rokke med ørerne,
én skal have en god flaske konjak, og én skal spise så mange flødekager
som aldrig før i sit liv. Ja, det er det mest utrolige, som de forskellige
fantaserer om. Det skal nu også blive rart at komme tilbage til en stille
og rolig by med legende børn på gaden, med forretninger, hvor man
kan købe, hvad man har lyst til, med restauranter, god musik og et
koldt glas øl og anledning til en dans . . .«

5.
Den 28. juni blev bataillonen endelig afløst. Ingen var et øjeblik i
tvivl om, at nu gjaldt det reorganiseringen, nu kom man omsider i
hvil, nu var der sikkerhed for permission. Der blev sagt vittigheder om,
at transporten atter gik til et andet frontafsnit, hvor der ventede fire
fem måneders nye kampe. Det var ingen vittighed. Transporten gik
til centrumfronten, hvor samtlige internationale brigader blev indsat un
der Bruneteoffensiven. Disse kampe er skildret i det følgende kapitel,
her skal kun nævnes, at Tjapajev i et blodigt stormangreb befriede
Villanueva de la Canada, overskred Guadarrama, stormede højene for
an Romaniilos og holdt dem under to ugers rasende modangreb.
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Praktisk talt samtlige officerer, fra kommandanten til korporalerne
faldt eller blev såret, langt over halvdelen af mandskabet ligeledes. Det
var bataillon Tjapajevs sidste kamphandlinger. I bogen om Tjapajev,
der blev til, mens krigen endnu stod på, angives bataillonens mange
nationaliteter som grunden til dens opløsning. Dette forhold var natur
ligvis medvirkende, men ikke den afgørende årsag. Her skal gengives
en skildring af Tjapajevs sidste dage, skrevet af en dansk deltager,
som var mellem de nye rekrutter, der stødte til bataillonen under dens
sidste offensiv:
»Sløve og ligegyldige gik vi til de ventende vogne. Pjaltede og ud
hungrede, smudsige og udmattede slæbte vi os afsted. Tøjet var i laser,
vi var fulde af skrammer, blod og skidt sad i kager på kroppen. Vi æn
sede ikke flyvernes angreb, ikke artilleri-ilden, vi ænsede ingenting.
Kørte igennem sønderskudte landsbyer, veg udenom brændende biler
og passeredes af tudende ambulancer. Og hele tiden med ligstanken i
næserne. Med tomme øjne så vi ødelæggelserne omkring os. Dér lå en
hest med flænget bug, dér en ambulance med hjulene i vejret. Ved
vejkanten en båre med en såret, der forlængst var død. Sanitrtsprrsonalets skæbne kunne læses af nogle dybe huller i vejen, begravelse unød
vendig, keine Hexerei . . .

Vi lå i reserve-stilling. Kaj og jeg fandt overskud nok til at sætte et
brev til partiet sammen, et brev om sejren ved Brunete og om fasci
sternes sikre nederlag. De andre bare hvilte sig eller fulgte slagets gang
med brændende øjne og saglige kommentarer.
Natten til den fireogtyvende juli begyndte det. Det var utroligt, men
det så ud til, at fascisterne intensiverede deres luftangreb og artilleri
ild. Vi havde en glimrende udsigt fra reservestillingen, nogle skytte
grave i lave klipper på begge sider af vejen til Brunete.
Det forekom os, at vore egne kanoner tav, at maskingeværerne for
stummede, og at det var en uddød egn, fascisterne, udøste deres stål
regn over. Det var umuligt at tænke sig, at der var mennesker i dette
helvede, hvor himmel og jord var eet, tyngdeloven ophævet, træer, sten
og hustage svævede i luften mellem skyer af jord og støv. Afmægtige
knugede vi • vore geværer, sjæleligt splittede mellem ønsket om at være
derude, og den bange glæde over ikke at være der.
Det var som at se en sindssyg slå løs på et afsjælet legeme. Men der
var mennesker i h^vedee: tilførslerne af materiel vedblev. Vognene
opslugtes af det støvtæppe, som fronten trak over landskabet. Eller de
ramtes af granater og stod stille og eksploderede med knald som et
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bundt kinesere, når det var ammunitionsvogne. Ambulancerne jog også
stadig til og fra, nogle slap igennem, nogle blev ramt. Men stadig kørte
de, færre og færre, i mere og mere indviklede buer, skulle jo vige uden
om de smadrede vogne. Det var et helvede, værre end djævelen kunne
skabe. Var der mennesker derude, måtte deres trommehinder være
sprængt, deres øjne blindet, deres kroppe lammet, om der overhovedet
var liv i dem. Men der var mennesker derude. Det viste sig den femoogtyvende juli.

Først dukkede enkelte mænd op, ravende og vaklende. Så dukkede
grupper frem i uordnede klynger. De første mænd nåede efter lang tids
forløb retervesfillingen- De var huløjede, ukendelige af snavs og blo
dige. Ingen af dem lignede mennesker. De kastede sig i gravene, støn
nede : vand, eller stirrede blot ordløst op i himlen. Flere og flere duk
kede ud af røgtæppet, fronten var i opløsning. Fascistiske jagere ka
stede sig over de vigende med maskingeværer, kampflyvere sprængte
dem med bomber. I fortvivlelse og til ingen nytte fyrede vi fra gravene
mod maskinerne. Vi lagde håndgranater frem på brystværnet, ladede
geværer og forberedte os på at tage imod fascisterne, som måtte komme
bagefter. Pludselig red kavallerister frem bag reservestillingen og be
skød de flygtende. Tjapajevbataillonen fik ordre til at fyre på deres
egne. I det øjeblik afgik den ved døden.
Ja, vi lå i reservestilling, da det skete. Vi fyrede ikke. Kom jo selv
fra det helvede. Vidste, at kammeraterne ikke kunne mere. Forstenede
iagttog vi kavalleriets forsøg på at standse tilbagetoget, men vi fyrede
ikke.
Hvem var ogsaa disse befalingsmand ?

De kom fra divisions-staben. De havde ikke været i linien. Deres
ordre kunne muligvis forsvares rent militært. Men de havde ikke været
i linien. Deres militære sagkundskab slog ikke til. Derude vokser et
kammeratskab frem, som rækker ud over fælles mål, bliver en ting i
sig selv.
Nej, vi skød ikke på vore egne kammerater. Reservestillingen blev
forreste linie, men fascisterne afholdt sig fra at angribe. De indtog kun
tøvende deres nye stillinger.
Ruinhoben Brunete blev ingenmandsland.
Der kom en general ud for at tale Tjapajevbataillonen til rette. Han
talte om partisanhøvdingen Tjapajev, om revolutionen og borgerkrigen
i Rusland og om pligter overfor sagen. Der var nær blevet alvorlige
tumulter.
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Vi så sådan på det, at vi først og fremmest har pligter overfor kam
meraterne. Muligt, at det er en katastrofe, at fronten brød sammen.
Men fronten, det er jo kammeraterne, og svigter vi dem, så svigter vi
fronten. Kammeraterne og sagen, det er eet. Dem kan man ikke ad
skille og sige: for sagens skyld må du svigte kammeraterne. Vore
kammerater kunne jo ikke mere. Spørgsmålet er slet ikke så indvik
let, de kunne ikke mere. Fascisterne kan skyde deres kammerater. Javel,
for de har adskilt sagen og menneskene, og netop derfor er de umen
neskelige.
Generalen måtte opgive at tale os til rette. Fordi han ikke talte om
kammeratskabet, men talte for længe om noget andet. Spanierne ret
tede deres geværer mod ham og pillede ved deres håndgranater. Gene
ralen måtte trække sig tilbage, fordi han glemte at tale om kammerat
skabet. Og Tjapajevbataillonen var ikke mere.«

Bataillon Tjapajev blev opløst den 4. august 1937. Alt efter deres
nationalitet blev resterne af dens mandskab fordelt mellem de øvrige
internationale enheder. Skandinavere, tyskere, hollændere og baltere
blev således tildelt XI. brigade, bataillon Thålmann.
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BRUNETE
»Europa har måttet opleve denne uhørte skændsel for al civili
sation og ære, og Spanien har måttet lide for den med sit kød
og blod. Blodet fra alle dem, som er faldet i forsvaret af alle
frie folkeslags fælles sag, kræver i dette sidste øjeblik, at fejlene
fra en politik, som den ene part trods hans gode vilje og den
anden på grund af hans afskyelige hensigter bærer ansvaret for,
skal gøres gode igen.«
Juan Negrin i Folkeforbundet.

1.
Det er demokratiets svaghed, at det i en alvorlig krisesituation som
oftest er tvunget til at tage form af et diktatur, hvorved en væsentlig
del af dets indre spændkraft går tabt. Den udvej, at forene de mod
stridende kræfter i frivilligt og fordrageligt samarbejde, som den span
ske republik forsøgte, forudsætter rodfæstede og dybe demokratiske
traditioner, der næppe eksisterer i noget land, og slet ikke i Spanien.
Landets geografiske natur med bjergkæder, som deler provinserne
i skarpt adskilte egne, har begunstiget en stærk separatisme, der yder
ligere er styrket af sprogforskelle, uensartet kulturel og historisk ud
vikling. Centralregeringen i Madrid, der traditionelt er arvefjenden for
provinsernes selvstændighedsbevægelser, formåede derfor ikke i rette
tid at gennemføre situationens bydende krav om militær enhedsledelse,
produktionens fulde omlægning til krigsindustri og generalmobilisering.
I norden stolede baskerne blindt på, at de cantabriske bjerge var
uindtagelige, deres militære styrker forblev til det sidste selvstændige
enheder, de' undlod at bringe deres operationer i samklang med central
regeringens operationer; først da det allerede var for sent, tog den
baskiske præsident Aguirre overkommandoen og søgte at skabe en hær
af fagforeningernes, de politiske partiers og andre organisationers mi
litsformationer. Catalonien, der ligeledes var mere interesseret i »sit
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eget« forsvar end i Madridregeringens krig, var dertil behersket af
spændingen mellem folkefrontens forskellige partier. Betydelige dele
af arbejderklassen var her under indflydelse af venstre-ekstremister,
som anså den sociale revolution for vigtigere end den antifascistiske
krig.
Der .savnedes i Spanien et parti eller en personlighed med autoritet
nok til at underordne alle modstridende kræfter det ene mål: at sej re
over fascismen. Syndikalisterne, som talmæssigt var stærkest i arbejder
bevægelsen, formåede det ikke, alene som følge af deres ideologi, der
stillede sig afgjort fjendtligt overfor begreberne autoritet og disciplin.
At »organisere ikke-disciplin«, det er ikke en parole, som svarer til
opgaven at føre nationen til sejr i en moderne krig. De borgerlige par
tier, der så mange gange tidligere havde sluttet forlig med reaktionen,
når valget stod mellem diktatur og social revolution, kunne ikke gøre
sig håb om den nødvendige folkelige tilslutning. Det socialdemokratiske
parti vaklede mellem den borgerlige fløj og kommunisterne, der med
skikkelser som José Diaz, Lister og Pasionaria måske kunne have gre
bet magten og gennemført sejren, men var forhindret deri af internatio
nale grunde : et kommunistisk styre i Spanien ville øjeblikkelig have for
vandlet vestmagterne fra kølige tilskuere til åbenlyse fjender af den
spanske republik. Således var Spanien i den ulykkelige situation at
være for svag til at sejre og for stærk til at tabe.

I begyndelsen af maj 37 kom det til åben revolte i Barcelona, hvor
partiet P.O.U.M., et såkaldt »trotskistisk« parti, i samarbejde med
yderliggående ledere af den anarkistiske fagbevægelse, C.N.T., for
søgte at gribe magten og gøre* ende på samarbejdet med borgerskabet.
Kampene varede flere dage, og der måtte trækkes tropper fra fronten
for at kue opstanden. Det viste sig da, at store mængder krigsmateriel,
som der var hårdt brug for ved fronterne, blev holdt skjult i Barcelona.
Begivenhederne udløste en regeringskrise, venstresocialdemokraten
Largo Caballero måtte vige for den mere moderate /ua« Negrin; den
politiske kurs blev lagt om i moderat retning, hvilket i og for sig ikke
svarede til den folkelige stemning, men var det naturlige resultat af
en provokation fra yderste venstre. I Catalonien blev anarkisternes
aragonske råd opløst, og den liberale Companys dannede regering uden
anarko-syndikalister.
Majopstanden skete på et tidspunkt, hvor regeringens sejr synes
sikker. W. Beumelburg giver følgende billede af situationen hos Franco :
»De italienske tropper behøvede efter hændelserne ved Guadalajara

90

nogen tids ro. General Queipo de Lianos sydarmé havde udmattet sig
under kampene ved Granada, Malaga og Cordoba. Foran Madrid havde
kernetropperne lidt frygteligt og trængte til ro og supplering. General
Molas tropper i norden havde udstået hårde kampe i Asturien, foran
Bilbao og ved Zaragossa.« Rejsningen, som vel internationalt styrkede
»kommunistforskrækkelsen« og nonlnferventlons-politikken, gav Fran
co det fornødne pusterum. Offensiven mod Bilbao blev herefter inten
siveret, skridt for skridt trængtes baskerne tilbage, og centralregerin
gens aflastningsoffensiv, der var blevet forsinket af opstanden, kunne
ikke iværksættes i tide. Bilbao faldt den 18. juni, men det lykkedes dog
størsteparten af baskerne at undkomme og etablere en ny forsvarslinie
foran Santander.
2.

Den 5. juli 1937 åbnede regeringen den længe ventede offensiv. Den
fik navn efter Brunete, en lille landsby vest for Madrid, som skulle
blive tragisk berømt for de titusinder af menneskeliv, der blev ofret
fra begge sider for at besidde dens sønderskudte ruiner. Alle fem inter
nationale brigader deltog i kampene side om side med de bedste span
ske divisioner.
Det lykkedes hurtigt regeringens styrker at bryde igennem over en
femten km bred front og trænge lige så dybt ind i det fjendtlige om
råde. Fascisterne opgav straks offensiven i norden, trak i største hast
reserver sammen, og på et kvadratisk areal, ikke stort større end Ama
ger, tørnede nu hære på tyve- og fyrretyvetusinde mand sammen. Hun
dreder af fly udkæmpede luftslag, kastede tonsvis af bomber, hundre
der af tanks og kanoner spyede granater og tusinder af maskingevæ
rer hamrede løs.
Regeringens stort anlagte offensiv brød sammen, først og fremmest
i kraft af modstanderens overlegenhed i luften. Den 10. juli var hele
Condorlegionen ankommet og greb, forstærket med de italienske og
spanske luftstyrker, ind i kampene. Der kom døgn, hvor nat blev for
vandlet til dag i utallige brandbombers flammehav, og dag blev forvand
let til nat af tunge røgskyer fra sprængbombernes eksplosioner, hvor'
himmel og jord stod i eet, og luften var en tæt tåge af støv og røg og
tyk af ligstank. Hver eneste plet jord i området blev en eller flere
gange hvirvlet i luften, hver hytte, hver høj og hver sten blev der kæm
pet hårdt om, hvert træ, hver busk og hver tue i egnen kostede blod.
Det hævdes, at der sammenlagt faldt tresindstyvetusinde mænd ved
Brunete. Kampene udviklede sig til et »optlidningtslag«, et pokerspil
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med døden, hvor indsatsen voksede og' voksede og sejr eller tab blev
mere og mere afgørende.
Den 17.juli havde fascisterne fået reserver nok frem til et modangreb.
En uge igennem forsøgte de forgæves at forcere firkanten ved at presse
begge fløjene. Den 23. juli ankom Franco fra Salamanca, for person
ligt at tage kommandoen, Brunete skulle for enhver pris erobres. Den
24. juli nåede modangrebet sit højdepunkt. Ved at trække hovedparten
af artilleriet og luftstridskræfterne sammen i afsnittet foran selve Bru
nete, lykkedes det fascisterne bogstaveligt talt at sprænge sig gennem
regeringens linier.
Det er allerede fortalt, hvorledes bataillon Tjapajev blev knust under
disse kampe. Thålmann led knap så hårde tab, omend procenten af
faldne og sårede oversteg halvdelen af mandskabet. Af det skandina
viske kompagnis 20-25 danskere mistede de fem livet, en halv snes blev
såret, nogle af disse døde siden på hospitalerne.

Søfyrbøder Gunnar Sørensen, der blev såret på offensivens fem
tende dag, skrev fra hospitalet i Madrid et brev kort tid før han døde.
Det er et brev, som ridser en karakter op, usentimental og djærv, et
brev, som er særligt bevægende, fordi Gunnar Sørensen i det øjeblik,
han skriver brevet, ved, at han må dø:

»Krig har altid været, vil altid være, en uforglemmelig rå og brutal
periode i menneskets historie, en periode, hvor mennesker med den
mest raffinerede teknik udrydder hinanden, hvor de svage går tilgrunde,
hvor nerver sprænges eller hærdes som stål. Denne krig adskiller sig
ikke herfra, er vel nærmest mere hadefuld, dog er denne krig for os
noget andet, den er ikke alene Spaniens udryddelse af fascismen, men
det internationale proletariats afgørende kamp mod fascismen, er den
europæiske fascismes dødsstød, derfor kæmper internationale og spa
niere side om side, som kun et proletariat, der kæmper for sin frihed,
kan kæmpe, derfor er krigen allerede afgjort, tilbage er kun fascister
nes håbløse forsvar, som til tider giver sig udslag i myrderier på civil
befolkningen.
1 følge civilisationens uskrevne lov er det ikke humant at bruge dumdum-kugler. Hvis en mand træffes i maven af en dum-dum-kugle, laver
den et lille hul i maven, men tager et stort stykke af ryggen. Men fasci
sterne kender råd, den eksplosive kugle eksploderer ved den mindste
berøring; farten gør dog, at eksplosionen først indtræffer i de ind
vendige dele. Når kuglen er eksploderet, folder den sig ud som en
blomst og fortsætter sin vej, den tager det halve af ryggen. Kuglerne
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peb os om ørerne, men gjorde kun ringe skade på så lang afstand. Værre
er artilleriet, som synes at være uhyre fint og træffer næsten så fint
som geværkugler. Flere gange kom kammeraterne tilbage med tomme
madspande eller helt uden, forfulgt af fascisternes granater. Ret ofte
var skyttegravene skudt sammen, vi havde en stenbarrikade foran gra
ven, meget dårligt materiale'. Stenene sårede flere end granaterne selv.
Om natten bygger vi barrikader 200 m fra fascisternes linier, og om
dagen sover vi, forsåvidt Franco tillader det.
Det er kl. 2 eftermiddag, vi ligger tre mand i et hul i jorden med
en stenbarrikade om. En søfyrbøder, Boye, en anden dansk kammerat,
kaldet Jeppe1), og jeg. Granaterne har regnet omkring os i ca. 1 time.
En granat falder 3 meter fra vort hul. Jeppe griber gevær og patron
bælte og springer, den næste granat falder en meter nærmere, jeg ser
på Boye og siger: »Skal vi løbe?« »Nej,« siger han, »lad os se, hvor
den næste falder,« og knap er det sagt, så falder den næste med et øre
døvende brag lige bag stenbarrikaden. Jord og sten vælter ned over
os, vi ser på hinanden og ler. Diskussion er overflødig, den næste bli
ver en fuldtræffer. Boye springer bort til kammeraterne, mens jeg
kryber på maven, for at snigskytten, som giver signal til artilleriet,
ikke skal se, at vi forlader stillingen. Boye vender sig om og råber:
»Hvad fanden ligger du der og maver dig for?« Så rejser jeg mig og
løber bort til kammeraterne i næste hul, kort efter ophører granat
ilden. Underholdningen er forbi for én dag, således går livet i otte
dage.
Fascisterne har sat sig fast, foreløbig kan vi ikke foretage angreb.
Vi skal kun holde stillingen og bygge nye stillinger, til afløsningen
kommer. En aften kommer afløsningen, og vi kommer igen på farten,
denne gang hen, hvor den store offensiv er begyndt. Vore tropper er
gået 30 km frem og har taget to mindre byer. Vi rykker frem over en
bakkeskråning, fascisterne har skiftet stilling, vi aner ikke, hvor de
befinder sig. Pludselig bjæffer et par maskingeværer, og riflerne føl
ger efter. En dansk kammerat falder, jeg kender ikke hans navn, han
dør under transporten. Tre spanske kammerater får lettere skudsår,
og under livsfare transporteres de bort. Vi kaster os fladt på maven
og skyder, men stillingen er håbløs. Bakken kan beskydes fra alle sider.
Særligt vanskeligt er det, da vi mangler forbindelse med bataillon »Hans
Beimler«, hvis venstre flanke ligger ca. 500 m til højre for os. Vi hol
der stillingen til mørkets frembrud, og om natten skifter vi stillingen,

’) Jeppe Kjær Petersen, der faldt ved Quinto.
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vi går 200 meter frem til en udgravning. Tropperne ligger nu i en kile,
vi »Thålmann« i spidsen, »Hans Beimler« til højre og til venstre »Ed
gar André«. Gevær- og maskingeværilden er ualmindelig hård. Fasci
sterne frygter angreb, en tysk løjtnant får hovedskud og dør. Carl Sø
rensen og adskillige andre får benskud. Vi har 2 km at gå efter mad,
fra stillingen og omtrent til byen går et udtørret åleje. Her er god dæk
ning. Senere kommer der en åben plads og en viadukt. Fascisterne kan
beskyde pladsen og viadukten; her
falder mange.
Bataillon »Thålmann« er ikke så
let at gøre tavs, igen otte dage, så
bliver vi atter afløst. Vi trækkes til
bage gennem byen bag fronten for
at gå til angreb i linie med »Beim
ler«. Vi går langs et krat, her er
ingen dækning, men fascisterne kan
ikke se os for buskene. Vi søger
lidt dækning for at få lidt at spise,
geværer og maskingeværer arbejder
uafbrudt. Kuglerne suser gennem
krattet, vi har lige spist, vi sidder
fire danske og morer os over en
tysk kammerat, som taler lidt dansk,
— et kraftigt smeld, en kugle er
Henry Højbjerg.
eksploderet i buskene og skifter ret
ning. — Henry Højberg falder, hovedskud, er straks død. Vi blev alle
tavse af sorg, han var den bedste af os alle, altid rakte han en hjælpende
hånd, altid var han trøstende, hans blotte nærværelse virkede beroli
gende. Han frygtede intet, han bøjede kun nakken, når det var hans
pligt. Vel, en kammerat er død, vi andre lever og fortsætter.

Vi rykker længere frem, en tysk sektionsfører bliver såret, og jeg
bliver gruppefører. Vi rykker frem til en stejl bakke og sætter os fast
på toppen. Fascisterne ligger 400 meter borte, vi skyder som besatte
for at holde fascisterne borte, til vi har bygget vore stillinger. Senere
graver vi hver sin grav, vi ved, hvad der venter os, det er med at være
godt dækket.

Næste formiddag regner det ned over os med granater og flyvebom
ber. ca. 20 fascistflyvere med hver 5 maskingeværer fyrer på os.
Således går 4 dage, hver dag samme underholdning, den fjerde dags
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Brødrene Sørensen fra Aarhus, som alle tre fandt døden i Spanien. Fra venstre
ses Carl, Emil og Gunnar Sørensen.

eftermiddag gives der signal til angreb, kun med geværer, håndgrana
ter og 2 lette maskingeværer. Vi rykker op over bakken, søgende dæk
ning i pløjejorden, kuglerne pisker jorden rundt om kroppen og arme
og ben. Granater, miner og flyvebomber eksploderer, jorden ligesom
vendes, luften er sort af jord og krudtrøg, jeg tror, at jeg er ca. 10
meter foran de andre, jeg drejer hovedet for at få et glimt af dem,
men får et kæbestød, blodet sprøjter ud, jeg kaster geværet og sprin
ger tilbage og bliver forbundet. Vel! her slutter beretningen. Jeg lig
ger på et hospital i Madrid, jeg har hul i hovedet, kæbebenet er sprængt
i fire stykker, jeg ryger i smug, men har ingen tobak og intet at læse,
men hvis I sender noget, så send det anbefalet, ellers får jeg det ikke.«
Carl Sørensen, Gunnars broder, der i brevet nævnes, som ufarligt
såret, døde på et spansk hospital nogle måneder senere af tuberkulose,
som brød ud under hans rekonvalescens. En tredie broder, Emil Søren
sen, faldt året efter ved Ebrofronten.
Den ukendte faldne dansker, som Gunnar Sørensen omtaler, kan være
danskeren Brau, hvis død Sixten Olsson skildrer således :

»Hensigten var, at vi skulle udgøre en slags observationspost der
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foran det skandinaviske kompagni. Den berygtede »Ligsænkning« var
imellem os, og fascisternes udnyttelse af terrænet gjorde det særligt
vanskeligt at komme frem med mad og drikke, og til ikke så lidt af en
risiko at grave den første antydning til stilling der oppe på højen.

Vi trak lod om, hvem der skulle begynde. Loddet faldt på en dan
sker, Brau, men han fik næsten umiddelbart en kugle på langs gen
nem kroppen. Lidt dækning havde han imidlertid nået at få gravet,
da Sørensen og jeg førte ham væk.
Brau ville ikke bæres bort: »Dels klarer jeg i alle tilfælde ikke det
her,« erklærede han roligt, »og dels må I skynde jer med det job !«
Så snart vi havde fået det værste fra hånden, og gruppen havde en
nogenlunde anstændig dækning for at være i stand til at slå det ven
tede modangreb tilbage, sparkede vi benene af en båre i den hensigt at
føre den hårdt sårede i sikkerhed. Men da vi rullede ham op på den,
konstaterede han stilfærdigt: »Det er ingen idé, gutter, jeg er færdig.
Orker ikke mere . . .« Efter nogle sekunder gentog han svagt: »Hils
dem derhjemme i Danmark . . .« Kort derefter ophørte han med at ånde.

Også Sørensen såredes i benet, men det lykkedes ham at kravle ned
til ambulancen uden hjælp.«
Maskinmester Robert Abrahamsen blev såret den 26. juli, to dage
før kampene stilnede af, og bataillonen blev trukket tilbage. Han døde
på hospitalet i Benicasim, såvidt vides af tyfus, som han pådrog sig un
der sin rekonvalescens. Magnus Laugesen faldt, truffet i hovedet, alle
rede under de indledende kampe. Endvidere faldt Aage Larsen og
Ronald Johansen, veteranen fra Tjapajev, der netop havde afsluttet sin
uddannelse til officer. I et brev fra skolen havde han skrevet:
»For en måned siden blev jeg udnævnt til sergent, og i går fik jeg
besked om, at jeg om nogle dage skal forlade kompagniet og rejse til
Albacete for at gå på officersskole.

På en måde er jeg selvfølgelig glad for dette. Det er et bevis på, at
helt formålsløst har det ikke været, at jeg rejste til Spanien. Ganske
vist havde jeg selvfølgelig aldrig regnet med, at det skulle føre til dette.
Men når mine kammerater mener, at netop jeg fortjener at gå den vej,
vil jeg ikke modsætte mig det. Men det bliver hårdt at forlade disse
kammerater, skulder ved skulder har vi kæmpet sammen, i godt og
ondt altid holdt sammen. Der findes her et kammeratskab, som sikkert
ikke eksisterer andre steder i verden, og jeg ved, at et godt kammerat
skab er mere værd end al verdens gods og guld. Mit eneste ønske er,
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at når jeg engang er færdig med skolen, at jeg så må komme tilbage
til samme kompagni og finde alle kammeraterne i god behold.«
Ronald Johansens ønske om at komme tilbage til sit gamle kompagni
i Tjapajev kunne ikke opfyldes. Da ban blev permitteret fra skolen,
var Tjapajev allerede under opløsning og lå i reservestilling. Han blev
tildelt det skandinaviske kompagni i Thålmann og faldt under et storm
angreb på en af offensivens sidste dage. Fra XV. brigade, — hvis to
amerikanske batailloner, Lincoln og Washington, led så store tab, at
de måtte slås sammen — kendes et enkelt navn på en falden dansker,
Niels Madsen, der var kommet til Spanien fra Kanada. Det gælder for
ham, som for flere andre af de nævnte faldne, at det ikke har været
muligt at fastslå deres identitet, og det gælder for Bruneteslaget, som
for de øvrige større slag, at tabslisten må antages at være ufuldstændig.

3.
Det er sagt, at Spanien indrepolitisk ikke var stærkt nok til at sejre,
men for stærkt til at tabe. Det må ikke derfor glemmes, at de andre
europæiske demokratier, ved at yde landet dets ret, adgang til forsy
ninger, kunne have ændret dette forhold. For svagt i angreb, men stærkt
i forsvaret, begyndte med Brunete Spaniens lange dødskamp med om
verdenen som mere og mere udeltagende vidner. Trods dette fortsatte
strømmen af internationale frivillige, men der var ikke længere, og
kunne ikke være, den samme elan, som da kampen stod om Madrid.
Styrkerne slog ikke længere til, der var intet rimeligt forhold mellem,
hvad der kunne gøres, og hvad der skulle gøres — og hvad man så hen
til, ophævelsen af blokaden mod regeringen, skete aldrig.

Fascisterne, hvis udenlandske tropper blev suppleret og afløst med
passende mellemrum, hvis forsyninger rettede sig efter behovet, kunne
nu, hvor regeringens kræfter for lang tid var udtømt, uforstyrret gen
optage deres afbrudte oprulning af norden. I London diskuterede noninterventionskomitéen på denne tid det interessante spørgsmål, om
begge parterne i Spanien skulle anerkendes som krigsførende, før til
bagetrækningen af udlændige fandt sted, eller om rækkefølgen skulle
være omvendt. Man besluttede sig omsider til at »ajournere« — ud
skyde sagen i ubestemt tid.
Det kan være på sin plads her, da det spanske demokratis kamp
træder over i et stade, hvor republikkens modstandskraft bestemmes
af vestmagternes negative holdning, at erindre sig vort eget lands poli
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tik overfor Spanien. Der var absolut ingen mangel på hjertelig forstå
else og dyb bekymring. I sin majtale i 37 udtalte* statsminister Stauning: »At læge de sår, som slås i denne krig, er smuk, menneskelig
handling, hvortil danske arbejdere bidrager, men smukkest var det, om
anstifterne erkendte, at denne krig bør ophøre.« Om Matteottifondens
indsamling havde Hedtoft Hansen skrevet i »Social-Demokraten« : »Vi
er med al vor sympati hos det kæmpende spanske folk. Vore hjerter
bløder ved tanken om de lidelser, folket må udstå — som vort sind
jubler af stolthed over den tapperhed og det mod, der udvises, den
sjælsstyrke, udholdenhed og offervilje, hvormed det spanske folk bærer
sine lidelser i denne stund.«
I løbet af de tre år, indsamlingen stod på, blev der indsamlet knap
en halv million kroner. Det skete ikke uden voldsom modstand fra kon
servative kredse, rigsdagsdebatter, interpellationer og heftig avispole
mik. Skibsreder A. P. Møller fandt det passende at demonstrere ved
at skænke 5000 kroner til »nødlidende på den anden side*«. Matteottifonden måtte forsikre, at pengene hovedsageligt anvendtes til flygt
ningene i Frankrig og således faktisk kom »nødlidende på begge sider«
til gode.
Imidlertid var det ikke så meget humanitær hjælp, den overfaldne
havde behov, som midler til at slå igen med, kanoner og flyvemaskiner,
tanks og maskingeværer. Kynisk set bidrog den humanitære hjælp, som
de demokratiske partier og organisationer herhjemme lod sig nøje med,
kun til at forlænge krigen og forøge de lidelser, som det var hensigten
at bøde på. Og samtidig med, at der flød en jævn strøm af forsikringer
om venskab og sympati fra det officielle Danmark til Spanien, sendtes
derudover også adskillige tons levnedsmidler sydpå — til FrancoSpanien.
Umiddelbart efter kampene ved Brunete holdt skandinaverne et møde,
hvor der blev vedtaget en »Hilsen til Skandinaviens antifascister«. Der
siges bl. a:
»Vi stiller ofte os selv det spørgsmål i skyttegravene: Hvorfor for
ener demokratierne sig ikke til modoffensiv mod fascismen? Hvorfor
får vi aldrig et gevær eller maskingevær i vore hænder eller en luft
værnskanon fra det demokratiske Sverige til anvendelse mod demo
kratiets fjender? Hvorfor får vi aldrig et ord at høre fra det demokra
tiske Norden til protest mod sådanne voldsgerninger som ved Almeria,
Guernica m. fl. ?«
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FALDET VED BRUNETE, JULI 1937:

Robert Edvin Julius Abrahamsen, født 31.-3.-1902 i Lille Lyngby, dod 35
år gammel. Søn af restauratør M. Abrahamsen, gift, tilhørte ikke noget politisk
parti. Afmønstrede maj 37 en dansk båd i Castellon, infanterist i Thålmann, såret
den 26. juni, død på hospitalet i Benicasim den 2. september, muligvis som følge
af tyfus, han havde pådraget sig under rekonvalescens.
Brau, Thålmann, faldet omkring den. 9. juli.

Henry Højbjerg, født 28.-7.-1918 i København, død knap 19 år gammel. Til
Spanien maj 37, Thålmann, faldet ved Guadarrama den 18. juli.

Ronald Johansen, født 5.-9.-1908 i København, død knap 29 år gammel. Sør.
af montør Carl Johansen, udlært tømrer, ugift, medlem af DKP, rejste fra sit
nittende år i Frankrig, Spanien og Nordafrika. Til Spanien december 36, sergent
i Tjapajev, deltog i kampene på sydfronten. Maj 37 på officersskole, herefter
overflyttet til Thålmann, faldet omkring den 25. juli.
Aage Larsen, København, død ca. 20 år gammel. Thålmann.

Magnus Christian Laugesen, født 6.-6.-1915 i Skive, død 22 år gammel. Ud
lært slagter, ugift, tilhørte ikke noget politisk parti. Til Spanien februar 37, køk
kensoldat i Thålmann, formentlig faldet den 12. juli.

Niels Madsen, Esbjerg, død ca. 30 år gammel. Til Spanien fra Britisk Co
lumbia, Canada, medlem af Lincoln.
Carl Sørensen, født 2.-6.-1909 i Aarhus, død 28 år gammel. Søn af fisker
Rasmus Sørensen, søfyrbøder, ugift. Til Spanien maj 37, Thålmann, såret den
9. juli, død på hospitalet i Villa Nueva de la Jara den 22. november af tuberku
lose, som brød ud under rekonvalescensen.

Gunnar Sørensen, født 25.-11.-1904 i Aarhus, død 32 år gammel. Carl So
rensens broder, søfyrbøder, gift, medlem af DKP, fra 33 medlem af hovedbesty
relsen i Søfyrbødernes Forbund. Til Spanien maj 37, Thålmann, såret den 20.
juli, død på et hospital i Levanten den 10. august.
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ARAGONFRONTEN
■»Enhver dansk arbejder burde vide, at de første som gik ind
i Quinto var en frivillig dansk stødtrop. Følgende deres sædvan
lige taktik havde fascisterne stængt civilbefolkningen inde, låst
portene udefra, spigret døre og vinduesskodder til. Soldaterne,
som rykkede ind, kunne for hvert enkelt hus ikke vide, om de
her inde ville støde på en forskræmt familie i kælderen eller en
maskingeværrede. Blandt danskerne faldt løjtnant Bernhard Lar
sen.«
Lise Lindbæk.

1.
Efter Bruneteslaget fik Thålmann kvarter ved Villalba, en lille lands
by syd for Escorial. Det skandinaviske kompagni, første kompagni,
havde plads langs nogle træer og buske som kantede landevejen til
byen. Her indrettede man sig lejer af græs, som man nu havde flid
til. Terrænet var en vid slette med fyrrelunde. I det fjerne knejsede
Guadarramas tinder, og i klart vejr kunne slottet El Escorial akkurat
skimtes. Selve landsbyen Villalba havde, set fra en soldats synspunkt,
ingen større interesse: der var intet videre at »organisere«. Dog kunne
man købe både anis, spansk brændevin, og wino tinto, landvinen, der
smagte som ild og peber; og et sted solgte en venlig »madre« mælk,
men kun eet glas til hver kunde. Hun havde større søgning end værts
husene, mælk var allerede da en sjælden og sælsom ting.
Fra træningslejren i Madrigueras fik første kompagni i begyndelsen
af august et tilskud paa omkring tyve rekrutter. Yderligere kom fra
Tjapajev den lille halve snes skandinaver. Da skandinaverne fra Tja
pajev sprang af vognene i Villalba, blev de hilst velkommen af Lise
Lindbæk, som lidt udfordrende sagde: »Velkommen til Thålmann,
dødsbataillonen/« Sergent Ebbe Nielsen, der sjældent lod sig forbløffe,
svarede: »Og vi kan hilse fra Tjapajev, en død- bataiUon!« — Kom
pagniet kunne nu mønstre over 60 skandinaver, det største antal, der

101

hidtil havde været samlet i en enkelt enhed. Der var flest danskere, og
såvel kompagnichefen som politkommissæren var danske. Derudover
var der en østrigsk, spansk og dansk løjtnant, svenske, tyske, spanske
og danske sergenter.
Lise Lindbæk, norsk journalist og forfatter, havde hidtil været bataillonens »historieskriver«. I Villalba fik skandinaverne besøg af tre
andre nordiske forfattere, som havde deltaget i kongressen i Valencia.
Den ene var danskeren Sigvard Lund, der kom til at afløse Lise Lind
bæk og efterhånden gled ind i brigadestaben som skandinavisk repræ
sentant. Han gjorde her en stor indsats for at varetage skandinavernes
interesser og udbygge forbindelsen med hjemlandene. Under besættel
sen blev han tvunget til at flygte og omkom i Sundet, da han forsøgte
at nå til Sverrig i kano.

Den anden gæst var forfatter og skuespillerinde Ruth Berlau, som
fik nogle, dengang strengt fortrolige, kommissioner. Hun blev bedt om
at »hilse dem derhjemme«, at de frivillige syntes, det kunne være nok
at skulle slås mod fascisterne ved fronten, det blev for meget tillige
at skulle slaas mod bureaukrater i etapen. Man ønskede indflydelses
rige og pålidelige repræsentanter i Albacetes kaderafdeling, folk, som
kunne sørge for, at breve1 og pakker kom frem til rette vedkommende,
sørge for, at kammerater, som efter lang fronttjeneste havde krav på
orlov, også fik orlov (under opholdet i Villalba var dette problem ble
vet løst ved, at hele bataillonen kørtes til Madrid med 24 timers per
mission. For rekrutterne var det den rene svir, men for veteranerne
en bitter skuffelse, at blive spist af med et døgns frihed), og endelig
ikke mindst sørge for, at virkeligt syge kammerater blev hjemsendt
(man henviste bl. a. til en dansker, som da på syvende måned gik i Al
bacete, anset for at være simulant. Han havde fået granatchok ved Las
Rocas og var ikke simulant — endnu idag er han indlagt på et sinds
sygehospital).

Nordahl Grieg, den tredie besøgende, behøver ingen præsentation.
Han holdt ved sin hjemkomst en tale for studenterforeningen i Kø
benhavn, en tale, som fortjente at gengives i sin helhed, men her blot
skal citeres i uddrag:
»For os skandinaver er det af brænrende interesse at vide, hvordan
vore landsmænd, vore frivillige klarer kampen på Spaniens jord. I
hundrede år har Norden været udenfor krig, i dag er der hundreder af
skandinaver i den spanske folkehær, og hundreder er faldet eller blevet
såret.

1O2

På grund af deres farefulde virksomhed blev de tyske kommunister, der arbejdede
illegalt i hitlertidens Tyskland, kaldt for »Døde på orlov«. Betegnelsen kan også
anvendes om de fem danskere ovenfor. Billedet cr taget under den orlovstur i
Madrid, som omtales på side 102. Stående fra venstre ses Henry Vanghus, der
faldt ved Ebro, september 38; Helmuth Jønsson, død af tyfus i november 37;
Henry Galle Nielsen, død november 51 som følge af sit ophold i Stutthof. Sid
dende fra venstre Ebbe Nielsen, krigsforlist, februar 44; Peter M. Larsen, der
druknede i Ebrofloden, marts 38.
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Først: Hvorfor drog de til Spanien?
De kæmper og dør i Spanien, ikke blot i kamp mod fascismen, men
også som en protest mod demokratiernes forræderi, når det gælder
den spanske republik. I denne svig har også de nordiske lande været
med. Spanien er blevet berøvet sin ret som medlem af folkeforbundet,
der sjakres med dets skæbne i London af en komité, der intet har
med international ret at gøre, og hvor der kun er to altbestemmende
fak.ttor^e-: vold og angst for vold.
De skandinaviske frivillige har nedlagt en indsigelse mod, at et folk
skal myrdes, og denne protest hedder: deres ungdom, deres fremtid,
deres liv. De giver alt for, at barbariet ikke skal sejre og sprede sig
som en præriebrand til andre lande, til vore lande.
. . . De har ingen personlig ærgerrighed, de har ikke noget »navn«,
som skal stråle, og de ved, at deres grav bliver ukendt i Spaniens jord,
netop derfor: lad dem føle, at de er vor stolthed- og kærlighed.
De afskyr og hader krigen, vore skandinaviske kammerater, de er
fulde af længsel efter livets lykkelige ting, men de ved, at nu er den
bitre, forfærdelige tid kommet over Europa, hvor freden og det simpleste menneskelige krav må værges, i dag i Spanien, i morgen måske hos
os selv.«
2.
Den 16. august afholdtes en omhyggeligt planlagt heldagsmanøvre
med deltagelse af tanks. Fra tidlig morgen drønede tankene paa Villalbas marker, der blev stormet, kastet med håndgranater af sten, og der
blev svedt, stønnet og bandet over heden, og det jammerlige i at lære
erfarne soldater at slås. Midt i det hele skingrede hornsignaler sam
ling. Kompagnierne formerede kolonner og marcherede hastigt til lej
ren, hvor en lang række lastvogne stod med motorerne i gang og ven
tede. Det hastede, der blev end ikke levnet tid til spisning, skønt køk
kenpersonalet stod med suppen parat. Havde man vidst, at der skulle
gå fire dage, før bataillonen igen så sine suppegryder, havde man vel
undt mandskabet et måltid at rejse på.
Af sted gik det, gennem Madrid og tværs over det halve Spanien.
Transport i åbne lastvogne, ad de støvede og ujævne spanske lande
veje, 25—30 mand i hver vogn tæt pakket med bagage, oppakning,
geværer og udrustning, det er ingen udelt fornøjelse. I Valencia blev
troppetoget stormet, det gjaldt om i det mindste at sikre sig en sidde
plads. Her fik man også udleveret proviant, en lille dåse kød, en dåse
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sardiner og et brød pr. mand med besked om at holde hus med det. Det
kunne knap og nap gøre det ud for en smule frokost, syntes de fleste.
Og nu rejsen langs det skønne Middelhav, med bugnende appelsinplan
tager vekslende med vinmarker og urtehaver som variant, det måtte
vel være en udelt fornøjelse? Men nej, man blev hurtig enige om, at al
denne herlighed, badestrand og badepiger indbefattet, det var det vær
ste ved rejsen: det mindede så infamt om ens civile tilværelse og om
den orlov, man havde krav på.

Rejsen blev iøvrigt besværlig nok. Toget kørte umådeligt langsomt,
gjorde ideligt holdt, rangerede og skiftede spor i en uendelighed. Næppe
et vindue var helt, i de lange tunneller trængte røgen ind i kupeerne,
og mange blev syge deraf. Den knappe madration slap hurtigt op, og
det lykkedes kun få at bore sig gennem trængslen ved de enkelte sta
tioner, hvor der var kantiner, og sluge en kop kaffe eller skylle et glas
vin i sig, før toget påny kørte afsted. Hele den følgende dag sultede
og tørstede man, mens toget langsomt skumplede nordpå. Det var
trætte, forsultne og utilfredse mænd, som ud på natten steg af ved en
lille flække »et sted i Catalonien« og efter et par kilometers march
tumlede om på en mark.
Kort før midnat klang reveillen. Søvndrukne tumlede man op, stil
lede og så sig om i mørket efter bilerne. Der var ingen. Første kom
pagni stod marchklar på landevejen, småfrysende og småbandende.
længe før resten af bataillonen. »Der er ingen vogne,« gentog kaptaj
nen på mange forespørgsler. Ingen havde anet, at man var så tæt ved
fronten, og ingen vidste heller — at man ikke var det. Syngende satte
bataillonen sig i bevægelse, tyske, spanske og skandinaviske sange.
Mange var sangene, men natten var længere. Den uopslidelige »Brun
er skovens hasselnød« blev taget både to og tre gange, men så forstum
mede sangen.
Om morgenen, efter seks timers march, sagde den danske kaptajn
til sine folk: »Det er nu, I skal synge!« men da havde ingen vejr eller
kræfter til det. Rækkerne var i nattens løb blevet længere, en del var
faldet fra, havde kastet sig i grøften, fuldstændig udmattede. De blev
samlet op af det bagved kørende træn, eller senere hentet af bataillonens ambulancer. Kaj Jensen, der havde travet til Paris og hjem igen,
»brød sammen« på en ejendommelig måde. »Jeg holder det ikke ud
længere,« sagde han til sin sidemand, »giv mig dit gevær, så går jeg
forud.« Det, han frygtede, var de korte hvil, det langsomme trit, mændene var slået • ind på. Han gik forud, nåede frem og gik tropperne
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imøde med den opmuntrende nyhed, at det var en »pragtfuld by«, man
nærmede sig.
Strækningen var ikke så forfærdelig lang, godt og vel et halvhun
drede kilometer. Med fuld oppakning, tæpper, gevær, patroner, hånd
granater, gasmaske, brødpose, feltflaske og private ejendele kunne
det være strengt nok ; men dertil kom de foregående dages anstrengende
transport og ufrivillige faste. Fodtøjet var også sløjt, det bestod for
manges vedkommende af lasede alpargatas eller hullede sko. Trods alt
kunne bataillonen samles til en nogenlunde taktfast march gennem Hi jar,
hvor amerikanere, medlemmer af Lincolnbataillonen, hilste velkommen.
En kilometer udenfor byen gjorde man holdt, kastede sig i skyggen
af en olivenlunds træer og faldt omgående i søvn. Køkkenvognen
havde nu endelig fundet frem og fristede med suppe, men kun få or
kede at spise. En fjerdedel af bataillonen gennemførte ikke marchen,
over halvdelen måtte under lægebehandling med deres fødder, resten
klarede sig ved at stikke hul på blaserne og ved hjælp af lidt salve og
pudder. Den »pragtfulde« by fik man ikke set nærmere på, bataillo
nen blev indsat den følgende nat.
Om morgenen den 24. august lå det første kompagnis tre delinger
i en tynd kæde, 100, 75 og 50 meter foran de fjendtlige stillinger. Der
var praktisk talt ingen dækning, det var en flad mark, man lå på, ingen
træer eller buske, kun nogle ujævnheder i terrænet bød en smule ly.
Dog havde den første deling, som lå tættest ind på fjenden, fundet en
sænkning, som gav nogenlunde beskyttelse, men i de andre delinger
havde ingen gravet sig ned, havde forøvrigt heller ikke noget at grave
med; her var den eneste effektive beskyttelse at ligge ubevægelig hen.
Fascisterne havde et gevær rettet imod hvert eneste mistænkeligt punkt,
den svageste blottelse udløste en regn af kugler. Man lå og ventede på
artilleriforberedelsen og tanks. Stormangrebet skulle finde sted i gryet.
Stillingen var udsat, man kunne hverken komme frem eller tilbage, blot
ligge og vente. Det blev morgen, højlys morgen. Der kom ingen tanks,
ingen artilleri forberedelser.

Aragonfronten var dannet straks efter oprørets udbrud og havde ikke
undergået større ændringer siden. Sporadiske kampe fandt sted her
og der, særlig hårdnakket omkring Tardienta i oktober 36, hvor Cen
turia Thålmann deltog som den første internationale enhed. Efter Gua
dalajara blev kampene mere systematiske, der udviklede sig en offen
siv, som i slutningen af april 37 truede med at afskære Teruel, men
majopstanden i Barcelona, der medførte, at væsentlige troppestyrker
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måtte trækkes tilbage fra Aragonfronten, reddede Teruel for fascister
ne, som endog kunne forbedre deres stillinger her. Efter Brunete lå
initiativet igen hos oprørerne, der nu pressede baskerne hårdt. Regerin
gen forberedte som modtræk en offensiv i Ebrodalen mod Zaragossa,
men da nødråbene fra norden blev stadig mere alarmerende, måtte den
fremskynd® og iværksættes endnu før alle forberedelser var truffet.
Af den grund var det, at Thålmannbataillonen måtte marchere til fron
ten, af samme grund kunne tankene og artilleriet ikke indsættes i rette
tid.
Og nu lå bataillonen og ventede. Willi Bredel, der var Thålmanns
politkommissær, hævder i sin bog »Begegnung am Ebro«, at det var
en ulykkelig fejltagelse, når bataillonen i mørket var blevet ført frem
til frontalangreb fra en position, der overhovedet ikke bød dækning .
I stedet for skulle den have angrebet det tredobbelte forsvarssystem
fra en lille olivenlund i flanken. I første kompagni blev flere af folkene
såret allerede tidligt om morgenen. Kaj Jensen havde fået en kugle
gennem underlivet, da han vendte sig om på siden for at lade vandet.
Både den østrigske løjtnant og den svenske sergent blev sårede, begge
i armen. Fra deres sikre stillinger råbte fascisterne spottende: »Fen ajn.
los rojos, ven ajå!« — Kom herover, røde!
Angrebet skulle have fundet sted ved daggry. Ingen måtte medføre
mere end strengt nødvendigt for stormangreb : gevær, patroner, hånd
granater og feltflaske. For mange var det ildprøven, man stod overfor.
En af de nye folk, en ung dansker, brød sammen allerede på vej ud i
ingenmandsland. Han fik lov at blive tilbage som vagt over de efter
ladte sager og blev senere hjemsendt. Som under terrænøvelserne ryk
kede man frem i enkelte kolonner, gåsegang. Forbi første linie, hvor
man fangede et glimt af de velindrettede stillinger. »Se, de har senge !«
gik det dæmpet og forarget fra mand til mand. Spredte geværskud lød,
så enkelte hidsige maskingeværsalver. Rekrutterne dukkede sig, men
veteranerne gik ubekymret frem, vidste, at de kugler, man hører, ikke
er farlige, de er forlængst forbi en. Da ilden blev tættere, og kraftigere,
spredtes man i skyttekæder og fortsatte fremrykningen i det tætte
mørke, indtil man nåede ganske tæt ind på fjenden.
3.
Situationen var desperat kritisk. Timerne gik, og der kom ingen
tanks, lød ingen artillerisalver, udover fra de fascistiske batterier, som
regelmæssigt beskød tilførselsvejene. Solen begyndte at stikke neder
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drægtigt, snart brændte den ubarmhjertigt mændene på marken, som
lå uden det mindste ly og uden at kunne røre sig. I første kompagni
var yderligere en spansk sergent blevet såret, hele fodballen var revet
op af en eksplosiv kugle. Han, som de øvrige sårede, måtte ligge hen,
prisgivet den bagende sol, overgivet smerter og blodtab.
Der kom ordre til angreb. Olivenlunden bagved blev besat af folk
fra Lincolnbataillonen. Under dette første angreb rejste Kaj Rasmus

Kaj Georg Rasmussen.

Eggert Anfeldt.

sen sig på knæ og fyrede med sit lette maskingevær. Efter den første
salve krummede han sig sammen, truffet i maven. Han døde nogle
timer senere under stærke lidelser. Et fornyet angrebsforsøg kostede
Jeppe Kjær Petersen livet. Han satte sig på hug, tog nøje sigte mod
de fjendtlige stillinger. På engang farvedes hans ansigt rødt af drivende
blod. Han døde øjeblikkeligt. En tredie dansker blev hårdt såret, men
overlevede det.
Der kom tanks. Nogle få stykker rullede frem og blev mødt med .
byger af eksplosive kugler. Der kom ordre om nyt angreb. Eggert
Anfeldt mavede sig lidt frem og lagde geværet i anlæg. Straks efter
gav det et lille sæt i ham, og han faldt sammen. Fra et lille hul mellem
øjnene tapløb blodet. En skytte, der overtog det lette maskingevær,
blev truffet af flere kugler i bryst og hoved. Angrebsforsøget brød atter
sammen. Tankene svingede rundt og vendte tilbage.
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Hen på eftermiddagen kom det tunge artilleri omsider og tog fat
på at beskyde de fjendtlige stillinger i kraftige salver. Nu blev der
lejlighed til at tage sig lidt af de sårede, selvom det ikke var meget,
der kunne gøres med små nødforbindingspakker. Og der blev tid til
at rulle sig en cigaret og røre lidt på sig. Men i pavserne mellem ilden
var situationen igen den samme, igen måtte man ligge presset ned mod
jorden, urørlig som en død med den brændende sol i ryggen og et tag
af hvinende kugler hen over sig.
Under en sådan pavse fik Georg
Lundqvist øje på Anfeldt, der lå
ubevægelig med geværet i anlæg.
Han vidste ikke, at kammeraten var
død, ville ikke tro det og krøb frem
for at trække ham i sikkerhed. Øje
blikkelig fejede maskingeværsalver
mod , dem i krydsild, kuglerne slog
ind i dem begge, og Georg Lund
qvist blev liggende dødeligt truffet
med armen om Eggert Anfeldts
hals.

»Selv ved fronten holder de sie
sta,« havde en eller anden forsikret
de nye folk. Der var ingen siesta
for de mænd, som lå på marken.
Georg Lundqvist.
Timerne fra tolv til fire var ulide
lige. Hver dråbe vand i feltflaskerne var tømt allerede om formidda
gen. De sårede tørstede og led, mange af dem kunne ikke tilbageholde
smertensudbrud. Det var svært under de omstændigheder at bevare
koldblodigheden, som den østriger, der trods forbudet havde taget et
tæppe med og hele dagen lå rullet ind i det og sov, eller i hvert fald
lod, som om han sov. En nordmand brød sammen. Med sin spiseske
forsøgte han at grave i den hårde og tørre jord. Da artilleriet, der
kom ved totiden, gav mændene regelmæssige pusterum, udnyttede han
disse øjeblikke til at grave som rasende med fingre og negle.
Klokken seks aften angreb otte loyale bombeflyvere de fascistiske
stillinger. For den tynde kæde mænd, der lå så tæt inde på de fjendt
lige skyttegrave, var det ængstelige sekunder, mens man så de sorte
prikker løsne sig fra maskinerne og styrte ned. Hundrede meter ti!
den ene eller anden side var ikke usædvanligt for et bombemål. Men
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bomberne ramte, hvor de skulle. Umiddelbart efter kom tankene igen
rullende. Igen blev de modtaget af en tæt kugleregn. Deres projektiler
hvinede over mændene på marken. De krydsede frem og tilbage, flåede
pigtrådsspærringen væk og beskød maskingeværrederne.
Og med et blev marken levende. Råbende af fuld hals styrtede mæn
dene frem. Fascisterne flygtede, snart var den første linie taget. Min
dre grupper af forsvarerne blev nedkæmpet med håndgranater. Videre
stormede man. Terrænet var oversået med røde huer, carlisternes sær
lige uniformshue, som de flygtende kastede fra sig. En hollænder gik
amok under stormløbet, fråden stod ham om munden, han skød vildt
til højre og venstre og blev slået ned med et knytnæveslag.

Det var sejren. Thålmanns opgave var løst. Quintos systematisk
udbyggede forsvarssystem af bunkers, observationsposter, cementerede
skyttegrave og maskingeværreder var indtaget. Selve byen skulle ame
rikanerne besætte. Men en gruppe skandinaver under anførsel af løjt
nant Bernhard Larsen satte kursen mod kirkegården, der endnu ydede
modstand. Den blev hurtigt brudt, og man skød genvej tværs over
kirkegården, hvor gamle lig var blottet, og nye lå i de af bomber op
kastede grave. Som de første regeringssoldater nåede denne gruppe
Quinto.
Byen så øde og forladt ud. På et torv holdt, blandt adskillige andre
biler, en vandvogn. Man stillede tørsten, lod vandet skylle over ansig
terne og fyldte feltflaskerne. Vogndøren stod åben, på sædet lå et par
sandwichs, chaufføren var åbenbart blevet afbrudt i et måltid og havde
ikke haft besindelse nok til at starte køretøjet. Gruppen, der knap nok
talte en halv snes, fortsatte ind i byen og så her og der enkelte soldater,
som øjensynlig ikke anede, at Quinto var faldet. Efter skudveksling
lykkedes det at tage en fange. Det var en italiener, tydeligt nok fyldt
med historier om »de rødes grusomheder«. I sin rædsel forsøgte man
den at flygte og blev skudt ned. Et nyt togt gennem byen indbragte en
anden fange, en spanier, der villigt fulgte med og forsikrede om sit
republikanske sindelag. Han blev afleveret til amerikanerne, der i mel
lemtiden var trængt ind i byen.
Da Bernhard Larsen i spidsen for sine folk skråede over kirkeplad
sen for at søge tilbage til Thålmann, faldt der et skud fra kirken. Truf
fet i maven segnede han om. Broderen, der ville ile ham til hjælp, fik
et lungeskud. Endnu en dansker fik et strejfskud i hovedet, før det
lykkedes at bringe de sårede i dækning. Bernhard Larsen døde på laza
rettet et par dage efter, men broderen overlevede sit sår.
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Det viste sig i de følgende dage, at Quinto var undermineret af kata
komber fra oldtiden, som forbandt kirken blandt andet med en cement
fabrik i udkanten af byen, hvor modstanden også var særlig hård
nakket. Hundreder af fascister holdt til i de hemmelige gange, hvor de
havde rigelige forsyninger af ammunition og fødemidler. Der gik dage
med angreb på kirken, razzier i byen, hvor snigskytter dukkede op på
de mest uventede steder, før fascisterne efter et luftangreb fra deres
egne maskiner myldrede frem og
overgav sig.

4.
Det var ikke nogen jublende
sejrsfest, man holdt sent om afte
nen ved Ebros bred. Man badede,
vaskede tøj, kogte kaffe organise
ret i cementfabrikken og lyttede til
kamptummelen, der forskød sig
mod øst. Under stormen var E/j
ner, kommandanten, faldet. Første
kompagni havde ikke en eneste of
ficer tilbage, kompagnichefen og
politkommissæren var begge sårede,
de øvrige faldet eller såret. Det var
gået hårdest ud over danskerne,
som havde fem faldne og fem hårdt
sårede, medens svenskerne og nordmændene tilsammen havde fem så
rede, hvoraf en, Rolf Mitsem, senere døde på hospitalet. En af nord
mændene havde fået, hvad han kaldte et »sommerferieskud«, det skulle
siden vise sig, at kuglen, der var gået gennem armen, medførte lam
melse af hånden.
Næste dag blev den tyske stabsløjtnant Piebel indsat som kompagni
fører. Tre danskere, deriblandt Ebbe Nielsen og Peter M. Larsen, blev
løjtnanter, to andre sergenter. Kompagniet deltog i gadekampene og
var med til at belejre en bataillon fascister, som holdt en bjergstilling
bagved byen. Fascisterne havde fire batterier og blev forsynet fra luf
ten med ammunition, men under kampen gjorde det menige mandskab
mytteri og overgav stillingen. Her blev taget fire hundrede fanger og
en mængde materiel. Tilsammen varede disse kampe fire dage og ko
stede ikke skandinaverne noget tab, bortset fra at en af de nyudnævnte
løjtnanter fik et ufarligt kødsår.
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Den 30. august var det bataillonens etårsdag, regnet fra centuria
Thålmanns dage. Willi Bredel fortalte i sin festtale træk af bataillo
nens historie og sluttede med at skildre den begejstring, sejren havde
vakt i Barcelona, hvor højttalervogne havde kørt rundt i gaderne:

»Quinto, Pina og Codo befriet!
1200 fanger og mængder af krigsmateriel!
Belchite omringet! Vejen fri til Zaragossa!
Viva los brigadas internationales, viva el batallon
Thaelmann!«

Men i norden var ' Santander faldet allerede den 25. august. Fra denne
front blev der i hast sendt forstærkninger til Zaragossa. Afdelinger fra
Listerdivisionen, der nåede så langt frem, at de kunne høre stormklok
kerne i den truede stad, måtte trække sig tilbage. Kampene fortsatte
frem til den 10. september, hvorefter fronten stivnede med en betyde
lig terrængevinst for regeringen. I norden vægrede de asturiske »dynamiteros« og baskerne sig tappert endnu en måned, men i slutningen af
oktober var al modstand brudt her, og fascisterne kunne vende alle
deres stridskræfter mod een front.
Dagen efter Thålmannbataillonens etårsdag marcherede man til Bel
chite for at deltage i belejringen af denne by. Om natten havde der
flere gange været blind alarm, hvor eder på mange sprog krydredeluften, før man påny faldt til ro. Marchen blev gennemført under
stadige afbrydelser som følge af faren for luftangreb. Som sædvanlig
var der ikke sørget for forplejning undervejs og heller ikke udleveret
tørkost, vel af den enkle årsag, at der intet fandtes. Afstanden mellem
Quinto og Belchite er ikke mere end ca. 30 km, men grundet afbry
delserne varede marchen hele dagen og udmattede tropperne fuld
stændig.
Netop som man havde søgt hvile i en olivenlund, forlangte Anton,
den nye kommandant, frivillige til en natpatrulje. Ingen meldte sig.
Første kompagnis første deling fik ordre til at træde an. Opgaven var
at trænge frem til og stikke ild på et af husene i Belchites udkant. Det
skulle aflede opmærksomheden fra et natangreb andetsteds. Piebel så
igennem fingrene med, at flere af de udkørte folk forstak sig i mørket.
Undervejs mod forreste linie blev delingen heftigt beskudt, og i for
virringen kunne Piebel ikke få samling på folkene.
Han og tre menige gennemførte aktionen så vidt, at de fik slæbt
brændstoffet frem i ingenmandsland. Herfra sneg de tre menige, en
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spanier, en nordmand og en dansker sig mod Belchite, kun bevæbnet
med håndgranater og slæbende på en dunk benzin og tæpper. Danske
ren og spanieren, som gik forrest med benzindunken imellem sig, blev
»fanget« af deres egne, mandskab fra en fremskudt post, der betjente
en højttalervogn, som indgik i overraskelsesmomentet. Her fik de at
vide, at aktionen var afblæst. Men nordmanden, Martin Shei, var i
mellemtiden gået alene frem til Belchite i den tro, at kammeraterne vir
kelig var tilfangetaget. Det var blevet sagt, at aktionen var vigtig, at
meget afhang af dens gennemførelse. Martin Shei klarede at slæbe
både benzindunk og tæpper med sig, stikke ild på et af husene præcis
ved midnatstid og vende uskadt tilbage trods heftig beskydning. Han
faldt næste morgen foran Belchite.
Byen modtog forsyninger fra luften og blev fanatisk forsvaret af
de indesluttede falangister. Hver dag bombede tunge Junckersmaskiner
angriberne, og Heinkeljagere beskød skyttegravene under dykangreb.
Da amerikanerne fra Lincoln indtog byen, var der rasende kampe hus
for hus. Det var i Belchite, at et par danske frivillige på Francosiden
blev dræbt.
Bataillon Thålmann blev trukket fra Belchite før stormen for at
imødegå et modangreb, fascisterne satte ind mod Mediana. I denne
bjergrige egn bølgede kampene frem og tilbage en uge, før fascisterne
blev stoppet uden at have opnået gennembrud og uden at kunne redde
Belchite. Her kunne det hænde, at regeringens artilleri den ene dag bom
bede sine egne, mens fascisternes flyvere den næste dag angreb deres
egne. Her hændte det også, at første kompagni, der lå på fløjem uden
forbindelse med nabobataillonen, blev overrasket af et flankeangreb og
veg, uden at der var givet ordre, hvilket medførte, at linien måtte træk
kes syv-otte hundrede meter tilbage. Og her var bataillonen daglig ud
sat for jagernes enerverende dykangreb. I bølge efter bølge kom de
drønende med knitrende maskingeværer. Virkningen af disse angreb
var imidlertid mere af moralsk karakter, forbavsende få blev faktisk
ramt. Den 12. september blev bataillonen afløst og fik efter nogle
dages ophold i Albalate kvarter i Codo, en af de befriede landsbyer.

FALDET UNDER STORMEN PÅ QUINTO. DEN 24. AUGUST 1937:
Eggert Anfeldt, født 7.-6.-1907 i Kristrup, død 30 år gammel. Søn af drejer
E. E. Anfeldt, udlært snedker, gift, faglig tillidsmand, medlem af DKP. Til Spa
nien juni 37, Thålmann.
Bernhard Larsen, født 5.-9.-1909 i Bjergsted, død knap 28 år gammel. Søn
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af arbejdsmand P. Chr. Larsen, jord- og betonarbejder, gift, efterlader sig tre
børn. Medlem af DKP og bestyrer af partiets boghandel i Westend, København.
Til Spanien december 36, løjtnant i Thålmann, såret ved Jarama-, Guadalajaraog Brunetefronten, såret 4. gang i Quinto, død to dage efter på hospitalet i La
Ceilos.
Georg Oskar Ludvig Lundqvist, født 25.-9.-1907 i København, død knap 30
år gammel. Søn af laborant Hj. Lundqvist, jord- og betonarbejder, ugift, ikke
medlem af noget politisk parti. Til Spanien juni 37, Thålmann.

Jeppe Kjær Petersen, født 13.-9.-1913 i Esbjerg, død knap 24 år gammel. Søn
af snedker Johs. P. Petersen, udlært bager, ugift. Til Spanien februar 37, Thål
mann.
Kaj Georg Rasmussen født 1.-7.-1916 i København, død 21 år gammel. Søn
af bladhandler R. P. Rasmussen, skotøjsarbejder, ugift, medlem af DKU. Til
Spanien juni 37, Tjapajev-Thalmann. Kaj Rasmussens fader var en af de ledende
kræfter i »Amagercirklen« (se side 170).
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TORRALBA
»Vi har for øjeblikket den herligste ro for flyvere, de kan in
tet se i denne regn, og smide bomber helt i det blå, det gør de
ikke. En jammer er det at se de spanske veje nu, med en halv
meter dybt mudder, som straks standser en auto. Vi må ofte ud
i den øsende regn og grave bilerne ud. For nogle dage siden er
vi ankommet til et lille hul og ligger nu i ro. Men vi vil snart
komme til en bedre front og vel også snart igen komme i berø
ring med fascisterne. Det er også snart på tide.«
Af et brev fra Max Schmidt, 30/10—37.

1.
Der kom nu en tid, hvor Thålmannbataillonen næsten knugedes til
jorden, skønt den ikke blev inddraget i egentlige krigshandlinger. Den
almindelige baggrund for krisen var følelsen af at være »solgt«. Bruneteslaget var tabt, Aragonoffertiven mislykket, man afventede kun,
at Franco, når den sidste modstand i norden var nedkæmpet, med de
frigjorte divisioner herfra skulle åbne generalangrebet. Virkningen af
blokaden var nu også blevet stærkt følelig i hæren, hvad levnedsmidler
angår. De første rygter om tilbagetrækning af de frivillige dukkede
op. Man begyndte at tale om, at den internationale brigade ikke læn
gere havde nogen betydning, nu da den spanske hær var blevet skabt.
I Torralba, hvor bataillonen lå i tre måneder, var det som om alting
svor sig sammen for at gøre det af med bataillonen: Regntiden, som
det efterår særlig tidligt satte ind i det ugæstfri og trøstesløse aragonske højland; nye regeringsdekreter, som virkede ødelæggende for bataillonens sammenhold; sygdomme, der rev mere end halvdelen af
mandskabet bort.
Imidlertid begyndte perioden meget lovende med en halv snes gode
dage i Codo, eller rettere udenfor de murbrokker, som engang havde
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været en landsby af det navn. Her kom der atter nyt mandskab fra
Madrigueras, den daglige eksercits og terrænøvelserne blev genoptaget,
og det syntes, som om bataillonens sår heledes, og dens gamle kamp
kraft blev fornyet. Anton, den nye kommandant, der var blevet mod
taget med nogen skepsis af skandinaverne, havde ved Belchite- og
Medianafronten vundet deres respekt.
Han hørte ikke til dem, der holdt lange taler, men var i besiddelse
af en tør humor. Ved sin tiltræden havde han kaldt bataillonen sam
men, præsenteret sig og udtaL: »Vi skal nok få noget ud af det sam
men. Fra idag er det forbi med det kedsommelige og nedbrydende dri
verliv, I hidtil har ført.« Det var dagen efter stormen på Quinto. I
Codo gennemførte han en striks disciplin, men sørgede samtidig for,
at mandskabet fik den bedst mulige udrustning og forplejning, opret
tede skole for de spanske analfabeter og vandt også skandinavernes
fulde hengivenhed ved sin optræden overfor Ebbe Nielsen.
Løjtnant Ebbe Nielsen var en af de veteraner, som ikke kunne få
sig til at »maje sig ud« med snore og kasket. Heller ikke kunne han få
sig til at kommandere og herse med kammeraterne. Under øvelserne
plejede han. med en skelen efter Anton, at mumle halvt undskyldende
sådan noget som : »Ja, vi skal altså storme den høj der. Spring som
bare helvede derover, råb og skrig, og når vi så er kommet i læ af bak
ken, tager vi den med ro og ruller en smøg.«
En dag gennemgik Anton særlig kritisk første kompagnis udrust
ning. I Ebbes deling var der mange, som manglede knapper, havde
flænger- i tøjet eller sorte geværløb. Ebbe stod og trippede uroligt og
blev til sidst selv kaldt frem. Anton underkastede ham et grundigt
eftersyn og opregnede hans mangler: jakken holdt sammen af stål
tråd, remmen skimlet, stor flænge i bukserne. Ebbe Nielsen stod og
blev mere og mere utilpas, fik ordre til at fremvise sit gevær og fum
lede længe med låsen.
I geleddet fulgte man optrinet med dybeste medfølelse og stigende
harme. Vidste Anton da ikke, hvordan det var fat med Ebbes hånd,
hvor såret, som han havde fået ved Valsequillo, stadig ikke ville læges?
Ebbes kammerater havde nylig omsider fået overtalt ham til at vise
sin hånd til lægen, der havde erklæret, at kun en hurtig operation kunne
redde den fra lammelse. »Sort som graven!« forkyndte Anton om
geværløbet. Nogle i geleddet begyndte at mumle vredt, men nu holdt
kommandanten en kort tale til hele bataillonen:
»Her står en mand, vi alle kan tage til eksempel. Som vi har set, er
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der meget at udsætte på løjtnant Ebbe Nielsen, men det går ikke an at
bedømme ham efter hans ydre. Han er en mand, som har tjent vor
sag længere end de fleste. En mand, som har udvist større tapperhed
end sædvanligt. Vi kan ikke forsvare at anvende Ebbe Nielsen til front
tjeneste længere, vi må hjemsende ham, så hans sårede hånd, som han
har gået med i fem måneder, endelig kan blive kureret. Men han skal
have et ord med på vejen: Du har gjort din pligt og mere til, løjtnant
Ebbe Nielsen. Du vil blive husket af os som en mand, vi kan lære de
bedste soldateregenskaber af, beskeden tapperhed og udholdende tro
fasthed. Men I andre skal ikke prøve på at efterligne Ebbe Nielsen i
det udvortes. Øvelserne aflyses idag, så jeg kan se en velpudset bataillon
i morgen. Træd af !«

2.
Bataillonens trængselstid begyndte med et forgæves forsøg på at
fuldføre offensiven mod Zaragossa. Den 24. september indledte rege
ringen nye angreb mod oprørernes stillinger nord og syd for Ebrofloden, angreb, som straks i starten druknedes af kraftige regnskyl.
Allerede mens bataillon Thålmann i biler var undervejs til afsnittet
ved Mediana, begyndte det at styrtregne, vognene blev stikkende fast
i mudder, man måtte fortsætte til fods, og da den vedblivende regn
umuliggjorde tilførsler, måtte man samme nat vende om. Her forelig
ger en dansk frivilligs dagbog, som i skarpe øjebliksbilleder giver nogle
karakteristiske glimt:
»Lørdag nat. Mens regnen styrtede ned, drog vi over opløste marker
mod fronten. En bils lyskegler lyste pludselig vore tavse kolonner op,
og så brød frontens helvede løs. Ustandselig geværknitren. Drøn af
kanoner og håndgranater. Pift af kugler over vore hoveder. Da vi havde
ligget en time: ny ordre — tilbage til lyngmarken. Først skulle vi finde
hovedvejen. Gik vild i et frygteligt ælte, plumpede i til knæene. Fandt
landevejen, der var klæbrig lerdejg. Holdt ved en bilstation — ude af
stand til at gå frem eller tilbage. Arbejdede mig ind i vagtstuen, hvor
brændeknuder endnu glødede på ildstedet. Smed støvler, viklers og
strømper og varmede mine fødder og fik atter tøet min livskraft op.«
Den 26. september blev bataillonen flyttet op til Huescafronten, hvor
den fik kvarter i Torralba. Dagbogen siger: »Mandag. Opbrud kl. 4
om morgenen. På vejen holdt transportbil efter transportbil. Op i en
bil med ituslået bagsmæk til at læne sig op mod på eget ansvar. Rullede
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afsted i mørket — en endeløs kolonne. Gennem Belchite, forbi Codo.
Helt sønderskudt — en død kat hang i et træ. Time efter time rullede
vi af sted uden at få vådt eller tørt. Syg af transporten. Ankom ved
18-tiden til Torralba de Aragon, Provincia de Huesca. Sirener lød
straks —• og fascistiske flyvere fløj over os. Fik kvarter på en mød
ding. Kirkens indre svedet af — i lerbakken under den bombesikre
huler.

Søndag. I dag kom atter regn, og vi flyttede ind i æselstalden. Jeg
lå lige bag æslerne, dejligt varmt i pærerne. Besøg af kat og rotter.
Tog bad i byens dam mellem hundestejler — mudderbad, men forfri
skende.«
Det har muligvis været hensigten at åbne en offensiv mod Huesca,
som allerede var halvvejs omringet. Dagbogen: »Lørdag den 2. okto
ber. Om eftermiddagen trådte bataillonen sammen. Kaptajn Anton
meddelte, at han trådte tilbage, og så marcherede vi mod fronten. 12-13
km gik vi — op over et mægtigt højdedrag. Kulsorte skyer i horison
ten. Spredte os i grupper og indrettede os for natten langs et faldefær
digt højt stengærde. Kort efter tog regnen fat. Det øsede ned. Arno
og jeg sad under et tæppe og sang, indtil vi var helt gennemblødte.
Lørdag nat. Så kom kaffevognen, i ravende mørke og øsende regn
søgte vi efter den. I stedet fandt jeg et skur, hvorfra varmen fra tal
rige kammerater slog ud. Trængte mig derind gennem et sønderslået
vindu og opgav kaffen til fordel for taget. Vågnede op om morgenen
og så, hvor jeg var. Vi sad i 3 rækker i et hus på størrelse med et dansk
cykleskur.

Søndag d. 3. Forlod skuret, da regnen stilnede af. Slog mit dyngvåde tæppe op som tag. Og så regnede det igen. Sad og så, hvor det
øsede ned over vinstokkene, og hvordan oliventræerne blev »barberede«.
Reddede kaffe, fik kiks og mælk. Så meddeltes det, at vi skulle gå til
bage. Samtidig fik jeg at vide, at der var to breve til mig. Ind i inder
lommen med dem — de varmede, blot de nu ikke regnede ud. Op med
maskingeværet, og så gik det ned ad bjergtkrånir.g■er, mens regnen
styrtede ned og vandet fossede ned i rivende strømme. Hvor vejen var
omdannet til en rivende flod, sank jeg i til op på livet. De tunge maskiiigeværstykker vejer til. Gennemblødt nåede jeg tilbage til hestestalden.
Smed alt tøjet. Lånte en presenning, fik en skjorte og en slurk cognac
af fremmed spanioler. Vendte min pullover om til underbukser. Fik
vin og sov ind i dyngvådt tæppe.«
I den følgende tid havde kompagnierne skiftevis vagttørn ved Huesca-
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fronten, hvor man med hakke og skovl sled i det for at bygge nye stil
linger. Kvarteret var stadigvæk stalde og lader i Torralba, der var en
fattig og indelukket landsby, hvis befolkning med mistro- betragtede
de fremmede soldater. Byen bestod af en klynge lave, lerklinede hytter
omkring en dominerende stenkirke. For at skabe et bedre forhold til
befolkningen satte staben de hjemmeværende kompagnier til at lappe
på de dårlige veje, men det varede længe, før et nogenlunde tillidsfor
hold var oprettet.
Den 11. oktober fik skandinaverne besøg af en repræsentant for de
nordiske kommunistpartier, en svensker, som kom med rige løfter. For
bindelsen med hjemlandene skulle udbygges, således at man i lighed
med amerikanerne oprettede en forsyningstjeneste, der ikke alene ind
samlede tobaksvarer og fødemidler til de frivillige, men også drog om
sorg for, at tingene kom frem. Og hvad mere var, der skulle blive gjort
alt for at indføre en vending i demokratiernes negative holdning over
for Spanien. Alt dette var imidlertid løfter, man havde hørt før og ikke
stolede på. Mødet vedtog en resolution, hvor det bl. a. hedder:
»Begivenhederne har tvunget os til at tvivle på de store borgerlige
demokratiers vilje til at gribe ind i den store forbrydelse, som de
fascistiske stater begår mod det spanske folk, skønt vi er villige til at
håbe det længste på, at de for sine egne interesser og sine idealers skyld
tilslut vil gribe ind til fordel for den lovlige spanske regering.
Vi ved imidlertid med sikkerhed, at der gives een kraft, som kan
bringe myrderierne og barbariet til en snarlig ende, og at denne kraft
er den internationale arbejderklasses forenede vilje.
Hvis verdens arbejdere vil optræde i fællesskab gennem sine faglige
og politiske organisationer, så vil de danne en kærne, som vil samle alle
antifascister til een uovervindelig hær. Og denne hær af fredens kræf
ter vil på kort tid kunne give såvel de spanske som internationale krigs
brandstiftere det afgørende nederlag.«

3.
Den nye spanske regerings politik gik ud på at stemme vestmagterne
gunstigt ved at føre en stærkt antikommunistisk kurs. Allerede efter
Bruneteslaget havde krigsministeren, højresocialisten Prieto, hjemsendt
alle russiske flyvere, efter Quinto fulgte tankspecialisterne og hen på
efteråret staben af militære rådgivere. Det spanske kommunistpartis
bevægelsesfrihed blev indskrænket, dets møder ofte forbudt og dets
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presse underkastet streng censur. I den hensigt at svække kommuni
sternes indflydelse i hæren blev systemet med politkommissærer afskaf
fet 1). og det blev forbudt udlændinge at indtage ledende stillinger
udenfor de internationale brigader.
Alt dette måtte virke undergravende på de frivilliges moral. Men det
værste slag var dog, at man påtvang brigaderne tvangsmobiliserede
catalanere, der ikke blot nærede uvilje mod centralregeringen og mente,
at krigen allerhøjst vedkom dem, når fascisterne direkte truede Barce
lona, men endog troede, at de internationale var skyld i, at krigen drog
i langdrag. »Forholdet mellem de internationale og spanierne er iøvrigt
blevet forværret . . .« konstaterer dagbogen for den 8. oktober. »Afde
lingens spanske (o: catalanske) løjtnant tillod sig at ytre i dag, at de
internationale kun var kommet for at spise, indkassere pesetas og ikke
gad bestille noget!«
Det var omverdenens forræderi, som nu slog ind og skabte dybe
revner i folkefrontens Spanien. Tilmed viste det sig snart, at det for
ventede resultat af den nye kurs udeblev. I stedet for at ophæve blo
kaden af republikken sendte England og Frankrig på denne tid »obser
vatører« til Burgos, som en forberedelse på fuld anerkendelse af usur
patoren. Det hævdes, at disse observatører kom med forslag om separat
fred mellem Franco og Catalonien. Sikkert er det, at oprørerne beslut
tede sig for at angribe Madrid, og at regeringen flyttede sit sæde til
Barcelona. Hele denne linies virkninger opsummeres i dagbogen så
ledes :
»25. okt. Mørk himmel. Solopgang som et flammehav i øst. Mod
vest kirken på højdedraget. En fuldendt regnbue rejste sig bag dens
tårn mod himlen og gik ned mod jorden omtrent ved kirkegården.
Slugte kaffe og cognac. Ingen øvelse.
Skandinavisk politmøde i laden. Evert meddelte, at nordfronten helt
var brudt sammen, og at regeringen havde forbudt kommunistisk partis
planlagte store møder — og at partiet muligvis af hensyn til England
ville blive forbudt og demokratiseringen, politkommissærer etc. op
hører.
Trist stemning derpå.«
For at imødegå den begyndende demoralisering var skandinaverne
den 13. oktober blevet udskilt af Thålmann. Sammen med østrigerne
dannede de en ny bataillon, kaldet »12. Februar« efter den sidste kamp
dag under opstanden i Wien 1934. Overflytningen lettede noget på
') Denne forholdsregel blev dog senere ophævet.
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den trykkende atmosfære. Dagbogen siger (19.-10) : »Vor kaptajn holdt
en prægtig tale, formanede os til aldrig at ødsle med folkefrontens mad,
klæder, støvler — eller med, hvad der sendes af den internationale ar
bejderklasse, som trods fattigdom sender alt, hvad den formår. Vort
helbred har vi også pligt til at passe på — sygdom hos os fryder fasci
sterne. Friviilige blev udtaget til at grave latrinerne. Vi skal klare det
fint.

20.-10. Om formiddagen øvelser .—- tropper i angreb. Vor kaptajn
vinder stadig større og større sympati blandt os. Hans omsorg for, at
vi lærer at søge god dækning og ikke storme op over bakker, tager os. I
dag forklarede han os, at han altid mistede sine bedste folk derved.
Om aftenen afholdtes bataillons-politmøde i kirken, som ellers er for
beholdt vagten mod luftbombardement. Indvendig er kirken sort og
røgsværtet — henligger i ruin. Politkommissæren tog plads »på alte
ret«, oplæste resolutionen til det østrigske parti — underskrevet af
Jul. Deutch. Kirkerummet blev til sidst mørkt som en grav.
Et stearinlys blev tændt, og oplæsningen fortsattes. Resolutionen
vedtoges med varme. No fines, råbte spanierne, Internationale — og
så lød dens toner med enthusiasme, så det klukkede i mig. Derefter
strømmede alle ud, mens flyversangen drønede op mod kirkehvælvin
gen.«
Det var i disse dage, hvor krisen syntes at være overvundet, at tyfus
feberen greb om sig i katastrofalt omfang. Man har senere ment, at
sygdommen opstod som følge af forgiftet brøndvand. Her, hvor fron
ten i bjergene ikke var sammenhængende, kunne agenter let trænge frem
og inficere bataillonens åbne brønde i byens udkant, og der blev også
et par gange talt om, at man havde set fjendtlige partisaner om natten.
Men når feberen spredtes med så rivende hast, skyldes det sikkert
lusene, som alle på den tid var befængt med. Tæt sammenstuvede i
stalde og lader, uden muligheder for ordentlig bad og tøjvask, gjorde
alle før eller senere denne erfaring:
»Fandt ud af i dag (14.-10), at jeg umuligt kunne være fri for lus
og søgte min kammerats bistand, da vi badede i en nærliggende vand
pyt- Jeg havde masser af dem — det var helt uhyggeligt. Holdt luseautodafe. Brændte min nye undertrøje. Kort efter måtte jeg kvæle
ilden af hensyn til flyveralarm, som ofte lød. Forstemt resten af dagen
ved tanken om den livlige tilvækst på min krop.«
»Feberen«, som man kaldte sygdommen, idet lægerne søgte at hem
meligholde dens rette navn, begyndte samtidig med, at den svenske
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kommunist besøgte bataillonen. Han havde haft en pakke kogechoko
lade med sig, og mens de frivillige stod og nød den sjældne drik, rakte
nordmanden Oluf Milde sit krus frem og stammede: »Jeg tror, jeg
bliver syg.« Han blev bragt på hospitalet i Granen, hvor han snart
efter døde. Det næste dødsoffer var en af bataillonens læger, dr. Steinfeld. Så kom det slag i slag. Hospitalet i Granen blev hurtigt overfyldt
med feberpatienter, kirken i T orralba anvendtes da midlertidigt til
sygehus, men rundt om i stalde og lader lå mange andre syge, som der
ikke kunne skaffes plads til.

4.
»Da jeg en morgen vågnede, drivvåd af sved og samtidig rystede af
kulde, var jeg klar over, at feberen havde nået mig,« hedder det i en
dansk frivilligs skildring. »Måske er det bare et lettere anfald, tænkte
jeg. Tynd mave får man så let, det behøver ikke at betyde noget sær
ligt. I nattens løb havde jeg mange gange måttet op og famle mig
udenfor laden hen til latrinerne. Jeg var udmattet, helt uden appetit,
og det tog stærkt på mig, da jeg igen måtte udenfor. Da jeg så, der
var blod, blev jeg for alvor bange.
Som vanlig deltog Ole1') heller ikke i øvelserne. Jeg lå og iagttog
ham, kunne ikke blive klar over, om han simulerede. Spurgte man Ole
om noget, svarede han ikke, eller også havde svaret ingensomhelst for
bindelse med spørgsmålet. »Skal rejse i morgen,« kunne han pludselig
sige. Jeg blev grebet af den uhyggefornemmelse, man har overfor gale,
men var ikke helt sikker på, hvordan det var fat med Ole, om han
simulerede eller virkelig var blevet gal. Vi var kun os to i laden, jeg
forsøgte flere gange at komme i kontakt med ham, der hele dagen sad
og pudsede på sine støvler.
Jeg stillede fælder for ham med pludselige spørgsmål, prøvede at
gå ind på hans idé om at skulle rejse, talte til ham, som man taler til
et barn, der leger. Intet af det førte til noget. Ole pudsede åndsfravæ
rende sine støvler, fløjtede og nynnede for sig selv. Ind imellem kunne

*) Den i beretningen nævnte »Ole«, hvis rigtige navn ikke skal røbes, var ingen
simulant. Sigvard Lund sørgede for, at han blev sendt til baglandet. I foråret
39 kom han sammen med de øvrige internationale soldater til Frankrig og blev
interneret i en lejr. Rent tilfældigt blev nogle danskere her opmærksom på,
at han, der stadig gik og snakkede med sig selv, var landsmand, og de drog
omsorg for, at han omsider blev hjemsendt. I dag er han fremdeles i forva
ring på et sindssygehospital.
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han pludselig hvile hænderne og sige ud i luften: »Der kommer en bil
i morgen og henter mig.«
Mod aftenen steg feberen, jeg både frøs og svedte, turene udenfor
blev næsten uoverkommelige. Men jeg havde ■ magt over mine tanker,
håbede stadig at komme over det i løbet af et par dage. En silende regn
opblødte jorden, trængte ind i laden og fik halmen til at dampe og
glinse af væde. Sagte og tæt faldt regnen; stod man ude, var det ikke
til at se, om den kom fra himlen, eller det var jorden selv, der lang
somt var ifærd med at sive ud i rummet. Sådan en dag var det helt
rart at ligge i fred og ro, godt indpakket i tæpper, også selvom man
havde en smule feber og diarré.
Men i de følgende dage begyndte jeg at lide under, at jeg ikke læn
gere orkede at afluse mig. Om aftenen kunne jeg ikke falde i søvn,
fordi lusene kravlede på mig. Jeg havde taget Gustav Lindhorst s tæp
per ovenpå mine egne, varmen gjorde lusene helt sprælske. Henry blev
hjemme fra øvelserne en dag, rystede alle tæpperne igennem, aflusede
mit tøj og skiftede halmen ud. Men allerede samme aften mærkede jeg
lusene kravle på min krop igen. Foruden mig lå nu også sønderjyden
Mar Schmidt, en spanier og to østrigere i laden.
»Fyeii« tog hver aften mad med ind til mig, kunne ikke forestille
sig nogen så elendig, at man ikke kunne spise. Jeg rørte ikke maden,
fik kvalme alene ved lugten, nøjedes med at drikke morgenkaffen og
gnave lidt tørt brød i mig. Om dagen pudsede Ole stadig på sine støv
ler, nynnede og fløjtede. Lægen havde uden resultat forsøgt at tale
med ham, Ole lod sig ikke lokke ind i nogen samtale, så overhovedet
ikke op, når man talte til ham. Den, som fangede hans blik, syntes han
se lige igennem. Vi var enige om, at simulerede han, var det så gen
nemført, at det burde belønnes. Engang imellem sagde han : »Skal rejse
i morgen, der kommer en bil og henter mig.«
Max Schmidt, spanieren og de to østrigere blev ført på hospitalet,
men jeg havde endnu så lav temperatur, at der ingen bestemmelse blev
taget. Selv mente jeg nok at kunne klare den, havde det ikke værst, var
det bare ikke for de forbandede lus. Lægen sagde, der snart ville blive
bedre plads på sygehuset, man forberedte en evakuering af de feber
ramte, trykkede opmuntrende min hånd og lovede at tilse mig hver dag.

— Lusene . . . det var, som om de fødtes af stilheden, eller ventede
på det øjeblik, hvor jeg ville sove, med at myldre frem. Det kløede som
fanden efter deres bid, snart havde jeg ikke selvbeherskelse nok til
at lade være med at klø mig. Jeg vendte og drejede mig om natten,
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kradsede, så blodet flød, før jeg endelig faldt hen i udmattelse. Den
evindelige kriblen på kroppen var ved at gøre mig gal. Med enfoldig
listighed tog jeg kampen op mod lusene, lå med skjorten trukket op,
jog hånden ned og huggede dem, når en kom kravlende. Det var som
at slukke ildebrand med snebolde. Alt tøjet, tæpperne var lusebefængt
jeg havde fornemmelsen af, at halmen ligefrem bevægede sig af lus,
begyndte så småt at give mig hen i Oles tvangsideer . . . Kunne der
mon blive en plads mere i bilen ? De har nok noget desinficerende med _
jeg vil tage alt tøjet af og rense mig, før jeg kravler ind-------- Mm
når lægen kom, skammede jeg mig over min svaghed og sagde, det gik
udmærket.
Om aftenen trampede kammeraterne ind, våde og forkomne, fyldte
laden med støj og råb, lugt af vådt læder, sved og tobaksrøg. Fyen blev
troligt ved med at tilbyde mig mad, nærede en sand tyrkertro på, at
bare man spiste alt, hvad man kom over, kunne der ikke ske noget
galt. Han var selv et levende bevis for sine teoriers sandhed, huggede
i sig alt, hvad han kunne og var snart den eneste, der var helt uberørt
af feberen. Hver aften lå han og hviskede om de madorgier, han en
gang skulle fejre, når han kom hjem; jeg, der mindst af alt var sul
ten, holdt alligevel af at høre ham fabulere, det hjalp mig til at tænke
mig bort fra laden med halmen, som var levende af lus.

Jeg lå alene i laden. Nej, ikke alene, Ole sad der stadig og nynnede
og pudsede på sine blanke støvler. I klare øjeblikke var jeg angst for
at blive gal, greb mig flere gange i at spørge Ole, om han ikke også
ville pudse mine støvler. Mine hænder, hals og selv ansigtet var nu
oversået med lusebid. Jeg trak tæpperne over hovedet, fordi jeg frøs,
så var det, de bed. Jeg var ulidelig træt og søvnig, men lusene kravlede
og kravlede, når jeg lå stille. Kunne jeg ikke længere holde det ud,
slog jeg tæpperne tilside, kom til at ryste af kulde og måtte have dem.
over mig igen. Lusene var der, så snart jeg fik varmen.
De blev store som skildpadder, deres gennemsigtige smudsiggule
kroppe med den mørke blodkerne i midten kunne pludselig løfte sig
og flyve rundt i laden. Jeg slog hjælpeløst efter dem, de forsvandt,
men kom hurtigt igen. På væggen glinsede lange rækker af hvide skin
nende luseæg. Når jeg blev rask, ville jeg mase dem med neglene, skrabe
dem ned med bajonetten, trampe på dem.
Det kunne jo være, at den bil kom efter Ole-------- mm kunn e da
ikke kalde det for at desertere, når man var halvdød af feber og ved
at blive ædt op af lus. Eller var det ens egne tanker, der forvandlede
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sig til lus, ens fejge og forvirrede ideer, som svirrede rundt, både inden
i og udenfor hovedet. Var det ikke en bildør, som smækkede? Jeg rejste
mig på albuen, lyttede anspændt, der hørtes ikke andet end Oles børste,
som flittigt polerede støvlerne. Jeg så igen lusene sværme om mig, store
som skildpadder, råbte fortvivlet til Ole, om den bil ikke snart kom . . .«

5.
Af samme danskers fortsatte skildring skal her gengives et par af
snit fra transporten i et overfyldt hospitalstog og fra et ligeledes over
fyldt spansk hospital, glimt, som vidner om de vanskeligheder, rege
ringen kæmpede mod på dette område.
»Fra hospitalet i Granen kørte jeg et helt døgn med et hospitalstog.
I den første tid dryppede blodet ned på mit tæppe fra køjen over mig,
men sygepasseren forstod ikke, hvad jeg sagde, jeg var så hæs. Han
havde også nok at gøre, kunne ikke være alle vegne, måske var der
intet at gøre ved ham, der blødte sådan. Senere gik en af de sårede
amok, rejste sig i køjen og fægtede med armene, indtil der stod en
stråle af blod ud af halsen på ham. Sygepasseren trak tæppet hen
over hans ansigt, siden blev han båret hen i en anden vogn sammen
med ham i køjen over mig. Da var blodet på mit tæppe allerede blevet
stive mørke pletter.
Der stank af medicin og desinfektion, blod og materie i vognen. Jeg
vågnede med mellemrum, syntes hver gang, at lugten var lige ny og
modbydelig. Endelig var vi fremme, lå i lang tid i en stor je-rnbanehal,
hvor ruderne var knust og stålskelettet forvredent som et bilvrag efter
sammenstød. Røde Kors folk tog sig af os, strengt retfærdigt med at
tage de hårdest sårede først. Dem fra sidste vogn blev læsset over på
lastautomobiler, vi tyfuspatienter fik lov til at vente til sidst. Røde
Kors folkene arbejdede hurtigt og effektivt med udtryksløse ansigter.
En af de sårede rejste sig i båren, pegede på ligene i lastvognen og
råbte hysterisk: »Tag dem først! Vi kan vente!«
Og fra det spanske liospiial:

»Hver morgen blev nogle båret ud med et tæppe trukket over hove
det. De døde gerne tidligt om morgenen efter en lang kamp, som kunne
vare døgn igennem. Der lå kun feberpatienter i vor afdeling, vi fulgte
alle med bange øjne bårerne, når de førtes ud. Der døde nogen hver
nat. Med en klokke ved sengen kunne vi tilkalde nattevagten. Den nat
min sidemand døde, måtte jeg bruge klokken mange gange. Først lå
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sidemanden og mumlede, efterhånden blev enetalen hurtigere og højere,
manden talte sig op til raseri, og så var det, jeg ringede. Lidt efter ville
han gøre forsøg på at springe ud af sengen, det havde gentaget sig
nætter igennem.
Sengen stod ikke tom mere end nogle få timer efter ham.
Lægerne kom kun sjældent, gik rask igennem salen, gav sygeplejer
sken instruktioner og var borte igen. Der var for lidt personale til de
mange syge, knapt med lægemidler også. Den nye mand, som kom til
at ligge ved siden af mig, fik hver dag en saltvandsindsprøjtning, syge
plejersken satte nålen ind, en oppegående patient sad og holdt glas
kolben, til den var tom. Det hændte, at manden vred på sig, så nålen
slap ud, patienten måtte da selv føre- den ind igen. Det var ikke let for
ham, den syges krop var gennemstukket af injektioner, han vred og
snoede sig for at undslippe nålen, en temmelig grov kanyle. Havde
patienten endelig fået den ind og igen sad og holdt glaskolben i vejret,
så han over på mig, rystede på hovedet med et blandet udtryk af med
lidenhed og lettelse : »Bald kaput.«
Der var ikke skiftet lagen under den nye mand den nat han døde,
han stank ulideligt. Hele natten havde han i en køre talt om sin mor,
trøstet hende, grædt sammen med hende. Hvor er det godt, at hans
mor ikke ser ham nu, tænkte jeg, da man løftede liget over på båren i
det tilsmudsede lagen.«
Efterhånden som transport- og pladsmullghedrrne tillod det, blev
alle de syge ført til den internationale brigades hospital i Benicasim
ved Middelhavet. Der kendes navnene på fem danskere, som døde af
tyfus. En ældre københavnsk malersvend, hvis navn ikke har kunnet
konstateres, overlevede det første anfald, kom til Trruelf’lomter, hvor
han fik tilbagefald og døde. løvrigt klarede skandinaverne sig forholds
vis godt tiltrods for, at næsten alle blev angrebet af sygdommen. Vel
sagtens på grund af deres mindre modstandskraft døde der langt flere
emigranter og spaniere under tyfusepidemien.

DØDE UNDER TYFUSEPIDEMIEN, EFTERÅRET 1937:

Helmuth Peter Blaabjerg Christensen, født 7.-2.-1910 i Svendborg, død
27 år gammel. Arbejdsmand, ugift, medlem af Arbejderværnet. Til Spanien maj
37, chauffør i Autoparken, overflyttet som infanterist til Hans Beimler, deltog i
offensiven på Aragonfronten, har formentlig fået tyfus, mens bataillonen lå i
reserve i Granen, død på hospital nr. 14 i Barcelona den 14. november 1937.

126

Gustav Lindhorst.

Max Hugo Schmidt.

Helmuth Jonsson.

Helmuth Christensen.
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Otto Henriksen, født 23.-9.-1907 i Magleby, Langeland, død 30 år gammel.
Søn af boelsmand Henrik Henriksen, landarbejder, ugift. Til Spanien maj 37,
Thålmann, såret ved Belchite, død i Benicasim, november 37.

Helmuth Jønsson, født 14.-7.-1914, død 23 år gammel. Helbefaren matros,
ugift, medlem af DKP. Til Spanien januar 37, Tjapajev-Thålmann, formentlig
angrebet af tyfus, mens bataillonen lå i reserve i Torralba og død på et spansk
hospital.
Gustav Poul Lindhorst, født 17.-4.-1912 i Sønderborg, død 25 år gammel.
Udlært blikkenslager, arbejdede nogle år i Tyskland, som han forlod, da Hitler
kom til magten. Medlem af DKP, gift og efterlader sig et barn. Til Spanien juni
37, Thålmann, død i Benicasim, november 37.
Max Hugo Schmidt, født 11.-1.-1912 i Rendsborg, Tyskland, død 25 år gam
mel. Arbejdsmand, ugift, medlem af DKP. Til Spanien juli 37, Thålmann, død
på hospital nr. 6 i Valls, Tarragona, den 26. november.

128

TERUEL
Juletræer blomstrer,
lysene blafrer,
stegen brases,
rodkålen smager,
til kaffen et utal af kager.
Andre steder,
ikke her,
skydes ungdom.

Råbet
om hjælp
druknes i ammen.

Fra »Julen 1936«, et digt af
Henry Juul Andersen, som faldt ved Ebro.

1.
Pro vinshovedstaden Teruel virkede i fascisternes hænder som spid
sen af en lanse, der var trængt dybt ind i regeringens område. Allerede
i december 36 havde XIII. internationale brigade forgæves løbet storm
mod denne by, og senere angreb havde' ligeledes været frugtesløse. Men
den 13. december 37 angreb republikanske styrker samtidig nord og
syd for kilen, efter fem dages hårde kampe mødtes de to kolonner,
og Teruel var således afskåret. Fascisterne, som netop i dette afsnit
havde koncentreret stærke troppestyrker, iværksatte omgående kraftige
modangreb, men formåede ikke at bryde omringeisen. Da blev offen
siven mod Madrid, som var planlagt i alle detailler, og hvortil opmarchen
netop var fuldført, opgivet, og alle disponible styrker trukket sammen
for at undsætte de indesluttede.
Det var spanske tropper, som alene havde gennemført aktionen ■
ved Teruel, de internationale brigader lå i reserve og blev først indsat,
da fascisterne havde samlet alle deres stridskræfter til et rasende mod
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angreb. Den trykkede stemning, som efter nordens fald havde hvilet
over republikken, spredtes brat ved nyheden om Teruels omringelse,
ikke mindst fordi der her var tale om en større og resultatrig aktion
uden deltagelse af de internationale stødtropper. I udlandet var det en
kolossal overraskelse* at høre om et republikansk angreb i stedet for on
den ventede fascistiske generaloffensiv.
I slutningen af november 37 havde bataillon »12. Februar« skiftet
kvarter fra Torralba til en sydligere, noget større og tillige mere vel
havende landsby, La Codoniera, hvis indbyggere beredvilligt stillede
forsamlingshuse og andre offentlige bygninger til rådighed og endog
kunne tilbyde ekstraforplejning som frugt, vin, fjerkræ og lam til rime
lige priser. Her kom bataillonen atter til kræfter. Det skandinaviske
kompagni, som i Torralba havde mistet henved to trediedele af sil
mandskab, fik forstærkninger fra træningslejren i Madrigueras, der
iblandt også en halv snes finner. Sigvard Lund har skildret opholdet
i La Codoniera således :

»I en smuk og velholdt kirke på et lille bjerg lige udenfor byen lig
ger det skandinaviske kompagni, der består af henved tredive skandi
naver og et lille hundrede spaniere. Kirkens farveprægtige lofts- og
vægmalerier og forgyldte udskæringer i barokstil er ganske urørte. Kun
stoleraderne er fjernet, og gennem kirkerudernes kulørte glasmalerier
gyder solstrålerne glødende farveorgier ud over soldater og geværpyra
mider på flisegulvet.
På sække, stoppet med hø, ligger skandinaverne oppe i koret. I mid
terskibet ligger spanierne og oppe i pulpituret maskingeværafdelingen.
De blankpudsede maskingeværer stikker allerede deres mundinger ud
gennem barokbalustraden. I midten af kirken står en vældig kobber
gryde. Den benyttes som fyrfad, og det er vagtens opgave at holde
trækullet i den glødende gennem den iskolde decembernat.
Klokken seks om morgenen kommer der dampende varm kaffe i
mælkejunger fra bataillonskøkkenet, og furéren stiller sig op midt på
kirkegulvet og brøler: kaffe! Det forstår alle — det er det behagelig
ste ord at blive vækket med. I den næste halvanden time har alle travlt
med at pudse geværer og støvler. Klokken halvotte er der bataillonsappel på kirkepladsen for alle fire kompagnier. Mens de tre andre alle
rede bugter sig op ad kirkestien, råber kaptajn George ind i kirken:
»Førschte kompagni, formas!« Formas er det spanske ord for træd an,
men det skandinaviske »førschte« har allerede fortrængt det spanske
primera — også mellem spanierne.

130

Om aftenen slog vi os sammen i små grupper og splejsede til en
høne eller et lam, som de spanske bondefamilier altid var parat til at
tilberede og servere festligt for os. Ofte kom deres slægtninge og ven
ner til, og byen genlød hver aften af små spansk-internationale sel-

Den østrigsk-skandinaviske bataillon »12. Februar« rykker ud til Te ruel fronten.
skaber, der hurtigt bragte os i det hjerteligste forhold til befolk
ningen.«
Den 19. december, på årsdagen for Olle Meurlings død, afholdt
kompagniet i La Codoniera et mindemøde for denne første faldne
skandinav. Der blev vedtaget en udtalelse, hvor det bl. a. hedder: »Man
ge skandinaviske kammerater er siden den dag faldet. Vi, som er til
bage, vil kæmpe videre og vi sværger ved vore døde kammeraters minde :
Vi skal med livet som indsats fortsætte den kamp, I er forhindret i at
være med i. Når fascismen er slået ned og folket begynder at opbygge
et nyt og lykkeligt Spanien, skal vi sige med det: I faldt i kampen for
folkets frihed.«
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2.
Lillejuleaften samledes bataillonen til møde i byens største kirke.
Brigadechefen fortalte, hvorledes spanske tropper i snestorme og under
op til 15 graders kulde havde indesluttet Teruel, en nyhed, der her som
i baglandet vakte stor begejstring. Allerede næste morgen brød bataillo
nen op. Ugen mellem jul og nytår tilbragtes i en lille bjergby nord for
Teruel og nytårsdag stod »12. Februar« i forreste linie.
»Jeg behøver kun 12 timer til at generobre de stillinger, der beher
sker Teruel, og 24 timer til at rense byen for republikanere,« havde er.
af de fascistiske generaler, som ledede modangrebet, erklæret. Så meget
stolede fascisterne på deres overlegenhed, at de officielt kundgjorde,
på dato og klokkeslet, hvornår sejrsindtoget i Teruel ville finde sted,
nemlig den 31. december kl. 16,30. I og for sig, deres knusende over
magt taget i betragtning, er det ikke mærkeligt, at de blev troet i ud ■
landet.
Lise Lindbæk, der sammen med Nordahl Grieg besøgte Teruel 2.
nytårsdag, regner det for en af sine største journalistiske bedrifter, at
hun fra selve den by, som vrrdrnsprrssrn forlængst havde meldt tabt
for regeringen, kunne dementere de forhastede sejrsmeldinger. Tiltrods
for, at fascisterne havde samlet alle kræfter i et desperat modangreb,
på det smalle frontområde indsat ca. 400 kanoner og alene den 1. januar
nedkastet 80 tons bomber, lykkedes det dem ikke at bryde igennem til
Teruel, hvor de indesluttede den 7. januar nedlagde våbnene.
Nordahl Grieg besøgte igen fronten den 23. januar og skrev i en kor
respondance herom:
»Østvejen mod Teruel var under ild af fascisternes artilleri og ma
skingeværer og blot farbar om natten. Med slukkede lanterner kørte
vi langsomt fremover, det sidste stykke gik vi til fods og fulgte en sti
op i bjergene. Inde i en slugt glimtede et svagt lys. Vi krøb ind i en
jordhule, her var brigadestaben.
»Det var gamle venner, jeg traf her. Brigadens chef var nu politkommissæren fra Brunete, Heiner. De havde ligget oppe i bjergene i
4 uger, ansigterne var blege og skæggede, det havde været en hård
kamp, den bitreste, brigaden havde haft hele den tid, de havde været
i Spanien.

Heiner og krigskommissær Kurt fortalte mig om skandinavernes
indsats ved Teruel, den var mageløs. To ting havde særlig fyldt dem
med beundring. Brigaden var sat ind lige efter nytår, i tre dage kæm-
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pede de om dagen og gravede skyttegrave om natten, den fjerde dag
var brigadeledelsen klar over, at nu kunne mændene ikke mere.
Men den aften aftalte mændene sig imellem, uden at rådføre sig
med nogen, at de ville sende en patrulje ud for at kortlægge fjendens
skyttegravsllnjer. Otte mænd krøb gennem sneen frem til fjendens skyt
tegrave og kom tilbage med en udtømmende uhyre vigtig skitse over
fronten. Desuden bar de med sig en såret fascistisk officer, som de
havde hørt stønne i et sønderskudt hus. Af ham fik de også betydnings
fulde oplysninger.
Anden gang skandinaverne udmærkede sig, var ved forsvaret af
Muletonbjerget. 50 mand holdt denne stiling i 24 timer mod en over
vældende overmagt, blandt disse forsvarere var 20 skandinaver. Artil
leriilden var forfærdelig og granaterne slog ned i det hårde fjeld i et
sprøjt af sten og jern. Chefen for levant-hæren har bestemt, at alle
mændene fra Muleton skal belønnes med hæderstegn.«
Det skandinaviske kompagnis chef, svenskeren Holger Ekstrøm, der
faldt ved Ebro, har i et interview
fortalt om Teruelslaget og de nat
lige patrulletogter:
». . . en af grundene var vel, at
det var omkring 15—20 graders
frost og altfor koldt til at sove i
gravene. Om dagen tøede det i so
len, og vore støvler var altid våde,
men hvis vi tog dem af om natten,
frøs de til is, og fødderne svulmede
op, så vi ikke kunne få støvlerne på
om morgenen — en del af os har jo
også fået forfrysninger. Og når vi
prøvede på at sove, gjorde det for
bandet ondt i fødderne — selv om
vi ellers kunne holde varmen ved at
trykke os godt sammen i jordhuler
Aksel Lund Madsen, født 31.-7.
ne. Nej, så var det næsten bedre at
1908 i Brenderup, død 29 år gammel.
være ude på natlige operationer,
Son af fiskehandler Niels Chr. Mad
sen, landarbejder, ugift, medlem af
selv om det gik ud over søvnen.
DKP og bestyrelsesmedlem, i Odense
Spændingen holdt os vågne.
og Omegns Landarbejderforening. Til
»Under fascisternes angreb i de
Spanien juni 37, Thålmann-»12. Fe
første dage, jeg tror, det har været
bruar«, faldet den 4. januar 1938.
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den 4. januar, faldt den lille dansker, Aksel Madsen, også kaldet »Pyen«,
Han var en af vore bedste frontsoldater og faldt for et skud gennem
stålhjelmen, da han stak hovedet op over kanten for at fyre på fasci
sterne. Lige sådan finnen Rauni Njemi. Han var kun to-ogtyve år,
men havde siddet to år i fængsel, før det lykkedes ham at komme her
ned. Og så er der jo »Frasse«, altså Birger Dahlstrøm, fra Vårmlands
Bjørneborg. Han var måske vor bedste frontsoldat i Spanien. Han faldt
den 20. januar. Vi har kæmpet sammen på alle fronterne, Frasse og
jeg.«
o
0.

Årsskiftet kronedes således med en sejr for de republikanske vå
ben. Efter halvandet års krig var der endnu ingen endelig afgørelse
faldet, — i alle tilfælde ikke i selve Spanien. Fronterne havde, bortset
fra at norden var faldet, ikke undergået større ændringer. Regeringen
havde haft tid til at opbygge en hær, som nu talte op imod en halv mil
lion mand, men dog ikke med tilsvarende potentiel, hvad angår udrust
ning, transportmidler og andre fornødenheder.

Dens kernetropper, de internationale brigader og divisionerne Lister
og Campesino, havde båret krigens hovedbyrder og lidt stærkt der
under. Det var regeringens pinefulde dilemma, at disse overvejende
kommunistiske tropper, dens stærkeste støtte i hjemlandet, var en an
stødssten for de udenlandske kredse, som afgjorde om republikken eller
Franco skulle hjælpes til sejr. Regeringens kompromisforsøg, at be
grænse og »fortynde« de kommunistiske styrker og samtidig opbygge
en »upolitisk« hær i denne fremfor alt politiske krig, medførte ingen
ændring i udlandets holdning. Derimod decimeredes elitetropperne,
fordi de ustandselig blev placeret i krigens brændpunkter, medens den
nye hær brød sammen under de første hårde slag. Sejren ved Teruel,
hvor atter en gang de bedste enheder blevet revet op, var derfor i vir
keligheden begyndelsen til enden for den spanske republik.
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PARTISANER OG ARTILLERISTER
»I har det vel godt i Esbjerg, jeg tænker og håber,
gang imellem går til sammenkomst på højskolen, nu da
skoleår er begyndt. I kan godt hilse forstander Poul
fra mig og sige til ham, det var ikke bare fraser, at
kæmpe for socialismen og slå fascismen ned.«

at I en
det nye
Hansen
vi ville

Af et brev fra Harry Anfeldt.

1.
De fleste danske Spaniens frivillige gjorde tjeneste ved infanteriet,
men et lille hundrede stykker blev udtaget til artillerister, chauffører,
partisaner eller anden specialtjeneste'. Et par danskere arbejdede så
ledes i Albacetes kaderafdeling som1 ' censorer og postofficerer, et utak
nemligt job, eftersom de gerne fik skylden for den tendens, tobaksforsendelser havde til at smuldre
væk undervejs. En enkelt dansker,
Arvid Horsager Karmanr, der var
særlig sprogbegavet og havde inter
esse og anlæg for propaganda-ar
bejde, blev knyttet til »bataria de
artilleria propagandissa«: en højt
talervogn, som med en kraftig sen
der drev propaganda ved fronterne
på spansk, portugisisk, tysk og ita
liensk og fik mange til at løbe over,
navnlig af italienerne og de tvangs
mobiliserede spaniere. Karmanm
blev dræbt af en granat ved Madridfronten i december 37.

Mange meldte sig, men kun få,
vel en halv snes stykker, blev god

Arvid Karmann.

1 35

taget til partisant jeneste. De fik en særlig uddannelse i Pozo Rubio,
deres virksomhed er af naturlige grunde uomtalt, og der foreligger
ingen autentiske beretninger om den. Laurits Holm Christensen, der
siden døde i Stutthof, var blandt de danske partisaner i Spanien. Bil-

Den danske partisan, Laurits Holm Christensen, ifærd med at forberede en
sprængning.
ledet, hvor man ser ham ifærd med at forberede en sprængning, er et
amatørfoto og sandsynligvis taget bag de fjendtlige linjer.

I det mindste 20-25 danskere var artillerister. En af dem fortæller
om det første internationale antiluftværnsbatteris tilbl.ivetse:
»Mellem jul og nytår 1936 blev alle, der blot havde noget kendskab
til kanoner, samlet i en af Albacetes skoler, der herefter kom til at
hedde artillerikasernen. De fransktalende, de tjekkisktalende og de
tysktalende for sig, hver sproggruppe skulle danne et batteri. Vi dan
ske, vi blev efterhånden syv-otte stykker, kom sammen med tre sven
skere, svejtsere, elsassere, hollændere, luxemburgere og enkelte polak
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ker i det tyske batteri, hvor hovedstammen udgjordes af folk fra Thålmannbatteriet, som allerede havde været ved fronten et par måneder.
Træningsmateriellet var, mildt betegnet, noget mangelfuldt. De tre
batterier havde tilsammen een kanon, en gammel belgier, selvfølgelig
uden ammunition. Nå, det gik, havde vi ikke kanonen at kige på, mar
cherede vi eller øvede os med et telefonapparat. Alle var vi overbevist
om, at vi skulle være feltartillerister, så vi blev ikke lidt forbavset, da
der en skønne dag stod fire store splinternye russiske luftværnskano
ner, 76,5 mm, til hvert batteri. Nu blev der røre i artillerikasernen, fra
tidlig morgen til sen aften: kanoneksercits, telefontjeneste og teori og
efter 5, skriver fem, dages hård træning gik det tyske batteri afsted
— al frente — som »Argument Dimitrov«.
Der var jo en uhyre mangel på netop dette våben, fascisterne bom
bede ganske uhindret, såvel byerne som fronten. Vi blev sendt til Ja
rama, hvor fascisterne søgte at afskære den eneste forbindelse mellem
Madrid og Valencia.
Det var drøjt arbejde at gøre batteriet skudklart, vi måtte hakke
standpladserne ned i klippegrund og slæbe de tunge kabelruller over
kløfter og klipper, hvor et fejltrin kunne koste livet. Da vi omsider
havde opstillet batteriet og skulle til at »øve« med skarp ammunition,
røg der et skud lige ret igennem hele butikken. Og heldige var vi vel,
at der ikke skete en katastrofe. Men når man betænker, at vore luft
værnsartillerister herhjemme havde fem måneders, tyskerne, som skød
vore flyvere ned, to års uddannelse, og vi kun 5 dage, var uheldet vel
tilgiveligt.«
2.
I Thålmannbatteriets »Gruppe Skoda«, som rådede over feltkanoner
fra Skodafabrikkerne i Prag, var der en halv snes danskere.
Matros Erik Korekilde Jensen, en af de danske søfolk, som uden at
meddele sig til nogen hjemme afmønstrede i spansk havn og meldte sig
til brigaden, tilhørte denne gruppe. Han faldt allerede i juni 37 ved
Huescafronten, truffet af en mortergranat.
Fra denne periode skriver Aage Møller Christensen i et brev bl. a :
»Vi er alle vegne, vi farer rundt, så det er en ren fornøjelse, vi var
oppe ved Teruel og give dem en håndsrækning. Vi kommer som lyn
og torden, aldrig i ro, altid klar til afmarch. Det er et rask liv, det er
noget, vore unge lemmer har godt af. Vi er begyndt at gå i vandet; så
snart vi slår lejr ved en flod, hopper hele batteriet i vandet. Det går
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godt over hele linjen; bliver det ved at gå sådan, er vi snart færdige
her, så kommer vi hjem og hviler ud et par dage . . .«
Lars Bakkcmose, der var sergent i batteriet, har i sin dagbog note
ret sig forskellige tekniske udtryk, signaturforklaringer og regler,
men tegner et enkelt sted et stemningsfuldt billede af livet ved fron
ten (11.-2-1938):
»Aften på Aragonfronten. Vi
befinder os højt til vejrsi vi ligger
100 m under et bjerg i en lille kløft.
Bjergets højde er på kortet angivet
til 1445 m over havet. Hele dagen
har en stærk og kold norden-vind
blæst, og det har været bitterligt
koldt. Nu kl. 18 er vinden løjet af,
og over os hvælver sig en smuk
stjernehimmel. Jeg har spist min
aftensmad, der bestod af brød,
skinke og ost samt kaffe med kognac, og er nu gået til køjs. Fra min
jordhule kan jeg se hele bjergets
top, der er ca. 300 m væk. Oppe,
kun få meter fra bjergtoppen, flam
Erik Korekilde lensen.
mer 12 lejrbål. Det er en afdeling
spansk kavalleri, der hygger sig om bålene. Til held for dem dækker
bjerget for ilden, så fascisterne ikke kan observere dem.
Det er et pragtfuldt syn, snart er bålene at se som ganske små prik
ker, og til andre tider flammer de op, så man ganske tydeligt ser per
sonerne omkring dem. Spaniolerne laver bål på alle tider og steder og
sidder så, nok så fredeligt og passiarer, som om krig og den slags ikke
eksisterede.
Smukt ser disse bål ud, og ved synet af dem glider mine tanker til
Danmark og til bålene Set. Hansaften. Et efter et går de ud, og der
bliver ro og stilhed. Alle undtagen vagten går i seng for at få styrke
til morgendagens strabadser, ingen aner, om vi eller fascisterne laver
en attakke. Også jeg er træt og vil sove, men sent vil jeg glemme dette
smukke syn.«
I et senere brev skriver Bakkemose bl. a : »Een ting kan jeg ikke
forstå, og det er, at den såkaldte civiliserede verden stadig uden at
gøre spor finder sig i fascisternes bombardement af åbne byer med
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civil befolkning, det er en skændsel uden lige. Mens jeg har skrevet
dette brev, har vi haft flyvere, 40 maskiner. De kastede bomber, men
uden at ramme, og alle blev liggende i dækning, så i dag slap vi for

Thålmannbatteriets gruppe »Skoda« i stilling ved Huesca. Manden til højre med
skulderremmen er den danske sergent Lars Bakkemose.

deres mg, dem synes jeg er de værste, især hvis man lige er kommet
i stilling og endnu ikke har fået gravet refugios.«
Aage Møller Christensen og Lars Bakkemose faldt begge den 7. juni
1938 på Aragonfronten. En dansk sergent ved batteriet har givet føl
gende skildring af deres død :
»Vi lå foran Ancenette med batteriet, fjenden angreb, og vore flyg
tede, for os var der kun en vej tilbage, og over denne strømmede alle
rede vore infanterister. Vi foretog lynhurtigt opbrud, fjenden tog et
bjerg foran Ancenette, herfra havde de oversigt over byen og en dal
sænkning på ca. 1 km's bredde. Gennem sænkningen gik et udtørret
flodleje, hvorover der førte en bro. Vejen, vi skulle tilbage ad, var
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lige og gik tværs over dalen, hvorefter den slog et sving, og der var vi
atter i dækning af nogle bjerge.
Kaptajnen sendte vognene afsted enkeltvis, vi er selv skjult og kan
følge vognene, men fjenden beskyder med artilleri vejen ved broen.
De første fem vogne kommer godt igennem, så kommer skandinaver-

Aage Møller Christensen.

Lars Bakkemose.

nes vogn, men før den skal starte, bliver der kaldt på hjælp fra hollæn
dernes kanon, de kunne ikke få kanonen kørt op på bilen (vi læssede
altid skytset op på vogne, så vi kunne køre hurtigere). Jeg og en
svensker løb over og hjalp dem, og da vi kom tilbage, var vores vogn
kørt. Det var en 10-hjuls Ford V 8, vi så den køre ud, og vi så, at to
10,5 granater slog ned tæt ved vognen, men den fortsatte, og vi troede
da, at alt var vel.
Så kørte vi og kom godt igennem, men bag den første lille bakke
holdt den skandinaviske kanon. Der havde været 16 mand på vognen,
de fire var dræbt, og jeg tror, der kun var en eller to, som ikke var såret.
Døde var Aage Christensen og Bakkemose, desuden to østrigere, den
ene sad ved siden af chaufføren, og hovedet var faktisk klippet af ham,
at chaufføren fortsatte, er enestående. 7 af de 10 hjul var punkteret,
vindspejl og skærme gennemhullet. Alle fire dræbte blev begravet på
Useras kirkegård i en fællesgrav; kaptajnen holdt en kort tale over
dem.«
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Lars Bakkemose, født 26.-4.-1900, død 38 år gammel. Udlært barber, egen
salon i Nyhavn, gift. Til Spanien maj 37, sergent i batteriet Thålmann, faldet på
Aragonfronten den 7. juni 1938.

Aage Møller Christensen, født 23.-6.-1909, død knap 29 år gammel. Land
arbejder, ugift, medlem af DKP. Til Spanien februar 37, artillerist i Thålmannbatteriet, tildelt guldur for tapperhed ved Brunete. Faldet på Aragonfronten den
7. juni 1938 sammen med Bakkemose.
Erik Korekilde Jensen, født 27.-7.-1916 i København, død knap 21 år gam
mel. Helbefaren matros, ugift. Afmønstrede februar 37 en dansk båd i Valencia,
artillerist i Thålmannbatteriet, faldet ved Huesca omkring den 10. juni 1937.

Arvid Horsager Karmann, født 8.-6.-1910 i Odense, død 27 år gammel. Søn
af inspektør P. Horsager Karmann. Til Spanien juni 37, medlem af propaganda
kompagni, såret i august 37 ved Belchite, faldet ved Madrid i december 37.
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TILBAGETOGET
»Hele verden er een front — for og imod det dejlige liv, som
mennesker kunne leve — hver og en, hvor man end befinder
sig, må forstå, at det trods striden er så dyrebart og stort, at det
skal frelses, hvad det end koster; — at ingenting kan have nogen
mening mere, hvis det mistes på jorden. — Vi må lære den rea
litet, at det simpleste, som vort liv kræver, fordrer den største
kamp og det største offer af os.«
Af Gu.staf Munch-Petcrsens sidste brev

1.
Francos første mål i det nye år var at generobre Teruel. Ligesom un
der Bruneteslaget tilsidesatte han alle andre hensyn og planer for det
ene, at udligne et prestigetab. Modangrebet blev genoptaget over en
bred front nord for Teruel i begyndelsen af februar, og efter tre ugers
kampe, med indsats af over 200 flyveplaner, derimellem for første gang
tyske styrtbombere, blev byen omgået. El Campesinodivisionen blev
herved indesluttet, og det lykkedes den kun at slå sig igennem med svære
tab under kampe, »der endog overgik Brunete i vildskab«. Regeringen,
der havde opnået at »generaloffensiven« blev udskudt, fik dog ingen
lang frist til at komme til kræfter igen.
De medtagne internationale brigader, resterne af Lister- og Campesinodivisionerne blev imidlertid genopstillet. XI. brigade lå i bjergene
bag Teruelfronten, hvor skandinaverne endnu en gang blev overflyttet,
denne gang for at danne en selvstændig skandinavisk bataillon. Efter
brigadestabens ønske tog man navn efter bataillon »Hans Beimler«,
hvis mandskab blev overført til »12. februar«. På denne tid fandtes i
Madrigueras en reserve på mellem 100 og 150 skandinaviske rekrutter.
Herfra ankom nu forstærkninger til den nydannede bataillon, og sam
tidig begyndte de helbredte tyfuspatienter at vende tilbage. Fra Kaj
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Høgstedt, der siden juni 37 havde gjort tjeneste på et hospital, men i
disse dage meldte sig til fronttjen^esten, foreligger et brev om oprettel
sen af den skandinaviske bataillon :
»Det går os godt. Brigadekommandanten var nede hos de skandina
viske kompagnier forleden dag. Roste dem meget for deres indsats ved
Teruel. Han sagde, at skandinaverne var de bedste soldater, og han
vidste ingen anden måde at hædre dem på, end at lade dem danne deres
egen bataillon. Vor bataillon består af et katalansk kompagni, et svensk
norsk, et dansk-finsk-etnisk, som alle er isprængt spanske frivillige
fra de første kampe. Vor armering er fin-fin, remingtonrifler. Jeg skød
to gange med dem, da vi fik dem. Resultatet af 2X3 skud var den ene
dag 0—0—1. Den anden dag 0—2 plet. Det var med små dårlige skiver
1X1 m med 5 ringe og på 200 m afstand. Den ene dag med anlæg, den
første dag uden anlæg.
Vor bataillons kaptajn er spansk. Han er stedfortrædende for en
svensk kaptajn, som for øjeblikket er på hospitalet. Alt befalet er, så
vidt det var muligt, taget fra vore egne rækker. Vi har bygget os nogle
små hytter i terrainet. En gang imellem spytter flyverne' efter os. Om
aftenen og natten kommer de ikke, for er de først inde i antiluftskytsets søgelys, er de som regel kaput. Det er forresten ellers hovedsageligt
deres eget luftskyts, de bliver skudt med. Det er svensk »Bofors« skyts,
som vi erobrede i Teruel.«
Det er et ejendommeligt sammentræf, at den skandinaviske indsats
nåede sin højeste udfoldelse, netop som regeringen stod overfor det
katastrofale sammenbrud på Aragonfronten. I ugen mellem den 4. og
10. marts var skandinaverne travlt beskæftiget med at organisere deres
nye bataillon. Nye befalingsmænd blev provisorisk udnævnt, rekrutter
ne fik udleveret våben, såvidt muligt blev der placeret et par erfarne
soldater i hver eneste gruppe. Og endnu før nyordningen var helt gen
nemført blev bataillonen indsat.
I området mellem Teruel og Ebro, over en 80 km bred front, åbnede
fascisterne den 8. marts generalangrebet med 14 divisioner imod de
3 republikanske, som var placeret her. Det var samtlige Francos kerne
tropper som angreb, deriblandt marokkanerne, fremmedlegionærerne og'
carlisterne, de italienske divisioner, deres artilleri- og luftstyrker, den
tyske luftlegion, panserkorpset »Drohne« og artillerigruppen »Lucht«.
Under dette vældige pres gav de republikanske linier efter. XV. og XI.
internationale brigade, som straks blev kastet ind i området mellem
Quinto og Hijar, formåede ikke at standse den fremvæltende fjende,
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men kunne kun yde henholdende modstand. Kaj Jensen har i et inter
view givet en skildring af disse kampe :
»XV. lå lige nedenfor den bjergtop, vi nåede frem til. Her gravede
vi os ned i de jordhuller, der kaldtes stillinger, og åbnede ilden for at
dække XV. brigades tilbagetog. Vor ild overraskede fascisterne og
tvang deres infanteri ud til siderne, men længe varede det ikke, før de
havde skudt deres artilleri ind på vore stillinger, og så måtte vi rømme
dem. Det lød præcis som jordens undergang. Granater fra kanonerne
og bomber fra flyverne eksploderede uafladelig med en helvedes larm.
Men vi foretog vort tilbagetog i orden. Da vi nåede tilbage til Hijar.
fortalte nogle civilister os, at fascisterne havde besat byen. Vi skulle
igennem byen for at komme videre, og så var der kun eet at gøre. Med
fire tanks foran og alle geværhaner og nerver spændt rykkede vi gen
nem Hijar uden at træffe et eneste menneske. En gammel bonde, der
havde ført os den sikreste vej gennem byen, tog bevæget afsked med
os, vi blev kysset på kinderne. På den anden side af »Stenfloden« ven
tede vore lastautomobiler, og så blev vi kørt til samlingsstedet.
Her var gutterne allerede ved at grave sig ned i jorden, det betød,
at vi skulle blive der. Pludselig kom der en større gruppe fascistisk kavallerister, en spejdertrup. Vi fik hurtigt fyldt vore magasiner og fyre
de løs, så det varede ikke længe, før fyrene måtte vende næsen den
anden vej. De efterlod sig en snes heste og flere ryttere. Nu kom der
fart i bygningen af stillinger, vi lagde os tilrette og ventede. Ud på
natten fik vi ordre til at gå tilbage mod Caspe, som vi nåede ved 9—10
tiden om formiddagen. Byen var allerede rømmet af civilbefolkningen,
og vi fik travlt med at forskanse byen. Allerede næste morgen havde vi
fascisterne tæt inde på livet, deres artilleri dængede byen til, frem og
tilbage bølgede kampen, 3 gange var den skiftevis i vor og i fascisternes
hænder. Efter 8 dages kampe forlod vi den som en rygende ruinhob.«

2.
Det var midt i marts måned, at regeringens styrker, som ovenfor be
skrevet, satte sig fast i byen Caspe, hvor Ebroflorer drejer skarpt mod
nord. Herfra rettede de en række modangreb, imens de samtidig etable
rede en ny forsvarslinie bag Caspe, langs floden Guadalope, der fra
Ebroknæet løber mod syd, parallelt med den catalanske middelhavskyst.
Og hertil blev der nu trukket stærke reserver sammen for at hindre gen
nembruddet til havet. Også til Hans Beimler kom der store forstærk
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ninger fra Madrigueras, det danske kompagni kom således op på ikke
mindre end 60 danskere, ialt var der herefter i bataillonen over 150 skan
dinaver. Den 22. marts vedtog svenskere og nordmænd at kalde deres
kompagni for »Georg Branting Kompagniet«, medens danskerne be
sluttede sig til, at deres skulle hedde »Martin Andersen Nexø Kompag
niet«. I et brev til Andersen Nexø hedder det:
»Mellem kampene her ved Aragonfronten har vi danske frivillige i
Spanien i samråd med vore spanske, finske og estniske kammerater eenstemmigt vedtaget, at vort nydannede kompagni skal bære Deres navn.
Som De gennem skrift og tale har kæmpet for frihed, humanitet og
sandt demokrati, for Sovjetunionens forsvar og for det spanske folks
frihed, således vil vi — Martin Andersen Nexø’s Kompagni føre ' kam
pen videre med våben i hånd.«

Den samme dag som de skandinaviske kompagnier blev navngivet,
den 22. marts, havde fascisterne tilendebragt deres omgrupperinger,
bragt deres forsyningslinier i orden, og forstærket med 6 nye divisio
ner udvidede de nu angrebet til at omfatte en 250 km bred front, fra
Teruel til Pyrenæerne. Herved opnåede de at sprede regeringens kræf
ter, hele nordfronten brød sammen; for sent og forgæves blev der sat
yderligere reserver ind, en ny linie kunne først oprettes ved Segrefloden,
100 km øst for den tidligere front ved Huesca. Også den nye forsvars
linie i det sydlige afsnit langs Guadalope brød sammen, »Hans Beimler«, som den 27. marts havde taget stilling ved Batea, blev omringet
og splittet i større og mindre grupper, som hver for sig måtte se at klare
sig gennem omringeisen. Kaj Jensen, der var blevet sergent i Nexøkompagniet, fortæller følgende om en af disse gruppers skæbne:
»Ved Batea gjorde vi klar til at modtage fascisterne. Ved sådan
ustandselig at levere fascisterne kampe under tilbagerykningen svæk
kede vi deres slagkraft betydeligt. Det kom også til kamp ved Batea.
Den var hård, men forholdsvis kort. Det var her, vi blev omringet og
»glemt«. Der lød pludselig en melding: »Vi bliver omringe!:!« Du kan
sætte dig ind i de følelser, der besætter menneskene ved en sådan med
delelse, der betyder, at de stilles umiddelbart overfor død og tilintet
gørelse. Der gik en skælven gennem tusinder af menneskesjæle i det
øjeblik, men ingen panik, tværtimod steg energien og viljen til at gen
nemføre et planmæssigt tilbagetog. Det foregik gruppevis nordpå. Det
viste sig imidlertid, at »ringen« ikke var helt tæt, og i en pause fik vi
os et forsvarligt foder, foruden at vi fyldte rygsækken med brød og '
konserves. I min gruppe var vi 7, nemlig tre danske, Kaj Høgstedt,
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Peter M. Larsen og jeg selv, desuden to svenskere, en tysker og en
spanier.
Vi spadserede bag fascisternes linjer 8-10 dage og var temmelig ud
mattede, da vi nåede frem til Ebrofloden. Broerne var sprængt i luf
ten, så der var intet andet at gøre end at svømme over til den anden
side, hvis vi skulle gøre os håb om at redde livet. Vi blev anvist et sted,
hvor strømmen ikke var sa stærk, og så dristede vi os til at gøre for
søget. Peter M. Larsen svømmede
ikke så godt, strømmen tog ham.
Vi andre forsøgte alle som een
mand at få fat i ham, men forgæ
ves. Vi mistede en tapper og god
kammerat. På den anden side blev
vi modtaget af en bonde, der gav
os mælk og viste os vej til briga
dens samlingssted.«

3.
Tilbagetoget fortsatte. Ved byen
Gandesa kom det atter til kortva
rige kampe den 30. og 31. marts.
Resterne af bataillonen trak sig nu
tilbage mod Mora de Ebro, hvor
Peter M. Larsen.
floden bøjer af i sydlig retning. Det
mere end 100 km lange tilbagetog havde naturligvis virket stærkt op
løsende på troppernes moral og fysiske modstandskraft. Ikke mindst
de nyankomne fra Madrigueras, for hvem disse kampe var ilddåben,
blev stærkt demoraliserede. Et par citater fra en dagbog, ført af en af
disse nye danske rekrutter, giver nogle karakteristiske glimt:

»14.-3. I dag rejste vi fra Madrigueras efter at have været her i seks
uger. Ved afrejsen holdt Andre Marty en kort tale til os : »I må kæmpe,
altid fremad, aldrig vige . . .« Vi har nu rejst et døgn, har passeret Va
lencia ved midnat og er nu langt oppe i bjergene mod Teruel. Vi holder
ved et vigespor og har holdt her i tre timer, vi er vel 2000 mand i toget,
og disse er gået ud på marken i smågrupper og ligger der og sover.
Til venstre for mig er højderne dækket af bevoksning og småtræer.
Vi kan se en masse biltage, der blinker i sollyset, det er en bilpark,
skjult for flyvere.
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Kommando : afmarch. Der holder biler, man siger, banen er flyve
bombet, vi kører op i bjergene ad stejle veje med små, skarpe sving.
Husene ligner legetøj fra disse højder, naturen storslået!
19.-3.-38. Vi har nu ligget her i grøften i tre døgn, i nat var der
flyvere, men vi sov og hørte ikke bomberne. 1 disse tre dage er der
kommet småflokke af vore gamle kammerater fra Madrigueras, nogle
uden gevær, andre uden spor af udrustning — det virker lidt forstem
mende. I dag fik vi 40 patroner pr. mand, ikke meget mod disse mo
derne udrustede fascister, vore geværer er gamle spanske karabiner,
og vi har eet — 1 — maskingevær, der er gennemhullet af projektiler!
Nu er vi ved fronten i . . . Lige nu kom der flyvere, vi hørte bomber
eksplodere noget borte og så flyverne højt, højt oppe som skinnende
guldsmede. En højttalervogn taler til os.
30. -3.-38. Vore tropper går tilbage, i går var der tre flyvere, der
forsøgte at sprænge broen nede foran vore stillinger, en bombe ramte,
dog uden større skade, men en nordmand dræbtes og begravedes, hvor
han faldt. 2 af vor gruppe såredes, den ene dog kun lidt. Artilleriet
har skudt i formiddag, men nu rasler de bort. Soldater strømmer til
bage og fylder vor skyttegrav, nedenfor er huset forladt, og vinen,
som i går ikke kunne købes for penge, tapper vi i dag af store tønder
helt gratis, men nu må man vise sin karakter og ikke drikke sig fuld,
for så er vi et let bytte for fascisterne. Kanonerne har vi hørt flere
dage, i dag bjæffer maskingeværerne tæt ved. Håndgranater, en pr.
mand, er udleveret. Spaniernes nerver er på højkant, de farer tit i
vejret. Nå, vi bliver vel også sådan.
31. -3. Der råbes: en fascistpatrulje, og en halv time efter rykker
fascistinfanteriet frem. Vi skyder, men Thålmann på vor venstre fløj
går tilbage, og vi går så tilbage efter ordre. Knutson har lavetten, alt
er forvirring, jeg tar lavetten, men giver den til en anden. Jeg har sat
alt til, både oppakning, kappe og tæppe, jeg ejer kun et gevær, 2 hånd
granater og ca. 50 patroner . . .

1.-4. Kampen brød ud i går ved tre-tiden, stilnede af ved ni-tiden og
fortsatte med større og mindre heftighed hele dagen, i eftermiddag
skyder maskingeværerne uafbrudt, artilleriet taler med. Luften over
vor grav er et eneste sus og fløjt af maskingeværsalver. Jeg har ikke
spist i over eet døgn, vand er her intet af, bare det snart biir mørkt,
så har vi ro igen. I Danmark fester april med karneval, her fester døden
med projektiler og granater.
Kl. ca. 4 går vi tilbage, vi løber for livet, kuglerne hvisler i luften
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og i grenene på træerne rundt omkring. I morges var jeg ude efter
lavetten, vi kastede fra os i går, en skytte forsøgte at tage mig på kor
net, kuglen sad i pletten, da jeg havde rejst mig. Ingen mad i 21/2 døgn,
ingen søvn i 3 døgn og løb i bjergene og på vejene i 24 timer, lidt salat
blade og ukrudt er al den føde, vi får. Tilbagetoget ubeskriveligt. De
skyder på os fra alle sider, man forsøger at lokke os under falsk flag.
Det, jeg er mest bange for, er at blive såret og ladt tilbage.
5. -4. I går fik jeg besked om, at
Knutson var sikkert faldet den 1.-4.
om eftermiddagen i skoven nord for
Mora de Ebro.

6. -4. Mange af kammeraterne er
demoraliseret. Ikke den hårde kamp,
men tilbagetoget virker demoralise
rende på os — og sejren gør vel
fascisterne mere agressive.
7. -4. I dag er Thålmann og Beimler slået sammen i eet, vi er i dag
ca. 50 skandinaver. Fjenden er
standset ved Ebro, og vi har sprængt
broen og jernbanebroen i luften
efter os.«

Henry Knutson.
4.
Det har ikke været muligt at rekonstruere tilbagetogets begivenheder
i detailler. Den 15. april 38 nåede fascisterne fTwaro ved Middelhavet,
og adskillelsen af republikken i to områder var fuldbyrdet. Hovedpar
ten af de internationale brigader havde trukket sig tilbage mod nord og
befandt sig i Catalonien. Kort tid før fascisterne nåede havet, var de
internationale tjenestesteder i og omkring Albacete blevet evakueret til
Barcelona. Iblandt mandskabet fra træningslejren i Madrigueras, der
blev sendt til brigaden, var også to danskere, som blev dræbt ved et
jordskred. Deres gruppekammerater skriver om deres død:
»Vi ligger i reserve bag linjerne. Da vi kunne vente, at fascisternes
artilleri ville beskyde os, og flyverne kaste deres bomber ned over os,
havde vi gravet understande ind i bjergsiderne og i lerklinterne. Vi var
færdige med vor understand, men endnu var Henry Nielsen og Jens
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Ravn derinde. Jeg sad i udgangen og talte med dem. da jeg pludselig
mærker, at jorden begynder at arbejde. Jeg råber til dem, at de skal
skynde sig at komme ud, men de nåede det ikke. Jorden skred ned over
dem, og jeg selv nåede lige at komme væk fra skredet. Jeg fik straks
tilkaldt kammeraterne, vi organiserede graverholdene, da der kun kunne
arbejde fire mand ad gangen. Vi fik Jens ud af graven på 5 minutter

Kortskitsen, der er lånt fra de amerikanske frivilliges bog, »The Lincoln Bat
talion«, viser den lange, bugtede vej hovedstyrkerne af XI. og XV. brigade til
bagelagde under retræten.

og Henry et minut senere, men det var allerede for sent, de var døde.
Presset havde været for stærkt for dem. De døde den 18. kl. 6 aften,
og vi begravede dem her på kirkegården i går. Vi fulgte dem til gra
ven og skød en æressalut for dem; der blev sunget »Nu dages det,
brødre« og »Internationale«, og så kastede vi graven til.

Vi her i sektionen har skåret to mindeplader med teksten: »I kom
til Spanien for at kæmpe for frihed og fred. Død den 18.-4.-38. Inter
nationale Brigade.«
Vi har skrevet det på dansk og spansk.«

Peter Larsen, som druknede i Ebrofloden, og hvis død er omtalt i
interviewet med Kaj Jensen, havde til sin broder bl. a. skrevet:
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»Det er dejligt med nogle aviser hjemmefra, forstår du nok, midt i
al elendigheden, for det kan du tro, det er. Det er det værste, jeg har
været med til i mit liv. Jeg håber snart, det må få en ende, så jeg kan
komme hjem, men jeg kommer ikke, før det er slut, hvis jeg da lever,
det må man jo regne med, men jeg håber det bedste. Du kan tro, det
er en hård prøve for det spanske folk. Fascisterne bomber de åbne
byer, de sparer ingen, de blodhunde.«

Henry Nielsen.

Jens Ravn.

1 samme interview nævnes også Kaj Høgstedt. Han er formentlig
faldet i begyndelsen af april under kampene for at dække resterne af
bataillonens tilbagetrækning over floden ved Mora de Ebro. 1 et af
hans sidste breve til en broder hedder det:
»Lige en lille hilsen. Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal skrive om,
det er ligesom om, der er noget, der er gået i stål i den retning. Det er
ikke, fordi jeg er nervøs for noget. Jeg sender dig et lille tørklæde.
Lov mig en ting: Hold dig væk fra krigsliderlighed, fra hvad kant deri
end skulle komme.«
Ivan Møller, der også må anses for at være faldet under tilbagetoget,
antagelig ved Batea omkring den 27. marts, skriver i sit sidste brev til
forældrene om glæden over at modtage post hjemmefra. Brevet er da
teret den 23. marts, altså et par dage før den reorganiserede skandi
naviske bataillon blev indsat ved Batea:
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»Mange tak for brevet og cigaretterne, som jeg har modtaget. Det
var dejligt at høre fra jer derhjemme, og på brevet kunne jeg forstå,
at I ikke er vrede på mig. Hvor var jeg glad for at få brev, jeg var
helt ude af fatning, da de råbte på mig og fortalte, at der var brev til
mig. I spørger om, hvor lang tid jeg skal være her. ingen bestemt tid,
men går alt godt, bliver jeg, til krigen er slut, det er da min beslutning.
I nat har det regnet noget så forfærdeligt, det er ikke som regnvejr

Kaj Høgstedt.

Ivan Moller.

derhjemme, nej, her falder dråber på en fingers tykkelse, og vi ligger
i interimistiske, selvlavede græshytter, hvor det regner ned til os, jeg
vågnede i nat ved at begge mine fødder lå i en stor vandpyt, støvler og
to par sokker var gennemblødte, men man vænner sig til alt efterhån
den. Jeg ligger oppe ved nordfronten i denne tid, så her er godt koldt
om natten . . .«
Endelig skal citeres et brev fra Knud Hjalmar Larsen. Heller ikke
om ham foreligger konkrete oplysninger, men han er rimeligvis faldet
samtidig med Ivan Møller. Brevet er fra træningslejren Madrigueras,
dateret den 12. marts, to dage før afrejsen til fronten. Da det er et
typisk brev for mange af de frivillige, der kun nåede at skrive fra træ
ningslejren, skal det, med udeladelse af nogle private hilsener, gen
gives i sin helhed:
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»Kære moder, da det er en månedstid siden, jeg rejste, længes du
vel efter at høre fra mig. Jeg kom godt herned, rejsen gik udmærket,
endnu har jeg ikke mærket noget til krigen, og der går nok en to eller
tre måneder inden vi skal til fronten.

Vi er nede i en lille by, og her er garnison paa cirka tusind frivillige,
så du kan nok tænke dig, at her er et mylder af alle nationer og sprog.
Vi er nok 200 fra Skandinavien, så der er nok at sludre med, og vi går
i kirke tre gange om dagen. Det vil
ikke sige, at vi er blevet hellige,
men det er den eneste bygning, der
er stor nok til spisesal. Du kan nok
forstå, der skal laves noget mad til
så mange, men det er yderst nemt,
vi får det samme hver dag: ris, ær
ter og suppe. Der er ikke mange
variationer, så man må ikke være
kræsen.
Tiden går hurtigt, vi er på øvelse
hele dagen, det er det eneste vi
mærker til krigen, ellers er det som
om vi er på en feriekoloni: tidlig
op og tidlig i seng, men hvor længe
var Adam i paradis? Når den dag
kommer, hvor vi skal ud og slås
Knud Larsen.
med fascisterne, vil det nok vise sig,
hvad vi duer til. Men jeg er forberedt på alt, for jeg ved, hvad jeg
er taget herned for. Endnu har jeg ikke tabt modet, fordi maden er
halvsløj eller det er knapt med cigaretter, skønt det sidste er det værste.
Vi ville hellere have cigaretter end mad, for en cigaret kvikker op, mens
maden gi'r mavepine, så når du skriver til mig, kunne du så ikke sende
nogle pakker i brevet. I den tid jeg har været her, har jeg kun fået to
pakker, så du kan tænke dig, jeg har været på'en, når man ellers ryger
en pakke om dagen. Det har været sådan, at vi har gået og pillet skudder op, men dem er der heller ikke flere af. Men vi er ikke rådvilde,
da Spanien som bekendt er et vindyrkende land, er vi begyndt at ryge
vinblade, det smager af intet, men det oser godt.

Jeg håber, I har det godt, jeg selv klager ikke, da det ikke nytter no
get, men det går nok alt sammen, det skal gå. Hils alle fra mig, og hils
kammeraterne i D.K.U. og sig, jeg skal nok gøre mit bedste hernede,
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Arne Hast,

Hans Hyrup.

Bjørn Bjørneboe.

'

Gunnar Lundgren.
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og at jeg som ungkommunist ikke, skal skuffe dem, så ikke mere den
ne gang.
Hilsen, Knud.«

De kaotiske forhold, under tilbagetoget har medført, at der kun fore
ligger usikre oplysninger om mange af de faldne. Dette gælder foruden
Kaj Høgstedt, Ivan Møller og Knud Hjalmar Larsen ogsaa for Viggo
Ardal, Arne Hast, Hans Klemen Hyrup, Gunnar Lundgren, Svend

Jørgen Vilykke.

Sørensen og Edvard Windø. Om
de her nævnte er der imidlertid an
denhåndsberetninger, som gør det
sandsynligt, at de er faldet i kamp
sammen med større og mindre
grupper, der har været afskåret re
træte. Niels Chr. Madsen blev
meldt tilfangetaget, men siden har
man intet hørt til ham, og pårøren
de har ikke kunnet opspørges.
Overhovedet må der regnes med
større tab end de som her anføres,
navnlig fordi de over 100 skandi
naver, der kom til bataillonen midt
under kampene, dårligt nok kendte
hverandre, og derfor ikke kunne
navngive alle faldne.

Ved Gandesa blev i slutningen af
marts en gruppe på 25 mand fra den skandinaviske bataillon omrin
get. Kun 12 af dem undslap. Mellem de dræbte var danskerne Poul
Søndergaard og Gustaf Munch-Petersen. Af en anden gruppe, der
under anførsel af sergent Jørgen 'Vilykke, blev sendt ud på et patrulje
togt, ligeledes ved Gandesa, kom ingen tilbage. Gruppen bestod af
danskere og siges at have talt 10—12 mand. Der er grund til at antage,
at bl. a. følgende savnede danskere var med i denne patrulje: Bjørn
Godtjred Bjørneboe, Jørgen Hansen, Harry Johansen, Henry Meyer
og 'Viggo Poulsen. Der er ingen overlevende fra Jørgen Vilykkes
gruppe, derimod fortæller en af de 12 fra den førstnævnte gruppe
følgende om Poul Søndergaards og Gustaf Munch-Petersens død:
»Det var den 27. marts, vi var en afdeling på 25 mand, der var kom
met for sent væk fra vore stillinger, og havde mistet følingen med den
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øvrige 11. brigade, der var ikke andet at gøre end at prøve at finde dem
hurtigst muligt, og vi begav os på march. Vi gik hele dagen uden at
møde nogen, vi gik ind i aftenen og mørket uden at træffe nogle af
vore kammerater. Vi var allerede forberedte på det værste — vi gik
ind i natten- — time efter time gik vi, det sydlige af Gandesa var må
let, hvor vi regnede det for bestemt at 11. brigade var — Klokken var
nok henad 5 den 28. marts om morgenen — dagen var endnu ikke
brudt frem, det var forbistret koldt, det rimede, og vi frøs — havde
vore tæpper svøbt omkring os. Vi gik, kom til en skillevej, og stod nu
der og vidste ikke, hvor vi skulle gå hen, til hvilken side, begge veje
bar tydelige mærker af troppers gåen derpå, vi valgte vilkårligt og gik.
Vi havde vel gået en halv times tid, var kommet ned i en dalsænkning,
satte os trætte ned og talte om planen for den kommende dag, den ville
måske blive vanskelig for os, det var vi klar over. Der hvilede en tryk
ket stemning over os alle. Proviant havde vi ikke mere af, det var op
brugt, vi havde ikke ventet at skulle gå så længe uden føling med den
øvrige brigade. Imens vi sad og diskuterede og lagde vore planer, hørte
vi fjernt fra os stemmer, vi var ikke klar over hvilken vej stemmerne
bar hen, men de kunne høres som en summen, der var mange. Sproget
kunne vi ikke dømme om på dette tidspunkt, men vi var enige om at
sende en patrulje på 5 mand afsted for at se, hvad der var derude frem
efter, såvel Gustaf som jeg meldte os straks, men der var 5 spaniere
sammen med os, og de ville absolut først, og de gik. De havde ikke
gået længe før der råbtes »Alto«, på dansk »Holdt«, og vi hørte ty
deligt at geværerne blev spændt, og nu lød de første skud, vi kunne
høre de rykkede nærmere frem imod os. Vi vidste det var vore mod
standere, og nu forstod vi, at det var en italiensk division. Kuglerne
fra maskingeværerne og de øvrige geværer haglede ned om os, og vi
måtte smide den overflødige bagage, havde kun vort gevær, ammuni
tion og nogle håndgranater hos os.

Vi var jaget på flugt, den visse død var takken for at blive stående.
Poul Søndergaard fra Nykøbing Mors, en højt begavet ung mand,
løb ved min side, og på den anden side løb Gustaf Munch-Petersen,
han løb i et par store støvler, han lige havde fået hjemmefra, jeg havde
tit spurgt ham, om de ikke var for tunge under en farlig situation, han
havde altid svaret benægtende. Nu faldt Poul Søndergaard forover,
uden at mæle et ord, det var, som han blev ramt i baghovedet — arme
ne slyngedes opefter, og han faldt forover, han var tabt for os. Der gik
ikke mange sekunder —> jeg havde lige set mig til siden, da råber Gu
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staf »Saluda«, og jeg ser ham falde mod jorden, ramt af en fascistisk
dødbringende kugle — Hans sidste ord til os var »Saluda« — Hils —
Det var umuligt at komme ham til hjælp i en sådan situation, hvor
fascisterne kun var små. 50 m fra os — det var den visse død at
bringe hjælp, og der var kun et håb, at døden kom hurtigt, uden alt for
mange smerter.«
Imidlertid ser det ud til, at Gustaf Munch-Petersen endnu ikke var

Poul Søndergaard.

Gustaf Munch-Petersen.
(Gengivet efter tegning af Marie Huus).

truffet, mens han løb tilbage. En anden dansker, som var med i samme
gruppe, fortæller, at de var en halv snes mand, der forsøgte at sinke
italienernes fremstormen for at dække de øvrige. I et bind udvalgte
digte af Gustaf Munch-Petersen gengives beretningen således:
»Gustaf, fortalte kammeraten, havde under hele tilbagetoget været
fortvivlet over udviklingen. Han havde kæmpet tappert og utrætteligt;
men der var kommet noget desperat over hans væsen, som de ikke
kendte. De var blot en halv snes mand i deres gruppe. Pludselig havde
Gustaf nægtet at gå længere tilbage. Kammeraterne gjorde forestillin
ger om, at en håndfuld mennesker dog ikke kunne standse en hær.

— De skal standses, blev han bare ved med at sige. Det var for ham
ikke et spørgsmål om, hvad de kunde, men hvad de måtte og skulle. Da
fascisterne kom over den lille flok, blev Gustaf liggende. De, som slap

156

væk, hørte i nogen tid hans ildkamp med fjenden. De så ham ikke
mere------- «
•

FALDET UNDER TILBAGETOGET PÅ ARAGONFRONTEN,
MARTS-APRIL 1938:

Niels Viggo Ardal, født 18.-11.-1912 i Nr. Nissum, død knap 26 år gammel.
Søn af landmand Kr. Ardal, ugift, landarbejder, rejste i nogen tid med et »tivoli«,
til Spanien som kok på et skib i efteråret 37. Formentlig faldet ved Batea, marts
38.
Herbert Frederick Asmussen, født 17.-11.-1916 i Sønderborg, død 22 år
gammel. Til Spanien januar 38, Hans Beimler, faldet omkring den 15. marts.

Bjørn Godtered Bjørneboe, født 18.-1.-1912 i København, død 26 år gam
mel. Søn af gartner William G. Bjørneboe, kontorist, realeksamen, kornet i hæren,
ugift, tilhørte ikke noget politisk parti. Til Spanien februar 38, Hans Beimler,
formentlig faldet ved Gandesa (Vilykkes patrulje).
Henry Christensen, Hans Beimler, formentlig faldet ved Gandesa (Vilykkes
patrulje).

Jørgen Hansen, Hans Beimler, (Vilykkes patrulje).
Arne Ingemann Rasmus Peter Hast, født 2.-3.-1915 i Vejle, død 23 år gam
mel. Helbefaren matros, ugift. Til Spanien januar 37, Thålmann, såret ved Gua
dalajara, overflyttet til Hans Beimler, formentlig faldet omkring den 15. marts.

Hans Klemen Hyrup, født 26.-10.-1917 i Tranebjerg, død 20 år gammel. Søn
af husmand Søren Sørensen Hyrup, udlært former, ugift. Til Spanien december
37, maskingeværskytte i Hans Beimler, formentlig faldet ved Batea omkring den
27. marts 1938.
Kaj Høgstedt, født 24.-4.-1911 i København, død knap 27 år gammel. Op
rindelig i elektrikerlære, derefter letmatros, kullemper og søfyrbøder. Elev på
Borups Højskole 36-37, ugift, medlem af DKP. Skrev til Arbejderbladet en
række rejsebreve fra forskellige havnebyer. Til Spanien juni 37, hospitalstjeneste
under Max Hodan, februar 38 overflyttet til Hans Beimler, faldet omkring den
2. april, formentlig ved Mora de Ebro.
Harry

Johansen, Hans Beimler, (Vilykkes patrulje).

Henry Vidriksen Knutson, født 22.-5.-1914 i Kolding, død knap 24 år gam
mel. Søn af jernbanearbejder Knutson, landarbejder, ugift. Til Spanien januar
38, Hans Beimler, faldet ved Mora de Ebro den 1. april.

Knud Hjalmar Larsen, født 21.-4.-1914, død knap 23 år gammel. Skibsdreng,
bud, marinesoldat på »Hvidbjørn«, fabrikarbejder. Ugift og medlem af DKU.
Til Spanien februar 38, Hans Beimler, formodentlig faldet ved Batea omkring
den 27. marts.

Peter M. Larsen, Købnhavn, født 18.-3.-1908 i København, død 30 år gammel.
Arbejdsmand, ugift, medlem af DKP. Løjtnant i Thålmann, overflyttet til »12.
Februar« og Hans Beimler, druknet i Ebrofloden omkring den 15. marts.
Svend Larsen, antiluftskyts, faldet ved Hijar omkring den 12. marts.
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Gunnar Lundgren, født 6.-2.-1915 i ■ Hasseris, død 22 år gammel. Søn af
baneformand Mads Lundgren, sømand, tilhørte ikke noget politisk parti. Til Spa
nien januar 38, Hans Beimler, druknet i Ebro, formentlig omkring den 15. marts.
Niels Chr. Madsen, tilfangetaget, formentlig faldet .
Henry Meyer, »12. Februar« og Hans Beimler, formentlig faldet ved Gandesa (Vilykkes patrulje).
Gustaf Munch-Petersen, født 18.-2.-1912 i København, død 26 år gammel.
Søn af professor J. Munch-Petersen og lektor Valfrid Palmgren, gift med kera
miker Lisbeth Hjorth, efterlader sig to døtre. Studentereksamen og filosofikum,
studerede filosofi, psykologi og kunsthistorie i København og Lund. Udgav i 1932
sin første digtsamling og anses nu for en af banebryderne for den nyere danske
lyrik. Beskæftigede sig også med malerkunst (surrealisme) og udstillede i Kø
benhavn og Oslo. Tilhørte ikke noget politisk parti, men nærede stærke sociale
interesser, arbejdede som kryolitarbejder på Grønland, som fisker på Bornholm,
oprettede her studiekredse for arbejdere i nationaløkonomi og samfundslære. Ti!
Spanien november 37, fourer i Hans Beimler, faldet ved Gandesa omkring den
28. marts.
Ivan Erhardt Marinus Møller, født 2.-7.-1910 i København, død 27 år gam
mel. Søn af repræsentant E. E. Møller, udlært bager, gift, efterlader sig et barn.
Til Spanien januar 38, Hans Beimler, formentlig faldet ved Batea omkring den
27 marts.

Henry Nielsen, født 1.-4.-1915 i København, død 23 år gammel. Søn af
chauffør Carl Nielsen, arbejdsmand, ugift. Til Spanien marts 38, Hans Beimler,
faldet den 18. april.
Viggo Poulsen, Fyen, ca. 19 år, Hans Beimler, formentlig faldet ved Gan
desa (Vilykkes patrulje).

Jens Ravn, født 10.-6.-1914 i Vejen, død knap 24 år gammel. Landarbejder,
ugift. Til Spanien marts 38, Hans Beimler, faldet den 18. april.

Poul Søndergaard, født 24.-9.-1916 i Nykøbing Mors, død 22 år gammel.
Søn af støberiarbejder Chr. Søndergaard, præliminæreksamen med udmærkelse,
vandt førstepræmie i en stilkonkurrence i Moderne Ungdom, sejlede l'/s år for
at læse til styrmand, men det viste sig, at han var farveblind. Efter at have af
tjent sin værnepligt ved fodfolket i Viborg blev han kontorelev. Til Spanien de
cember 37, Hans Beimler, faldet omkring den 28. marts ved Gandesa sammen
med Munch-Petersen.
Svend Sørensen, Hans Beimler, formentlig faldet ved Batea omkring den
27. marts.
Iørcen Vilykke, født 12.-6.-1906 i Ringsebølle, Lolland, død 32 år gammel.
Søn af slagteriarbejder Oscar Vilykke, kystartillerist ved Middelgrunden, slagteri
arbejder, markedsgøgler, gift. Til Spanien november 37, sergent i Hans Beimler,
savnet med hele sin gruppe ved Gandesa omkring den 31. marts.

Edvad Windø, født 11.-10.-1914 i København, død 24 år gammel. Søfyrbøder,
ugift. Til Spanien februar 38, Hans Beimler, formentlig faldet ved Batea om
kring den 27. marts.
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EBROSLAGET
». . . de var unge nok til at gøre, hvad de måtte gøre, med godt
humør og (når det var muligt) med en latter. I de mørkeste
øjeblikke af hele det mørke år 1938 — selv i Prag i september
— kunne jeg tænke på de internationale brigader i Spanien og
være sikker på, at mod og højsind endnu eksisterede på denne
planet. 1 folk som dem ligger verdens håb; jeg tror det eneste
håb.«

Vincent Sheean, »i den ellevte time«.

1.
Tilbagetoget var et hårdt slag for republikken. Store catalanske in
dustriområder var nu i fjendens hænder, med tabet af den frugtbare
Ebrodal meldte sulten sig for alvor, dertil komplicerede yderligere de
mange flygtninge forsyningsproblemerne — alene i Barcelona var be
folkningstalet vokset fra en til to millioner. Elitetropperne var atter
blevet revet op, tusinder af republikanere faldet, andre tusinder til
fangetaget og mængder af krigsmateriel mistet. I nederlagets kølvand
fulgte defaitisme, fornyet indre splid og bitterhed. Det var ikke troligt,
at regeringen længere kunne yde nævneværdig modstand, endsige gå
over til modangreb. Og dog skulle der fra republikens side komme til
endnu en kraftanstrengelse, som rystede modstanderen.

Det var først og fremmest arbejderklassen, som beslutsomt krævede
fortsat modstand. UGT og CNT vedtog i forening et kriseprogram,
der bl. a. omfattede frivillig forlængelse af arbejdstiden, opstilling af
militære reserver og udførelse af befæstningsarbejde. Forsvarsminister
Prieto, der havde erklæret sig rede til forhandlinger om kapitulation på
de bedst mulige vilkår, blev afsat og posten overtaget af premierminister
Negrin. Men den tragiske situation, at regeringen i hjemlandet måtte
støtte sig netop til de kræfter, som i udlandet voldte vanskeligheder for
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dens krav om fri våbentilførsel, blev herved kun skærpet. Regeringen,
som endnu nærede forhåbninger om, at vestmagterne til syvende og
sidst ville ændre politik, måtte følgelig udadtil styre en stadig mere bor
gerlig kurs samtidig med, at den indadtil i stigende grad forbandt sig
med arbejderklassen.

Den internationale situation var helt præget af de fascistiske staters
agression. Siden juli 37 havde Rom-Berlin aksens nye partner, Japan,
ført sin erobringskrig på det kinesiske fastland, i marts 38, få dage efter
at Francos store forårsoffensiv var åbnet, besatte tyske tropper Øst rig. Det næste europæiske offer var allerede udpeget og en kampagne
i lighed med den som gik forud for Østrigs besættelse var indledt over
for Tjekkoslovakiet. Det var det år, hvor »Stationerne er ved at luk
kes, lysene i færd med at slukkes«, med Churchills ord, der var hen
vendt til Amerika.
Når den spanske regering vedblivende troede, at vestmagterne ville
opgive den henholdende og vigende politik overfor agresfiorerne, skyl
des det formodentlig, at Frankrig i tiden umiddelbart efter tilbagetoget
havde tilladt at betydelige mængder af russisk, tjekkisk og fransk krigs
materiale passerede den pyrenæiske grænse. Men Chamberlain i Eng
land og Daladier i Frankrig, begge tilhængere af fred for enhver pris,
søgte tværtimod at købe Italiens venskab mod at anerkende dets erob
ring af Abbessinien og skænkede gerne Mussolini i tilgift en — ikke
altfor billig — Francosejr i Spanien. Den midlertidige ophævelse af
blokaden var et træk i dette opportunistiske spil, det var simpelthen en
saltvandsindsprøjtning, der skulle tjene til at forlænge dødskampen,
mens de langvarige og vanskelige forhandlinger stod på.

2.
Under alt dette var de internationale brigader påny blevet genopstil
let. Til den skandinaviske bataillon kom der stadig nye frivillige. En
del af de nye folk kom direkte til brigaden, de øvrige blev uddannet i
forskellige landsbyer i Nordspanien. Under ledelse af Anton blev den
såkaldte »instruktionsbataillon« opstillet, som senere under Ebroslaget,
fuldtallig blev tilført Hans Beimler-bataillonen. Denne lå efter tilbage
toget først nogen tid i den catalanske landsby Scala Dei, men blev siden
flyttet til Torres del Espanol ved Fbro, hvor den et par gange var frem
me i forreste linie. På denne tid var Olle Karlsson, der siden blev henrettet af nazisterne i Norge, bataillonens politikommissær.
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Civile flygtninge i Pyrenæerne, sv. foto. 1 foråret 39 var de nordspanske
landeveje blokerede af flygtninge for Francos horder, grænseovergangene
var spærrede og folk måtte forcere kløfter og elve for at bringe sig
sikkerhed. Kaptajn Schrøder fortæller i sin bog om dette tragiske syn, der
snart skulle blive almindeligt i mange af Europas lande:
»Foran den vigende hær var Catalonien is civilbefolkning på panikagtig
flugt. I hundredtusindvis slæbte disse ulykkelige sig mod den franske
grænse medhavende deres få og fattige ejendele. Intet befordringsmiddel
var så gammelt og elendigt, at det ikke blev udnyttet til der yderste. Når
det gik i stykker, var der ikke tid til reparation, og det fik lov at blive
holdende. Efterhånden som det blev for besværligt at slæbe de medbragte
ejendele, kastede folk dem fra sig. Landevejene lignede lossepladser. Over
alt i grøfterne lå folk, der var faldet om af udmattelse. De døde som fluer,
og ligene fik lov til at blive liggende. Ingen havde tid til at bekymre sig
derom.. Med passende mellemrum foretog franco flyverne angreb. De gik
lavt hen over landevejen, kastede bomber og skød med maskingeværer på
de rædselsslagne flygtninge, der ikke havde det ringeste middel til at
beskytte sig, endsige forsvare sig.«

16 1
Spaniens-frivillige

11

Det kunne ikke undgås, at den almindelige misstemning også bredte
sig mellem de internationale frivillige. Nyhederne udefra om Østrigs
udslettelse som selvstændig nation og den tjekkiske krise syntes at for
længe tilbagetogets linier ud over hele Europa. I. selve Spanien var kri
gen tabt, der var intet mere at slås for, for den sags skyld heller ikke
mere at slås med — mange af de frivillige havde end ikke støvler eller
sko, men gik barfodede. Hvad også bidrog til at undergrave kampstem
ningen var de hårdnakkede rygter om, at regeringen agtede at hjem
sende de internationale, uanset hvilket resultat der kom ud af de for
handlinger om tilbagetrækning af alle udenlandske frivillige. som havde
stået på i noninterventions-komitéen lige siden november 37.

En hårdhændet udrensning blev gennemført. 1 visse spanske enheder
blev samtlige officerer afsat,, fordi deres styrker ikke havde ydet til
strækkelig modstand. Indenfor de internationale brigader kunne blot endefaitistisk udtalelse medføre degradering. Samtidigt kæmmede læge
kommissioner hospitalerne for frontduelige. De frivillige, som ikke læn
gere var fuldt kampdygtige, blev samlet i lejre, hvorfra de skulle hjem
sendes. Følgende episode fra en sådan lejr giver et billede af, hvorledes
den krigstrætte del af civilbefolkningen havde ændret holdning overfor
de internationale frivillige:

»Ved en korsvej syv kilqméter fra lejren fandtes en kro, hvor man
kunne købe café con leche. Naturligvis kornkaffe uden sukker, men
mælken var ægte nok. Ferdinand Koch og jeg plejede at tage den tur
hver dag, ikke mindst, fordi det jo kunne hænde, at vi fandt et cigaret
skod på vejen. Vi fik aftenens brødhumpel udleveret sammen med mid
dagssuppen, tog den med og vendte ikke tilbage før sengetid. Jeg spiste
gerne det halve af brødet til kaffen og gemte resten til jeg lagde mig.
Når man spiser lidt før man sover, mærkes sulten ikke så meget. Har
man så tilmed en cigaret til brødskorpen, ønsker man sig ikke mere.

Den dag havde vi ingen skodder fundet undervejs. Der sad nogle
bønder omkring en kande vin i krostuen. For os ville det være formåls
løst at bestille vin. Bønderne røg hjemmeavlet tobak, som stank afskye
ligt, men det var da tobak. Jeg huskede den bonde i Madrigueras, som
et år tidligere absolut ville give mig en pakke spanske cigaretter, skønt
jeg viste ham mine franske. Og jeg huskede også, hvor godt de ellers
så foragtede »viklegamascher« havde smagt mig. »Min søn fra det frem
mede.« havde han sagt. Bønderne her så ikke ud til at nære faderlige
følelser overfor udlændinge.
Ferdinand stødte med albuen til mig og nikkede hen mod deres bord.
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Der lå tre-fire fortyggede cigaretstumper under bordet. Spanierne rul
ler ikke cigaretter, de nærmest pakker dem ind, snor enderne sammen
og kniber akkurat så meget af, at der bliver træk. I de brunlige stum
per var der ikke mange tobakskorn, men vi stirrede begge to begærligt
på dem. »Lad dem ligge ad helvede til,« sagde jeg. Men Ferdinand gik
hen til bønderne, lagde sig på knæ og kravlede ind under bordet og
pillede stumperne sammen. Bønderne ænsede ham ikke, de talte uan
fægtet videre om vind og vejr.«
Kort tid før Ebro-offensiven
kom en lægekommission til lejren
for endnu en gang at sigte folkene
her. Mellem dem, der blev kendt
frontduelige, var også Ferdinand
Koch, der havde været ambulance
chauffør i et år. Han var en af de
forste danskere, der faldt ved Ebro.

Her skal gengives et brev, hvis
indhold er karakteristisk for de fle
ste frivilliges tanker og overvejelser
i tiden efter tilbagetoget. Det er
skrevet af en dansk frivillig, som
allerede i mere end et år havde del
taget i kampene og i et tidligere brev
til sine forældre havde' bebudet sin
hjemkomst:

Ferdinand Koch.

»Det viser sig, trods alle indre følelser og uro, at det vil være over
ordentlig svært for mig at gøre alvor af truslen om at komme hjem.
Denne nervøse uro, angst om jeg må sige sådan, for ikke at have gjort
sin pligt tilbunds, vil aldrig fortage sig. Dag for dag, time efter time
dukker det samme spørgsmål op: Har man nu gjort sit yderste, kan
man med rolig samvittighed forlade det heltemodige, kæmpende span
ske folk og lade fem være lige? Svaret bliver stadigvæk Nej.

Sagen er jo den, at så længe det ikke koster en selv noget at hjælpe
andre, så længe man giver bort af sin overflod, da er det let nok at give
bort af sin overflod, at give det bort, man ikke selv har brug for, først
når man skal gøre en indsats, da er det, det kniber. Men hvad var da
grunden til, at jeg tog herned, hvad var grunden til, at alle andre kam
merater fra de forskellige lande tog herned? Var det for at give af en
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overflod, de ikke ejer? Var det for at kæmpe for noget, som var dem
ligegyldigt, for derved at vinde ære og berømmelse, for at kunne bryste
sig med at være sejrherrerne?
Nej, vi er alle kammerater, og vi er alle af den overbevisning i hjer
tet, at skal vi undgå at få samme tilstande i vort hjemland, skal vi
standse fascismens videre udbredelse, skal vi undgå en nations ødelæg
gelse, da må vi alle, enhver efter sin evne, yde den størst mulige indsats
i kampen mod fascismen, og den mest effektive og rigtigste måde at
yde denne indsats på, var da at tage derhen, hvor kampen er hårdest.
Et gammel dansk ordsprog sigte-: »Skal du ride et kobbel heste, så
sæt dig op på den mest uregerlige, da kan du styre dem alle.«
Det samme gælder kampen mod fascismen, skal man bekæmpe den
effektivt, må man derhen, hvor kampen er hårdest og dér give mod
standerne det afgørende slag.«

Trods al modgang, nederlag og tvivl genvandt brigaderne endnu en
gang deres fulde kampkraft, ja, overgik endog under Ebroslaget alle
tidligere ydelser. Da det rygtedes i den skandinaviske bataillon, at en
offensiv over floden var forestående, gjaldt diskussionerne, som en
dansk frivillig skrev: »hvorledes det skulle foregå — men ikke én talte
om, at vi R’/ee skulle komme over, det følte vi alle, at det skulle gå.« Og
midt, under kampene fik det danske kompagni sin slagsang, hastigt
kradset ned under en pause af Arne Sode, der siden døde i Stutthof :
Vi er det danske kompagni,
for frihed, fred : , : marcherer vi : , :
trods kanoner, aviacion's,
adelante bataillon por adelante bataillon!
Over bjerg og dale gik vor vej,
selv Rio Ebro os : , : standsed ej :,:
trods kanoner, avicion's,
adelante bataillon por adelante bataillon !
Fascisterne vi jog af sted,
det vil vi gøre i :,: Danmark med :, :
Man kan stole på vort ord,
ingen Franco her i Nord.
Nej, frihed, hvor vi danske bor.
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En afdeling af Hans Beimler holder rast efter overgangen. Det var ikke hver
dag, at forsyningerne slap over floden, hvis primitive broer blev bombet sønder
og sammen om dagen og bygget op igen om natten. På billedet ses spaniere og
skandinaver fra Andersen Nexø Kompagniet.

O

3.
Den 25. juli indledtes regeringens længe forberedte angreb over
Ebro. I små både og barkasser satte infanteriet over floden og indtog,
først og fremmest ved hjælp af håndgranater, de fjendtlige stillinger
på Ebros højre bred. På ti forskellige steder blev der herefter slået
primitive broer over floden til brug for artilleri og forsyninger. Og i
løbet af få dage blev hele det knæ, som Ebro danner mellem Fayon og
Cherta, henved 700 kvadratkilometer terræn, befriet. Det var regerin
gens mest glimrende sejr, så meget mere overraskende som den blev
gennemført uden artilleri forberedelser og uden støtte af luft- og tank
våben af soldater, som alle, dem selv indbefattet, havde anset for grun
digt slået.
Efter de fremgangsrige indledende kampe gentog imidlertid billedet
fra regeringens øvrige offensiver sig. Fascisterne samlede hastigt reser
ver nok til at standse fremgangen, indstillede offensiven mod Valencia
og trak yderligere tropper sammen for at generobre det tabte terræn.
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Alene ved Gandesa, som påny var brændpunktet i kampene, indsatte
fascisterne i august måned ni divisioner imod de to republikanske, der
holdt dette afsnit. Alligevel vandt fascisterne kun ubetydelig fremgang.
Under otte ugers kampe, der kostede dem titusinder af døde, kunne de
blot trænge republikanerne nogle få kilometer tilbage til forberedte stil
linger. Om kampenes hårdhed vidner også følgende nazistiske bedøm
melse i »Kampf um Spanien« :
»Nu må denne krigs hårdeste, blodigste og langvarigste slag beskri
ves. Det varede fra enden af juli til midt i november, det er treogenhalv
måned. Det udspillede sig i et rum, som i bredden ikke udgjorde mere
end tredive og i dybden ikke mere end femten kilometer. Det havde ud
søgt sig et terræn, der frembød højdepunktet af vanskeligheder i et
land, som kun kendte til terrænvanskeligheder. Dets tab på begge sider
er til i dag ikke nøjagtigt opgjort. Men man må regne med tyve-tredive
tusind døde som slutresultat. Det knækkede definitivt ryggen på de
røde, efter at de havde bevist en tapperhed, der var en bedre sag vær
dig. Det fordrede fra nationalspaniens side de største anstrengelser, der
nogensinde var forlangt.«
Midt under fascisternes femte angreb blev de internationale brigader
trukket tilbage fra fronten for at blive hjemsendt. Tom Wintringham,
der var kaptajn i den engelske bataillon, skriver i sin bog »English Cap
tain« om brigadens sidste dage ved fronten :
»Nyheden kom, at de internationale brigader endelig skulle trækkes
tilbage, skulle forlade Spanien. Det var bekræftet. Premierminister
Negrin havde bekendtgjort det i Geneve. Republikken følte sig nu stærk
nok til at vise, at den kunne klare sig uden de udenlandske frivillige —
og vise, at »interventerne« ikke kunne. Bataillonen blev afløst, lettet
over at skulle væk fra den morderiske kamp, de evindelige nervesliden
de brag fra luftbomber, tørsten, fluerne, skyttegravenes ensformighed.
Da kom et »kritisk øjeblik« endnu før de internationale brigader var
erstattet af andre tropper. Et nyt modangreb blev nødvendigt. Briga
derne gik påny frem i forreste linie, skønt hver eneste mand allerede
havde troet, at de havde udkæmpet deres sidste kamp. De modangreb.
Det er moral.«

Den spanske regerings beslutning om at hjemsende de internationale
var især bestemt af dens bestræbelser for at vinde vestmagternes tillid.
I juli 38 havde regeringen akcepteret noninterventicnehs forslag om
tilbagetrækning af alle udenlandske frivillige. Forslaget blev afvist af
Franco, men ikke desto mindre tilbød regeringen for sin del at gen
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nemføre planen; en gestus, som dog ikke indvirkede på Englands og
Frankrigs politik. Den 23. og 24. september blev de internationale bri
gader trukket tilbage og efter en afskedsparade i Barcelona anbragt i
forskellige lejre. Det skulle dog vare adskilligt længere end beregnet, før
hjemsendelsen kunne påbegyndes, og den var langt fra fuldført, da
modstanden i foråret 39 brød sammen i Catalonien.
Selve Ebro-offensiven, som ved at udtømme Francos kræfter i et
længere perspektiv betød, at Hitler og Mussolini ikke kunne regne med
aktiv hjælp fra deres spanske protegé i den kommende verdenskrig, op
fyldte ikke umiddelbart de forventninger, regeringen havde stillet. Den
ne offensiv, der var som en fremstrakt hjælpende hånd til demokra
tierne, som var hårdt presset under den tjekkiske krise, kom blot til at
udsætte tidspunktet for republikkens fald. På samme dag som folke
frontens stødtropper i små både satte over Ebro, sendte den engelske
toryregering lord Runciman til Prag. Officielt hed det, at han var
upartisk mægler og iagttager, i virkeligheden var det hans opgave, at
formå den tjekkiske regering til at underkaste sig.

I takt med at folkefrontens styrker skridt for skridt blev tvunget til
at vige, pressede Chamberlain tjekkerne til større og større indrøm
melser, der lige så hurtigt forkastedes af Hitler under påskud om, at
udviklingen i mellemtiden havde nødvendiggjort dybere underkastelse.
Og endnu, mens Ebroslaget rasede med uformindsket heftighed, ryk
kede den tyske hær den første oktober 38 over Tjekkoslovakiets grænse
uden at møde modstand. En måned senere forsvarede folkefrontshæren
i forbitrede nærkampe en ganske smal landtange foran Ebro; samtidig
måtte tjekkerne hjælpeløse se deres land blive yderligere sønderlem
met, idet Polen og Ungarn røvede hver sin del.

Men også Spaniens ære' skulle plettes. Efter Cataloniens sammen
brud søgte militære og politiske kapitulanter i Madrid at redde deres
eget skind ved at udlevere kommunisterne til Franco. Lister, Modesto
og Galan, der havde ledet Ebroslaget og hvis divisioner havde dækket
tilbagetoget til Frankrig, var af Negrin blevet udnævnt til ledende po
ster i Madridområdet. De forhenværende chefer Casado og Miaja og
politikeren Besteiro m. fl. dannede et »forsvarsråd«, erklærede Negrin
for afsat og opstillede i stedet for dennes parole om »modstand til det
yderste« parolen om »ærefuld fred«. De kommunistiske styrker blev
nedkæmpet i dagene mellem den 7. og 12. marts ; men Franco, der hav
de ladet våbnene hvile sålænge, modtog ikke kapitulanternes tilbud om
overgivelse, han krævede betingelsesløs kapitulation. Madrid overgav
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sig den 28. marts 39, efter 2 års og ni måneders belejring, men ikke
før den 19. maj vovede Franco at holde sejrsparade i hovedstaden. Og
næppe var den sidste organiserede modstand ophørt i Spanien, før Hit
ler tog det polske spørgsmål op. Ouverturen var forbi, verdenskrigen
kunne begynde.

4.
Arne Sode skriver i et brev om de indledende kampe ved Ebro:
»1. kompagni, »Georg Branting«, var udset til at gå over med de
første både, og jeg skal indrømme, at vi danske, som tilhørte dette kom
pagni, hvoraf mange for første gang var med til angreb, var lidt spænd
te på udfaldet. Men alt gik som det skulle. Vi listede ned til floden
uden at fascisterne opdagede noget. Senere kom lastbilerne med bådene,
og de lavede jo noget spektakel. På den anden side blev de klar over, at
der var noget på færde, og vi fik et helt haglvejr af kugler.
Bådene blev sat i floden til trods for en rasende maskingeværild, og
vi sprang i bådene og roede frækt over mod deres stærke stillinger.
Selvfølgelig råbte og skreg vi, så det lød som om vi var flere tusinde.
»Adelante — venga« lød det. »Ned med fascist-jæklene!« skreg
svenskerne, og da vi næsten var i land, lød en rungende dansk stemme :
»Sku’ vi så se at få luft under sutterne !« Det sidste tror jeg fascisterne
forstod. De fulgte i hvert fald opfordringen og løb fra rygsække og
geværer. Da vi sprang ned i deres skyttegrave, var der ikke een mand
tilbage. Så drev vi dem 25—30 km tilbage. Af og til samlede de sig
sammen på bjergtoppene og beskød os, men stadig stormede vi og drev
dem væk.

Siden kom kampene ved Gandesa, som I sikkert har læst så meget om,
og som det derfor er unødvendigt at skrive nærmere om. Jeg var med
derude i 8—10 dage og fik nogle jernstumper i hovedet af en mine. Vi
gjorde angreb den nat, og det røg os om ørene med granater, brand
bomber, miner og eksplosive kugler — men vi tog højden, trods alt.«
I et brev fra en dansk sanitetssoldat skildres, hvorledes de interimi
stiske pontonbroer ustandselig bombes af francoflyvére:
»Da vi var kommet halvvejs over, kom flyverne. Et par spanske
kammerater, der var i færd med at begrave nogle døde inde på bredden,
råbte gevalt, men det var for sent. Vi kunne ikke nå over og måtte smide
os fladt ned på broen. Så kom bomberne.
De kom fløjtende med et skærende hvin for til sidst at ende i en
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øredøvende bragen, så splinter og skidt røg os om ørene. Floden rejste
sig i et mægtigt oprør, så broen truede med at rive sig løs — det var
også det hele, ingen kom til skade, og vi gik videre, da det var over
stået, plaskvåde og rystende gik vi videre — vi havde fået vor ilddåb.
På den anden flodbred mødte vi »Spids«, han var på vej til hospitalet.
Af ham fik vi de første nyheder og fik da at vide, at den danske ser
gent, Kaj Jensen fra Frederiksberg, var død, ramt af 2 kugler i brystet.

Viggo Henry Petersen.

Kaj Jensen.

Endvidere var min bedste ven, saniteteren Viggo Petersen, dræbt, ramt
af et hovedskud.
Megen tid fik vi ikke til at tænke over det skete. Slag i slag gik
arbejdet. Uophørligt kom sårede, der skulle transporteres videre til
lægen. På trods af, at det plaskede os om ørene med granater, gennem
førte vi vort arbejde med kun 2 sårede den dag.«
De her anførte to breve er stilet til forskellige blade herhjemme, de
er skrevet med tanke på offentliggørelse. Når de frivillige skrev til
deres familie, søgte de gerne at reducere faren til ingenting. Således
skrev Niels Kristian Andersen, lidet anende, at han snart skulle demen
tere sine forsikringer med sin egen død, til forældrene :
»Tak for brevet og cigaretterne og for jeres hilsen i Arbejderbladet.
I må undskylde, at det har varet så længe, inden jeg har svaret, men I
kan vel forstå, at her ikke er så god lejlighed til at skrive. Og jeg håber
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ikke, at I har været altfor nervøse over at læse om den store offensiv
og om skandinavernes indsats. Det var ikke så slemt, som aviserne
skrev, selvom det var et par strenge dage, og jeg slap over det uden
en skramme.«

I disse sidste måneder, hvor kampens vilkår på så mange punkter
var blevet hårdere, kom det for
danskerne på et enkelt område til
en ændring til det bedre, nemlig
hvad angår den eftertragtede tobak.
Det var organisationen »Amager
cirklen«, en kreds af pårørende og
interesserede, hvis virksomhed ef
terhånden tog et sådant omfang, at
alle danske og forøvrigt næsten alle
skandinaver fik andel i de rigelige
pakkeforsendelser fra Danmark.
Mens hidtil Sverrig, hvis hjælp til
Spanien overhovedet var flere gange
større end Danmarks, også på dette
felt havde været førende, sendte
Amagercirklen i sommeren og efter
året 38 hver måned over 100 per
Niels Kr. Andersen.
sonlige pakker til de danske frivil
lige med tobak, sæbe og andre sjældne og uundværlige sager.

Antallet af skandinaviske frivillige i bataillonen var fremdeles for
stort til, at den enkelte kendte alle landsmænd. Det gælder derfor også
for Ebroslaget, at efterretningerne om de faldne er højst ufuldkomne.
Netop gennem Amagercirklens lister over danskere, man sendte pakker
til, der blev offentliggjort i Arbejderbladet, har en hel del af de faldne
kunnet identificeres. De hilsener fra pårørende og venner til de frivil
lige, Arbejderbladet i det sidste halvår offentliggjorde hver 14. dag,
har ligeledes været til stor hjælp i denne forbindelse. Men der må natur
ligvis også her regnes med muligheden af større tab, end hvad der kan
påvises på dette grundlag.
Lise Lindbæk, som besøgte bataillonen ved Ebrofronten, fortalte ved
sin hjemkomst i et interview i Politiken:
»At erobre det afsnit af sydsiden, hvor Ebro slår en bugt, var et
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umådeligt risikabelt foretagende. Det burde have været forberedt med
artilleriild gennem flere døgn, der burde have været bygget broer over
floden, men intet af det skete. De spanske regeringstropper gik simpelt
hen over Ebro i både under fjendens ild. Skandinaverne var glade for
at komme til at ro. Mange af dem var jo gamle sømænd. Den første
trop, der gik over Ebro på denne måde, var skandinaverne, det svenske
Georg Branting-Kompagni og det danske Andersen-Nexø-kompagni.
Det lykkedes dem at overrumple fjenden og bide sig fast i det forfær
delig vanskelige terræn, en halvcirkel af øde*, nøgne bjerge midt i de
nationalistiske stillinger. En enkelt højde har på nogle uger vekslet herre
18 gange. Men de blev.
Der var ganske livligt på den egn. Det er et fjeldlandskab, hvor der
ikke kan graves skyttegrave. Soldaterne var kun dækket af tilfældige
fremspring i terrænet, og når flyverne kastede deres bomber lige over
deres stillinger, var de fortabte. Jeg kunde fra min hule tydeligt følge
slagets gang, som bølgede frem og tilbage. Tal ikke om larmen! Den
kan ikke beskrives, den må opleves. Vi fik kun mad en gang i døgnet,
der blev roet over floden om natten — hvis den da nåede over.
Men det værste, det værste var soldaternes blødende fødder. Hæren
havde næsten ingen sko. De fleste var rejst ud i de klude- og sejlgarns
sko, man bruger i bjergene, og nu var de slidt op til sidste trevl. I det
soldaterblad, vi hektograferede i min hule, skrev en ung frontkæmper
i den bombastiske spanske stit: »Vi går fremad uden sko, og vore fød
der bløder. Men det er, som om kontakten med selve denne elskede
spanske jord, som vi kæmper for, giver os nye kræfter, og vi går stadig
fremad med blødende fødder.«
Den internationale brigades sidste dag i frontafsnittet syd for Ebro
var den værste, vi har oplevet. Tilbagetoget over floden var frygteligt.
Alene i den sidste halve time faldt af Branting-kompagniets 14 mand
de 11. Fra Andersen Nexø-kompagniet kom ingen tilbage. Det behøver
ikke at betyde, at de er faldne. Men de savnes.
Her er den danske tabsliste fra disse sidste kampe« (listen er her
suppleret med de faldne, hvis navne senere er fremkommet, mens en
kelte, der stod opført som savnede og siden er dukket op, er udeladt) :

25. -7.: Kaj Jensen.
26. -7.: F erdinand Koch, Marius Petersen, Viggo Henry Petersen.
27. -7.: Harry Andersen, Niels Gunnar Jensen.
1.-8.: Henry Juul Andersen, Karl Kristian Mortensen.
10.-8: Parmo Benny Møller.
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Marius Petersen.

Niels Gunnar Jensen.

Henry Juul Andersen.

Benny Møller.

Karl Kr. Hansen.

Ernst Nielsen.

Leif Frederiksen.

Leo Brems.

I"}

Harry Anfeldt.

Gunnar Pedersen.
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Harald Johannsen.

Leo Christiansen.

19. -8.: Karl Kristian Hansen, Ernst Nielsen, Martin Petersen.
23:8.: Peter Carlsen Petersen.
8.-9.: Lef/ Børge Arnold Frederiksen.
12. -9.: Niels Kristian Andersen.
13. -9.: Leo Brems, Karl Henry Tanghus.
20. -9.: Olof Johansen.
23. -9.: Harry Annfcldt, Harald Johannsen, Gunnar Pedersen.
24. -9.: Leo Christiansen-. Olof Nielsen, l illy Nielsen, Poul C. J.
Nielsson, Niels Samuelsen, Emil Sørensen.

Fra brigadens afskedsparade i Barcelona, sv. foto.

Som fremhævet af Lise Lindbæk var den 24. september, den sidste
dag, de internationale brigader deltog i kampene, særlig tabsrig. På
denne dag blev Neksøkompagniet omringet, og man anså det for tabt,
men det lykkedes dog en del at bryde omringeisen. Ca. 60 mand vendte
ikke tilbage, det vides ikke, hvor mange af dem, der var danske, men
følgende har sikkert været mellem de savnede her : Rolf Becher, Holger
Jensen, Aage Kilstrøm, Peter Christensen, Gunnar Lindopen, Poul
Nielsen,
Der kendes således ialt 32 navne på faldne danskere under Ebrokampene. Det er næppe overdrevet at regne med, at det virkelige tal
ligger omkring et halvthundrede mand, at med andre ord alene Ebroslaget kostede Danmark større tab, end den danske hær og flåde samlet
led under kamphandlingerne den 9. april 1940 og den 23. august 1943.
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Billederne, som er lånt af kaptajn Schrøder, viser til venstre afdelinger af den
slagne catalanske hær på vej mod den franske grænse, mens der til højre ses
castilianske frivillige, som har meldt sig til slutkampen i Sydspanien. Om
Frankrigs modtagelse af den slagne hær fortæller Schrøder i sin bog bl. a. :
»Ved Angelés havde franskmændene planlagt en kæmpelejr, men endnu var der
ikke sket andet, end at man var gået i gang med at indhegne et stykke sandstrand
i en længde af ca. 6—8 kilometer og en bredde af ca. 500 m. Her regnede man
med plads til 150—200.000 flygtninge. Når tropperne var afvæbnet, blev de diri
geret i retning af denne »lejr«. Det var en march på ca. 30 km, forfærdende lang
for de dødtrætte folk, hvoraf mange var komplet udhungrede.
Da de første tropper nåede »lejren«, var man lige begyndt at bringe materialer
til barakkerne derhen. Det kan være herligt at ligge på en sandstrand i solen,
men det er nederdægtigt koldt om natten, når temperaturen er omkring fryse
punktet. Strandbredden ved Angéles blev efterhånden fyldt med noget, der med
lidt god vilje kunne kaldes barakker. Det hele mindede dog nærmest om de byg
ninger, der herhjemme anvendes i 3. rangs hønserier. Beboelsesforholdene var
forfærdelige, og de sanitære forhold under al kritik. Det er et vidunder, at der
ikke opstod epidemier i langt højere grad end tilfældet var.«
Men der var også opmuntrende glimt i dette forstemmende sceneei: »Midt i den
ubeskrivelige forvirring, der rådede i passet ved Pertus, kom pludselig Garibaldibrigadens ca. 800 italienere iført deres maleriske røde tørklæder. De kom over
grænsen formeret som bataillon. I spidsen gik chefen sammen med den franske
kommunistiske deputerede, André Marty, skaberen af den internationale brigade.
Stramme og ranke og i en upåklagelig parademarch aflagde de honnør for den
franske øverstkommanderende på stedet og for kommissionens medlemmer.
De ville vise verden, at de nok var overvundne, men ikke knust.«

6.
». . . Det var meget gribende at se kompagnierne rykke frem nations
vis. Når de så gjorde holdt, trådte de internationale soldater én for én
ud af geled og gik gennem en dobbelt række af spanske kammerater, som
klappede i hænderne, hen foran den spanske bataillonskommandant,
præsenterede gevær, afleverede det og bukkede.« Således skildrer Lise
Lindbæk, der som eneste fremmede journalist overværede ceremonien,
de internationales afsked med deres spanske kammerater i brigaderne.
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HONOR

19 3 8

Reproduktionen på de følgende sider gengiver et æreskort, som re
geringen udstedte til alle internationale, der havde deltaget i Ebro
slaget. Den danske oversættelse af midtersidernes tekst er besørget
af translatrice Kirsten Schottlånder, det litografiske arbejde er ud
ført af Rudolf Serena.

Cornet

delos combatientes
de

la

3 f5 D i v i s i o n

CARNET

is

HONOR,

le nombra Combatiente de Honor de la 35 Division del Ejército Popular
Regular, como Voluntario de la Libertad. Por sus acciones fué en nuestra
nacion expresion firme de la avanzada I del Frente Popular y de la Democracia
del Mundo, en lucha co'ntra el fascismo I invasor.
Los soldados de la Division, todos los espanoles, no olvidaran jamås a
los que con ellos defendieron la independencia del suelo nacional, cubriéndose
de gloria en las batallas en que intervimeron.
Al lanzar nuestro jVivan los Voluntaries Internacionales! afirmamos que
la Republica Espanola conseguirå su independencia total.
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Espana, octubre de 1938.

COMBATIENTE

Til tak for Deres deltagelse som Frivillig i kampen for Friheden
ndnævnes De til .Æres-Kæmper t den Regulære Folkehærs (Ejército
Popular Regular) 35. Division. Veid den indsats, De gjorde, blev De
for det spanske folk et udtryk for og en bekræftelse på Folkefron
tens og Verdensdemokratiets forpoststilling i kampen mod den
fremtrængende fasCisme.
Ingen soldat t den 35. Division, mgen spanier, vil nogensinde
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glemme dem, td^^ir, side om side med dem, forsvarede den spanske
jords uafhængighed; de indlagde sig den største hæder i de slag, de
deltog t.
Når vi udbringer vort: Leve de Internationale Frivillige! er det
samtidig vor bekræftelse på, tat den Spanske Republik vil bevare sin
I ulde selvstændighed.
Spanien, oktober 1938.

Ediciones del Comiseriado

Siden blev der holdt afskedsparader i Barcelona, og ved en banket,
hvor der var samlet repræsentanter for alle de 55 nationaliteter, briga
derne var sammensat af, udtalte ministerpræsident Negrin:
»Denne højtidelighed vil blive den sidste, som bliver afholdt til ære
for de internationale kammerater. Jeg forsøger i dette øjeblik at gøre
det forståeligt, som jeg tænker, og som er hele det spanske folks sande
og virkelige indstilling. Jeg, kære venner og kammerater, siger, at de
eneste virkelige patrioter og nationalister findes her blandt de inter
nationale. Patriotismen i hver enkelt af disse venner bunder i deres
kærlighed til deres eget fødeland. De, som kalder sig for nationalister,
forråder i dag deres egne lande, medens de, der altid var internationale,
er de største forsvarere for den nationale selvstændighed. Indenfor
vor armé har de kæmpet og bevaret en disciplin, selv indtil døden, og
holdt deres ideal højt, dette ideal, for hvilket i dag 5000 kammerater
hviler i spansk jord. Dette eksempel i den verden, vi lever i idag, kan
jeg ikke give bedre end de, der samtidig tænkte på deres land og på
humanitet.«
Hjemsendelsen af de internationale frivillige kom imidlertid til at
strække sig over flere måneder. Grunden til, at det trak så længe ud,
var først og fremmest vanskelighederne med at placere emigranterne.
De samme lande, deriblandt også Danmark, som i årevis havde prædiket
nonintervention, undslog sig nu for at modtage de politiske flygtninge,
der ikke kunne vende tilbage til deres hjemlande, man nægtede tilmed
at modtage emigranter, der tidligere havde fundet asyl. Spørgsmålet
var endnu ikke løst, da modstanden i februar 39 brød sammen i Cata
lonien. Sammen med • den slagne spanske hæ.r blev disse internationale
drevet over den franske grænse og interneret i forskellige lejre, hvor
fra de under Frankrigs besættelse blev udleveret til Gestapo, Ovra og
hvad nu de forskellige fasciststaters hemmelige politi kaldte sig.
Det største kontingent danske frivillige, 89 danskere og 2 islændinge,
forlod Spanien i november 38. Fra grænsen afsendte de følgende brev
til Negrin :
»Grænsen mellem Spanien og Frankrig
den 20.-11.-1938.
Til ministerpræsident dr. Negrin.
.
Ærede ven.

I det bevægede øjeblik, hvor vi danske frivillige frontkæmpere for
lader Spaniens jord, anser vi os forpligtet til at bede dig som det span
ske folks regeringschef at fremføre følgende overfor det spanske folk:
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Med sorg forlader vi Spanien og dets folk. Vi har ikke opnået vor
rejses mål — sammen med det spanske folk at fordrive de fascistiske
interventionstropper. Men vor vished om, at det spanske folk i dag
har en regering og en armé, som er i stand ti! at forsvare det spanske
folks frihed og demokrati — til at kaste de fascistiske interventionstrop
per ud af Spanien — formindsker sorgen i afskedens øjeblik.
Historien kender få eksempler på folk, som har kæmpet så tappert
for sit lands frihed, og derfor lover vi i det øjeblik, hvor vi forlader
Spanien, at gøre alt i vort hjemland, som vil være til gavn for Spaniens
folk og dets legale regering.
Våben til Spanien.
Mad og klæder til det spanske folk.
Under disse paroler vil vi arbejde i vort hjemland for det spanske
folk.
Med broderlige hilsener.«
Herefter følger navnene på de 91 frivillige.

1 Danmark fik de frivillige en strålende modtagelse. Fra officiel side
havde man efter en debat i rigsdagen strakt sig så vidt, at man undlod
at retsforfølge dem, som havde overtrådt forbudet imod at rejse til
Spanien. De 91 blev i Esbjerg modtaget af Martin Andersen Nexø,
og på hovedbanegården i København modtog en forsamling på over
20.000 mennesker dem. Fællesorganisationens næstformand, Knud V.
Jensen, holdt velkomsttalen og sagde herunder:
»Forud for jeres ankomst er gået beretninger om jeres mod og offer
vilje, der ikke er knægtet af de lejetropper og det overlegne krigsmate
riel, som diktaturlandene har sat ind til støtte for Franco — til kampen
mod vort dyrebare demokratiske samfund. Det offer, 1 har bragt, vil
blive anerkendt af ethvert demokratisk tænkende, fredselskende menne
ske i verden.
Vi beklager med sorg, at mangen en ung, god kammerat må savnes
her. De blev på slagmarken. Livet ofrede de for det spanske demokrati.
Lad os mindes dem.«
1 Arbejderbladet skrev Martin Nielsen:
»Nu ved den store hjemkomst af danske frivillige fra Spanien går
tankerne uvilkårligt til dem, der blev dernede for bestandig. Dem, der
ofrede livet for Spaniens og Danmarks, for frihedens og fredens sag,
og nu sover den evige søvn sammen med titusinder af spanske og inter
nationale kammerater.
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Vi ved, de valgte frit, vi ved, at var der nogensinde i historien fri
villige, så var det den pjaltede heltemodige skare, som samledes om
den heroiske internationale brigades blodvædede fane.
Hvor mange af dansk arbejderbevægelses og dansk demokratis bed
ste og mest offervillige sønner, der frivilligt har givet deres liv for

Fra de 91 frivilliges modtagelse på Københavns Hovedbanegård. Den fane, som
ses midt på billedet med teksten '»For Nordisk Frihed«, er ligesom flere andre
gået tabt under besættelsen.
Spaniens og Danmarks, for frihedens og fredens forsvar, vides endnu
ikke helt nøjagtigt. Men der vides, at det er mange, mange.
Og nu, medens vi hylder vore hjemvendte og glæder os over deres
indsats, der har gjort dansk arbejderbevægelse, dansk demokrati og den
danske nation ære, melder der sig ganske naturligt det spørgsmål: Bør
dansk demokrati og dansk arbejderbevægelse ikke rejse dem, der blev
dernede, et varigt og et synligt minde som tak for deres indsats, som
symbol på solidaritetens ubrydelige internationale bånd og som et syn
ligt tegn for dansk arbejderbevægelse, og dansk demokrati for den ånd,
hvori også vi skal føre vor sag til sejr.
Var det ikke en opgave for dansk demokrati og arbejderbevægelse,
for danske frisindede kunstnere og for det demokratiske København
179
12*

at rejse de af vore frivillige forposter, der i Spanien gav deres liv for
Danmarks forsvar, et sådant minde ?«
Der manglede således hverken blomster eller smukke ord til de frivil
lige ved hjemkomsten. Men derved blev det. Begivenhederne i Spanien
blev hurtigt glemt for nye tragedier. Den spanske regering, som havde
haft til hensigt i hvert enkelt tilfælde at yde pension til de faldnes efter
ladte — det fremgår af en række officielle dokumenter, som er i Sam
menslutningens besiddelse — er endnu den dag i dag i tvungen excil.
Og hvorledes det officielle Danmark belønnede vort lands første fri
hedskæmpere, vil fremgår af det følgende kapitel.

FALDET VED EBRO, JULI-SEPTEMBER 193)8:

Harry Andersen, født S.-7.-1900, død 38 år gammel. Til Spanien fra Canada,
Hans Beimler, faldet ved Gandesa den 27. juli.
Henry Juul Andersien, født 24.-12.-1905 i København, død 32 år gammel.
Udlært murer, skrev sociale digte og efterlader sig en uudgiven digtsamling. Gif
tede sig kort før sin afrejse til Spanien proforma med en tysk emigrant for at
sikre hende opholdstilladelse i Danmark. Til Spanien juni 38, Hans Beimler, fal
det ved Gandesa den 1. august.
Niels Kristian Andersen, født 26.-1.-1914 i Holbæk, død 24 år gammel. Søn
af tømrer Andersen, udlært maskinarbejder, ugift, medlem af DKP og Arbejder
nes Samariter Forbund. Til Spanien december 37, maskingeværskytte i Hans
Beimler, faldet ved Corbera den 12. september.

Harry Anfei.dt, født 18.-4.-1913 i Thisted, død 25 år gammel. Eggert Anfeldts broder (se side 113). Chauffør, ugift, elev på Esbjerg og Roskilde Arbej
derhøjskoler. Til Spanien juli 37, ambulancechauffør, overflyttet som infanterist
til Hans Beimler, faldet ved Corbera den 23. september.
Rolf Becher, formentlig faldet den 24. september ved Corbera.
Leo Børge Brems, født 21.-10.-1916 i Kolding, død knap 22 år gammel. Ar
bejdsmand, ugift. Infanterist i Hans Beimler, faldet ved Corbera den 13. sep
tember.

Peter Christensen, formentlig faldet ved Corbera den 24. september.
Leo Christiansen, født 11.-3.-1905 i Rønnede, død 33 år gammel. Søn af land
mand Chr. Christiansen, søfyrbøder, ugift. Til Spanien januar 37, TjapajevThalmann-»12. Februar«-Hans Beimler, faldet ved Corbera den 24. september.
Leif Børge Arnold Frederiksen, født 31.-5.-1917, død 21 år gammel. Søn
af chauffør G. Frederiksen, bud, ugift, medlem af DKU. Til Spanien april 38,
Hans Beimler, faldet ved Corbera den 8. september.

Karl Kristian Hansen, født 3.-6.-1910 i Sæbygaard, Holbæk, død 27 år gam
mel. Søn af røgter P. A. Hansen, landarbejder, ugift • medlem af DKP. Til Spa180

nien juni 37, Thalmann-»12. Februar«-Hans Beimler, faldet ved Gandesa den
19. august 38.

Holger Jensen, formentlig faldet ved Corbera den 24. september.
Kaj Arnold Hans Ingolf Jensen, født 31.-8.-1917, død knap 21 år gammel.
Søn af håndværker Hans Chr. Jensen, arbejdsmand, ugift, medlem af DKU, pio
nerleder. Til Spanien maj 37, infanterist i Tjapajev, capo i Thålmann, sergent i
Hans Beimler, hædrende omtalt i brigadens blad »El Voluntario de la Libertad«
for sin indsats under tilbagetoget. Faldet ved Flix den 25. juli.
Niels Gunnar Jensen, født 5.-6.-1916 i Gadbjerg, død 22 år gammel. Søn af
tømrer J. P. Jensen, landarbejder, ugift. Til Spanien december 37, Hans Beimler,
faldet ved Fatarella den 27. Juli.

Harald Leif Freddy Johannsen, født 19.-3.-1919 i København, død 19 år
gammel. Gik ud af skolen fra 4. mellem og kom i lære som maskinarbejder. In
teresserede sig meget for flyvning og havde certificat som svæveflyver. Forlod
lærepladsen for at rejse til Spanien. Ankommet hertil april 38, Hans Beimler,
faldet ved Corbera den 23. september.
Olof Johansen, Hans Beimler, formentlig faldet ved Corbera den 20. sep
tember.
Aage K ilstrøm, København. Hans Beimler, formentlig faldet ved Corbera
den 24. september.

Ferdinand Joseph Koch, født 2.-2.-1914 på Frederiksberg, død 24 år gammel.
Fabrikarbejder, chauffør, ugift, medlem af DKU. Til Spanien maj 37, ambu
lancechauffør, overflyttet til Hans Beimler som infanterist, faldet ved Asco den
26. juli.
Gunnar Lindopen, formentlig faldet ved Corbera den 24. september.

Karl Kristian Mortensen, født 16.-12.-1918 i Randers, død 19 år gammel.
Skibsdreng, ugift. Til Spanien august 38, Hans Beimler, faldet få dage efter sin
ankomst ved Gandesa.

Parmo Benny Møller, født 28.-2.-1916 i København, død 22 år gammel. Søn
af frugthandler Anker Møller, udlært karetmager, tog herefter ud at sejle, ar
bejdede i to år pit Grønland. Til Spanien april 38, Hans Beimler, såret af mine
den 26. juli, efter ca. 14 dage atter til fronten, hvor han faldt ved Gandesa om
kring den 10. august.
Ernst Nielsen, født 30.-4.-1913 i København, død 25 år gammel. Henry
Nielsens broder (se side 1518), cykelmekaniker, ugift. Elev på Roskilde Højskole
og Den internationale Højskole, afslog tilbud om lærerstilling på Rødkilde Høj
skole for at rejse til Spanien. Til Spanien april 38, Hans Beimler, faldet ved
Gandesa den 19. august.

Poul Nielsen, formentlig faldet ved Corbera den 24. september.
Oluf Nielsen, formentlig faldet ved Corbera den 24. september.
Villy Nielsen, Vejen, ca. 30 år, faldet ved Gandesa.

Poul Charles John NielssoN, født 10.-7.-1914 i København, død 24 år gam
mel. Til Spanien marts 38, Hans Beimler, faldet ved Corbera den 24. september.
Gunnar Elnhardt Pedersen, født 26.-3.-1915 i Hørby, Vendsyssel, død 23
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år gammel. Udlært gartner, ugift. Til Spanien marts 38, Hans Beimler, faldet
ved Corbera den 23. september.
Marius Petersen, født 7.-7.-1912 i Haderslev, død 26 år gammel. Arbejds
mand, ugift. Til Spanien marts 38, Hans Beimler, faldet ved Corbera den 26. juli.
Martin Petersen, faldet ved Gandesa den 19. august.

Peter Carlsen Petersen, født 8.-1.-1904 i Næstved, død 34 år gammel. Til
Spanien januar 37, maskingeværskytte i Edgar André, politkommissær i Hans
Beimler, faldet ved Gandesa den 23. august.
Viggo Henry Petersen, født 5.-12.-1915 i København, død 22 år gammel.
Faldet ved Fatarella den 26. juli.

Niels Samuelsen, faldet ved Corbera den 24. september.
Emil Sørensen, født 13.-9.-1910 i Aarhus, død 28 år gammel. Carl og Gun
nar Sørensens broder (se side 100). Arbejdsmand, gift, efterlader sig to børn. Til
Spanien juli 37, Thålmann-»12. Februar«-Hans Beimler, faldet ved Corbera den
24. september.

Karl Henry Vanghus, født 8.-9.-1908 i Værløse, død 30 år gammel. Ugift
køkkenkarl, tilhørte ikke noget politisk parti. Til Spanien december 36, Thålmann-»12. Februar«-Hans Beimler, faldet ved Corbera den 13. september.
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BAG GITTER OG PIGTRAAD

».. . min sorg var stor, da vi stod på Hovedbanen og ventede
på de hjemvendte og min dreng ikke var med .. .«
»... nu er hans breve blevet så blege og mine øjne så svage,
så j’eg ikke kan se og læse dem mere. Vi har aldrig fået noget
bevis på, at han er død, og jeg har ventet ham i flere år, for
måske var han fængslet eller flygtet, men han er vel død . . .«
Af pårørendes breve til forf.

1.
Af de ca. 550 danskere, der havde deltaget i krigen, blev der gennem
den af folkeforbundet nedsatte kommission hjemsendt ialt 141. Tid
ligere var henved et halvhundrede syge og sårede vendt tilbage. Af
faldne i Spanien kendes navnene på omkring 110. Det vil sige, at mere
end 200 danske frivilliges skæbne er uvis, end ikke deres navne ken
des. De danske myndigheder, særlig udenrigsministeriet og politiet,
der ligger inde med adskilligt materiale om de frivillige og givetvis
kunne have bidraget meget i arbejdet på at finde frem til de faldnes
navne og data, har stedse indtaget en afgjort afvisende holdning.
Medens udenrigsministeriet »ikke anser sig berettiget til at udlevere
de i ministeriets akter foreliggende oplysninger om danske statsbor- geres deltagelse i den spanske borgerkrig til andre end offentlige myn
digheder, de pågældende selv eller nære pårørende«,1) finder politiet
at man »med beklagelse må meddele, at det ligger udenfor politiets
opgave at yde bistand på det foreliggende grundlag«.2) Bestræbelserne
for at mindes de landsmænd, der er faldet i kamp for demokratiets sag,
har ingen interesse for danske myndigheder. Men da det under be
sættelsen efter tysk henstilling gjaldt jagten på de frivillige, fandt man
at der forelå »tilstrækkeligt grundlag.«
') Gustav Rasmussen i en skrivelse af 3.-2.-48.
2) Rigspolitichefen i en skrivelse af 29.-12.-51.
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Det må antages, at en stor del af de 200 frivillige, hvis skæbne er
ukendt, enten er faldet eller tilfangetaget i Spanien. Af danske fanger
i Francolejre kendes imidlertid kun en snes, nemlig dem som blev løs
ladt og en enkelt som blev dræbt under fangenskabet. Fangernes lod i
i Spanien var helt afhængig af hvilke troppeafdelinger de stod over
for. For eksempel faldt ved Brunete, i nærheden af Romaniilos, en
afdeling fra bataillon Tjapajev i marokkanernes hænder. Da batail
lonen senere gjorde et fremstød fandt man kammeraternes lig fryg
teligt tilredt:: øjnene var stukket ud, hænderne hugget af, brystet åbnet
og hjertet revet ud. Enkelte af ligene var overhældt med brændbar
vædske og halvvejs forkullede.
Kendt er beretningen om den republikanske flyver, der måtte nød
lande på fjendtligt område, og hvis parterede lig i en kasse med fald
skærm blev kastet ned i Madrid. Men ifølge »Essener National Zeitung«
havde Franco allerede i november 36 løst problemet om fanger på en
tidssvarende og effektiv måde: »Udrensningen i de erobrede områder
er nu ikke længere en opgave for selve kamptropperne, men bliver be
sørget af de bevæbnede afdelinger, som arbejder i frontens 2. linie.
De ankommer, stiger ud, indtager stilling, gør sig skudklar, går til
storm, likviderer fangerne, stiger ind, kører videre. — Sådan er bil
ledet af et slag under denne moderne krigsførelse.«

Forholdene i Francos fængsler og fangelejre varierede stærkt, alt
efter om det var falangister, Guardia Civil eller almindelige spanske
vogtere, men til de fleste danske fangers beretninger derfra vil tysk
landsfanger nikke genkendende. Om Erik Jørgensen, der døde i Almazanlej ren, fortæller hans medfange:

»Vi blev taget til fange sammen ved Guadalajara i marts 37 og bragt
til Almazan-lejren. Her blev Erik Jørgensen syg, og det meddelte jeg til
den italienske sergent, der var fangevogter i lejren. »Syg!« brølede han,
»jeg skal gøre ham syg«, og så tog han en svær håndlænke, som fan
gerne ellers blev lænket sammen med og slog Erik i ansigtet med al
sin kraft. Han knuste Eriks næse helt oppe ved roden, og ansigtet blev
næsten helt slået i stykker. Efter dette kom han på »hospitalet«, og
jeg hørte eller så ikke noget til ham, før man en dag kom og spurgte
mig. om jeg ville besøge ham. »Der er ikke noget, jeg hellere vil,« sva
rede jeg.
Da jeg kom ind på den stue, hvor Erik lå, kunne jeg næsten ikke
genkende ham. Han, der før var stærk og kraftig, var helt gennem
sigtig. Han lå hen i en feberdøs og var øjensynlig meget langt nede.
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En gang imellem vågnede han og klagede over stærke smerter, særlig
i brystet omkring hjertet. »De giver mig indsprøjtninger for dårligt
hjerte, men jeg har aldrig haft dårligt hjerte,« klagede han.
Han var ikke selv i stand til at løfte hænderne så meget, at han kunne
vise mig, hvor han fik indsprøjtningerne, men jeg løftede selv skjor
ten, og det syn jeg så, gjorde mig rædselsslagen. Hele brystet omkring
hjertet, fra de underste til de øverste ribben var helt gult og oversået
med utallige pletter fra indsprøjt
ningerne.
»Det gør så ondt, kan du ikke
spørge, om jeg kan blive fri for
indsprøjtninger. Jeg kan heller ikke
drikke den citronsaft, de fylder mig
med. Bare jeg kunne få mælk i ste
det for,« bad han mig.
Jeg troede ikke, at der kunne væ
re noget ondt i at spørge lægen om
de ting, Erik bad mig om, men jeg
blev hurtigt belært om noget andet.
»Erik siger, at han aldrig har haft
dårligt hjerte og vil gerne være fri
for indsprøjtninger,« sagde jeg.
»Det har De ikke forstand på,«
svarede lægen, og i det samme gav
Erik lørgensen.
han mig et knytnæveslag i ansigtet.
Inden jeg skulle tilbage igen, sagde jeg til Erik — for at trøste ham
lidt —• at jeg nok skulle komme og besøge ham, hvis jeg fik lov. Men
Erik svarede blot: »Det behøves sikkert ikke.«
Han fik ret. Tidligt næste morgen kom en italiensk soldat og med
delte at Erik var død klokken 3,30 om morgenen. Det var natten mel
lem 9. og 10. april 1937.«

2.
En anden dansk frivillig, som i næsten tre år var fange hos Franco,
har givet følgende beretning om forholdene i et fængsel i Zaragossa:
»Vi blev indsat i fængslet for provinsen Zaragossa, hvor jeg skulle
komme til at opholde mig i 21 måneder. Den første tid i dette fængsel
skete der ikke noget særligt. Det var beregnet til 3—400 fanger, og
så mange var der ikke, da vi kom. Men længe varede det ikke, før ■
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der kom nye fangetransporter, og en morgen vi kom i gården, kunne
vi straks mærke at der var sket noget særligt. De spanske kammerater
var alvorlige og samtalen foregik dæmpet. En spanier fortalte os så,
at fascisterne om morgenen havde hentet nogle fanger og skudt dem.
De herefter gentagne skydninger kunne ikke undgå at sætte sit præg
på livet blandt os alle i fængslet. Ingen kunne vide sig sikker. Nok
eksisterede der et retsmaskineri, men man fik indtrykket af, at det
var i et syndigt roderi det hele. Sagerne blev taget op hver for sig, så
ledes at en fange godt kunne få en dødsdom plus 15 og 20 års fængsel.
Det betød intet, at en fange blev benådet, han kunne nemt risikere at
blive skudt alligevel. Ja, det kunne ske, at han tilmed blev løsladt for
så atter en tid efter at blive arresteret og skudt. Det hændte også, at
fanger blev henrettet, og så nogen tid senere blev deres navne råbt op
til løsladelse.

I begyndelsen kaldte man de dødsdømte op om morgenen før dag
gry og førte dem ud. Senere blev de kaldt op dagen i forvejen og fik
at vide, at de skulle skydes næste dag. En enkelt fik den besked flere
gange før det blev alvor. Nogle af de dødsdømte gik ud af salen som
1 trance, lammede over det, der skulle ske. Andre gik rundt og tog af
sked med venner og bekendte, som om de skulle på rejse og ikke ud
for at dø. Atter andre hilste os med knytnævehilsen og et Salud Camaradas, idet de gik ud af salen.

Også blandt os internationale faldt der dødsdomme, som dog senere
blev ændret til 30 års fængsel. Blandt de dødsdømte internationale var
2 danskere, som begge to blev benådet med 30 års fængsel og løsladt
efter 2—3 års forløb. Bortset fra en enkelt, hvis nationalitet jeg ikke
blev klar over, blev der ikke skudt nogen internationale i Zaragossa,
mens jeg var der. Den nævnte kammerat blev skudt kort tid efter vor'
ankomst til fængslet.
Efterhånden blev fængslet ganske overfyldt, tallet på fanger kom
op på lige ved 6000. Alene i den sovesal, hvor jeg lå, var der over 660
fanger, der var en sammenstuvning af mennesker, som er svær for uden
forstående at fatte. Hver tomme gulvplads i hele fængslet var optaget
til soveplads om natten. Ganske vist var vi så ude i gården hele dagen,
men også der kneb det med plads at røre sig på. Vand til at vaske sig
i var der næsten aldrig, vort tøj var laset og beskidt og selvfølgelig
var under disse forhold så at sige alle i fængslet befængt med lus, fnat
og eksem.
Kosten bestod af suppe med kartofler, ris eller bønner, men det me
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ste var gerne vand, man kunne aldrig blive bare nogenlunde mæt af
den ration vi fik. Havde vi ikke en gang imellem fået en brødstump
af de mere »velhavende« blandt spanierne, så havde* vi nok ikke klaret
os. Det var nemlig sådan, at fangerne kunne få sendt mad ind et par
gange om ugen fra deres familier. Nogle gange fik vi om aftenen ud
leveret to tørre saltsild, som der ikke var en ærlig mundfuld føde i, der
til fik vi, hvis vi var heldige, et krus lunkent vand; et måltid der altid
medførte at vi hele natten led af en ulidelig tørst og sult. Sildehove
derne og benene skulle vi kaste hen i en bunke på gulvet, hvorefter stue
vagten skulle fjerne affaldet. Men de »enlige« fanger, altså dem, der
ikke havde familie til at indsende ekstraforplejning, plejede altid at
pille de afgnavede hoveder og benrester op og spise dem.

I december 1940, efter ophold i en række forskellige fængsler og
lejre, hvoraf ingen var så slemme som fængslet i Zaragossa, blev jeg
sammen med tre andre danskere overgivet til det danske konsulat i
Barcelona. Vi blev omgående sendt til en badeanstalt, ekviperet fra
yderst til inderst og kunne for første gang i omtrent 3 år gå en tur i
byen som frie mennesker. Hvor vi nød middagen på et pensionat og ikke
mindre sengene samme sted, vi havde næsten glemt, at der fandtes ting
som dug på bordet, senge med lagner og puder. Det var ovenud herligt
at være frie mennesker, vi var frie — og var vi nu også det? Vi skulle,
jo hjem til et besat Danmark . .«

3.
Det skulle hurtigt vi.se sig, at skepsis med hensyn til friheden i det
besatte Danmark var altfor berettiget. Kun et halvt år efter at de sid
ste danske frivillige i december 1940 var løsladt fra Francos fængsler,
blev der i juni 41 arresteret frivillige i deres egenskab af medlemmer
af det kommunistiske parti. I november 42 fulgte så de store razziaer
specielt mod spaniensfrivillige, og blandt dem som blev anholdt i denne
omgang, ligeledes i henhold til kommunistloven af 22. august 1941, var
der også folk, der i forvejen havde siddet 2—3 år i Franco-fængsler
og nu via Vestre Fængsel og Horserødlejren havnede i Stutthof. Men
at vejen fra de spanske til de tyske fangelejre skulle formidles af dan
ske demokratiske myndigheder havde de frivillige, tiltrods for alle de
res dårlige erfaringer, næppe forestillet sig.
De ansvarlige for kommunistloven har erklæret, at den dels tjente
som beskyttelse for de arresterede selv og dels var dikteret af almene
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samfundshensyn, Påstanden om »beskyttelse« af kommunister og fri • •
villige er bedst tjent med at blive forbigået i tavshed, hvorimod »hen
synet til samfundet« måske vil forekomme en og anden knap så un
dervægtig. Man må imidlertid have lov til at spørge om ikke de danske
kommunister og de spaniensfrivillige hørte med til det samfund, som
det gjaldt om at føre frelst igennem besættelsen; ja, om ikke netop de,
som var værst udsatte og mest truede havde et førstekrav på myndig
hedernes støtte og hjælp?
Fra et tysk nazistisk standpunkt var det en selvfølgelig sag, at de
frivillige, som havde kæmpet mod fascismen med våben i hånd, skulle
indespærres. Men der skal årelang øvelse i tvetungethed til for at kunne
hævde, at det var i dansk interesse at internere netop den gruppe med
borgere, som havde sat livet i vove for demokratiets og frihedens sag
og som ikke havde tøvet med at fortsætte kampen på dansk grund, da
fjenden brød ind over vore egne grænser. På baggrund af Danmarks
frihedskamp og navnlig tiden umiddelbart efter, hvor politikere og em
bedsmand i rad og række stod frem og bevidnede deres afsky for
nazismen og omhyggeligt påviste at denne afsky havde rod i en konse
kvent antinazistisk holdning længe før storkrigens udbrud, tager det
officielle Danmarks stilling til Spaniens kamp sig ganske ejendomme
lig ud. Den viser at danske myndigheder virkelig havde en årelang
øvelse i at tale med to tunger.

Dengang stod fjenden jo ikke i landet, man var ikke af konspirative
grunde nødt til at føre tvetunget tale, dobbeltspil var ikke blot unød
vendigt, men endog direkte skadeligt for demokratiets sag. Nu kan det
siges, at i spørgsmålet om vor udenrigspolitik overfor Spanien, der i
allerhøjeste grad var præget af ekvilibristisk færdighed, måtte vort lille
land følge stormagternes eksempel. Men denne halve forklaring ræk
ker ikke til, når det gælder myndighedernes behandling af de frivillige,
mens krigen i Spanien endnu stod på.
Som nævnt afslog udenrigsministeriet i 48 at give oplysninger, om
danske frivillige til andre end myndigheder og nære pårørende. Under
Spanienskrigen kunne pårørende imidlertid ikke bevæge det samme
udenrigsministerium til at efterforske slægtninge i Spanien, de frivil
lige kunne kun regne med myndighedernes opmærksomhed i forbin
delse med straf og erstatningskrav. Ved de store samlede hjemsendel
ser i efteråret 38 undlod man ganske vist at straffe dem, men selvom
hjemsendelsen var foranlediget af danske myndigheder i overensstem
melse med folkeforbundets plan, blev de frivillige afkrævet betaling for
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hjemrejsen. Så vidt drev man denne smålighed, at de frivillige, som
endnu efter Danmarks besættelse ikke havde fået betalt dette beløb,
blev opsøgt i Horserødlejren og præsenteret regningen af de samme
myndigheder, som havde indsat dem her og derved unddraget dem mu
lighed for at kunne betale.
Nordahl Grieg har givet en analyse af denne holdning, der er lige
rammende for Danmark som for Norge. Artiklen, »Der er forbrydere
iblandt os«, blev skrevet i januar 38, mens jagten gik i Norge på folk,
der havde overtrådt forbudet. Den gør først op med den officielle nor
ske politik overfor Spanien, som ikke adskiller sig væsentlig fra den
danske, og slutter således :
»Men der findes en lovparagraf, råbes der, undertegnet af vor rege
ring som forbyder disse mænd at kæmpe for det angrebne spanske de
mokrati. Det er rigtigt. Men der findes en anden lovparagraf, også ved
taget af regeringen, som siger, at vort medlemskab i Folkeforbundet
forpligter os til på enhver måde at støtte en angrebet stat. Hvis Sveen
(politichefen) fandt på at gå op og ransage lidt hos Koth, ville han op
dage, at denne lov brydes daglig i vort land. De eneste som prøver at
håndhæve den er nogle søfolk og arbejdere, som politiet nu prøver at
få fat i.
Bombeflyverne går i rutefart over den spanske republiks byer i dag,
mennesker og deres hjem styrter sammen i en ruinhob, børn med lidt
blod om munden ligger ude i gaderne. Det er forbrydere som gør det,
og vi — du og jeg — er forbrydere som i vor afmagt lader det ske. Og
derfor er det let at forstå at selv radikale mennesker føler en angstfuld
uvilje, ja had, ved tanken om de frivillige, og siger: Sæt dem fast, de
som ikke er forbrydere som vi andre.«

Ifølge Thune Jacobsen i bogen »Paa en Uriaspost« havde politiet
registreret omkring 400 Spaniens frivillige. Der har formodentlig også
været kartotekskort på de døde, hvilket forklarer de besøg forskellige
pårørende til faldne modtog af politiet allerede i 1940. Man ønskede
åbenbart i god tid at bringe orden i kartoteket. Den 7. november 42 blev
der af dansk politi arresteret 86 frivillige og i de følgende dage steg tal
let til 125. »Retten« blev sat i Vestre Fængsel, hvor kendelserne om in
ternering faldt i akkordtempo, der blev næppe ofret mere end tre mi
nutter på hver enkelt sag. De fleste appellerede til højesteret, som ligeså
rutinemæssigt stadfæstede dommene.
Der er ingen grund til her at gå nærmere ind på selve interneringen.
I det store og hele var behandlingen anstændig, navnlig efter »sulte-

strejken«, der resulterede i at kredslæge - Boertmann og inspektør Bentzen blev fjernet fra Horserødlejren. Men udover frihedsberøvelsens
individuelle og sociale følger var hovedanken den, at de internerede
måtte føle sig som gidsler, der i givet fald ville blive udleveret til tysker
ne, en forudanelse, som jo slog til.
Forinden dette skete var i april 43 omkring 30 frivillige blevet løsladt.
Et lignende antal lykkedes det at flygte den 29. august. Resten blev
sammen med kommunisterne den 2.
oktober 43 deporteret til Stutthof.
Opholdet her kom til at koste otte
spaniensfrivillige livet. Fem af dem
døde i Tyskland og tre efter hjem
komsten. En af de første frivillige,
som bukkede under, var zirw.c Sode,
hvis tragiske død er skildret i »Rap
port fra Stutthof« af Martin Niel
sen. 1 selve lejren døde også Harry
Keil Jensen, der var blandt de før
ste danske spaniensfriv
Arne Sode huskes af alle inter
nerede i Horserød for sit ualminde
lige fortællertalent. Han var en ef
terspurgt gæst i alle barakker til
lørdagssammenkomsterne, hvor han
Harry Keil Jensen.
underholdt med en fortsat løgnehi
storie, »Min sælsomme rejse til Afrika i linie 14«. Til ungdomsbladet
Fremad har han skrevet en række satiriske skitser, som alle fortjente
at optrykkes. Pladsen tillader ikke at bringe nogle af hans prosa-arbej
der, men en af hans venner husker et fordringsløst lille digt, som han
kaldte Resignation. Det viser Sode fra en lidt anden side end den kendte
fandenivoldske holdning, han gerne poserede i, og citeres her, selvom
det muligvis ikke er helt korrekt gengivet:
Var glæden kort,
blev dit smil til graad,
blev alting tungt og trist,
var lykkens bånd
kun en spinkel tråd,
som holdt, men brast til sidst.
Så skjul din sorg
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med et gøglersmil,
tag klovnens maske på,
skab stemning, humør og latter,
din smerte kan ingen forstå.

4.
Da russerne nærmede sig i januar 45, blev Stutthoflejren evakueret.
De fanger, som kunne gå, blev drevet ud på den lange dødsmarch gen-

Arne Sode.

Aninus Madsen.

nem Pommern. Efter en god uges march var der ca. 800 mand tilbage
af 1200. I fem uger var fangerne herefter indkvarteret i en lejr i Nawitz, hvor hundreder af dem døde af plettyfus. Natten mellem den 9.
og 10. marts 45 blev også denne lejr evakueret, der var nu kun omkring
350 mand, som var i stand til at marchere. Den 11. marts blev disse
fanger befriet af russerne. Kun få dage før var 3 spaniensfrivillige,
Laurits Ilolm. Christensen, Aninus Madsen og Henry Nielsen, blevet
dræbt ved nakkeskud, da de ikke orkede at marchere længere.

Fra Aninus Madsen foreligger et brev af 13. december 44 fra Stutt
hoflejren til forældrene. Trods den strenge censur, det måtte passere,
står der meget at læse mellem linjerne om hårde savn, sult, kulde og
sygdom. Brevet er skrevet på tysk, men et uddrag bringes her
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»Jeg har endnu livet i behold, men det er kun takket være Røde Kors
pakker, og i den tid, der er tilbage, skulle jeg også gerne forblive sund
og rask. Vinteren her er meget kold og svær at gennemgå, og kære
moder, du kan vel ikke sende mig et par tykke strømper og et uldent
halstørklæde, det ville glæde mig meget, dersom jeg kunne få det.«

Aksel Poulsen, fotograferet på Blegdamshospitalet få dage før han afgik ved
døden — 28 år gammel.

Aksel Svend Poulsen var mellem dem, der blev befriet af russerne
den 11. marts. Sammen med 3 andre kammerater gik han imidlertid til
bage til Nawitzlejren for at se til de 25 syge danskere, der var blevet
efterladt her. Han gennemførte opgaven og kom også tilbage til hoved
gruppen, der var indkvarteret et sted mellem Bromberg og Thorn. Men
han var blevet smittet af plettyfus og blev indlagt på et polsk hospital.
Fem måneder senere, da han i august 45 blev fløjet hjem fra sygehuset
i Warszawa, var han ikke kommet sig. Ved sin ankomst til København
vejede han 32 kg. Han blev indlagt på Blegdamshospitalet, hvor han
døde den 23. september.
Aksel Poulsens breve fra Stutthof er båret af livsvilje og optimisme :
»Jeg har det fremdeles godt og længes efter at gense jer alle i nær
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Henry Nielsen.

Aksel Poulsen.

Oscar Brinkmann.

Henry Galle Nielsen.
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fremtid. Jeg har store planer for fremtiden og venter kun på at få lej
lighed til at realisere dem,« skrev han så sent som i efteråret 44.
Endnu mens han lå døende på Blegdamshospitalet troede Aksel Poul
sen, at han skulle komme sig. 1 et brev af 3. september skrev han bl. a :
»Kære alle 1 Endelig skal 1 høre et par ord fra mig. Rigtig mange
tak for breve og pakker, det hastede da ikke så meget. — Lige efter,
at 1 var rejst, kom der en specialist og punkterede den højre lunge og
tappede 2l/-i liter materie ud. Det var en hård tur, kan 1 tro, den varede
en time. 2 dage senere det samme, men da var der kun 1/2 dl. Nu er jeg
tappet tre gange, men jeg slipper ikke under fem gange. Jeg bliver me
get mat ovenpå sådan en tur. Ellers har jeg det bedre nu. Jeg har også
taget tre pund på, altså l1/® kg. Man kan jo ikke regne med det, jeg er
blevet tappet for. Jeg hørte hele mindegudssjenesten og udsendelsen fra
Ryparken. Det var gribende.«

Alle, som overlevede helvedet i Stutthof, var mærket for livet på le
geme og sjæl. Nogle bar døden i sig, selvom de fik nogle års frist. For
andre kortsluttede nerverne, som for Oscar Brinkmann, der under et
anfald af depression begik selvmord i maj 49. Og så sent som i novem
ber 1951 døde Henry Galle Nielsen, hvis liv lige siden hjemkomsten
havde været en stadig vekslen mellem hospitalsophold, rekreationshjem
og arbejdspladser. Man sagde*, at han var en simulant, der kun trængte
til hårdt, legemligt arbejde. At han i virkeligheden gik med en blod
prop i hjernen, fremkaldt af mishandlingen i Stutthof, blev først op
daget under en operation for mavesår. Han døde på Københavns Kom
munehospital uden at komme til bevidsthed fem døgn efter operationen.
Henry Nielsen, »Dråben«, der ivrigt havde deltaget i det forbere
dende arbejde på denne bog, skulle ikke opleve dens udgivelse, men i
stedet for figurere i den. Efter hans eget ønske blev asken nedlagt i de
ukendtes fællesgrav. Som så mange af hans kammerater hviler hans
rester mellem navnløse, ukendte.5

5.
Set ud fra ønsket om at bekæmpe den voksende modstand imod be
sættelsesmagten var interneringen af de frivillige en velbegrundet ak
tion. For dem var det så ligetil at tage del i frihedskampen herhjemme,
de simpelthen fortsatte kampen. Den lige linje, som går fra Madrids
skyttegrave til Istedgades barrikader, kan illustreres ved et brev fra
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Bernhard Larsen, der var løjtnant i Thålmann og faldt i Quinto. Det
var stilet til hans broder og skrevet i foråret 37:
»Det er alvorligt, det jeg er gået ind til, men jeg er glad for at være
med i kampen for at knuse fascismen. Hvis jeg falder i krigen, så vil
jeg håbe, at du opfylder min plads i det kommunistiske parti i Dan
mark, så den ikke kommer til at stå tom. Men det håber jeg ikke; jeg
håber på at komme hjem og besøge jer allesammen. Der har været bud
efter mig, en kugle ramte mig selv og en anden mit gevær; det var ge
været, der frelste mig. Mit ønske er, at også du var hernede, men du
kan jo komme med en anden gang, måske det næste gang bliver Dan
marks tur, og så skal jeg nok være på pletten.«
Flertallet af de spaniensfrivillige var »på pletten«, da det blev Dan
marks tur. Imidlertid er modstandskampen skildret udførligt i så mange
bøger, og der er ingen anledning til her at give nogen detailleret per
skildring af de frivilliges indsats. Det skal blot nævnes, at det var
spaniensfrivillige, som i begyndelsen af 1942 grundlagde den sabotage
organisation, der senere, under 'navnet »Bopa«, skulle blive den mest
slagkraftige herhjemme. Mange af disse sabotagens pionerer blev an
holdt af dansk og tysk politi, og flere af dem fik dødsdomme, der dog
blev ændret til livsvarigt tugthus.
Aage Nielsen var med i sabotagens begyndelse, indtil han blev in
terneret i november 42. Da han i april 43 blev løsladt, genoptog han
straks sin virksomhed, og i sommeren 43 ledede han en længere række
aktioner, som er beskrevet i den illegale serie »Dansk Daad«, hefte 3.
»En værnemager sættes ud af spillet —«, og 5, »Aage — en dansk fri
hedskæmper«. Fra det sidste hefte stammer følgende skildring af trop
peskibet S/S Vodbys sænkning den 29. august 1943:
»Foran troppeskibet er der store afspærringer. På dækket går svært
bevæbnede soldater. Alle forholdsregler er taget for at hindre et an
greb. Foran afspærringen standser Aage og Karl. Aage har fiskestan
gen over skulderen og mappen i hånden. Et par skridt bag ham står
Karl. To af betjentene kommer hen imod dem. Da de er lige ud for
Aage, siger han til dem : Hvad er der i vejen her? — Der er ikke noget
i vejen her. — Så må man måske gerne fiske her? — Ja, værsgo, om
I da kan fange noget.
Aage og Karl følger efter betjentene. Da de kommer til hjørnet af
afspærringen, drejer betjentene tilbage, men de fortsætter en snes meter
og drejer så ud mod kajen. De sætter sig på kanten med benene ude
over stenrampen. Mappen stiller de forsigtigt mellem sig. Karl tager et
<95
13*

lille glas med orm frem og stiller det. så det er synligt for enhver.
Imens har Aage rullet snøren af stangen. Nogen helt almindelig snøre
er det ikke. Den er dobbelt og går tilbage gennem en lille øsken, der
sidder helt ude i enden af stangen.
Tidspunktet er heldigt valgt. Om formiddagen er der ingen havne
turister til at distrahere lystfiskerne. Aage tager straks en pakke frem
fra mappen. Den er mærket med et rødt kryds. En anden pakke bliver
i mappen. Han vikler avisen af, og bomben ligger på kajen. Den ser
ikke ud af ret meget. Den ligner nærmest en skildpadde, men i stedet
for fødder har den to kraftige magneter. Foran sidder en øsken og midt
på rager en lille tingest frem. Den ligner en blyant. Aage stikker enden
af snoren gennem skildpaddens øsken og trækker hurtigt igennem med
begge hænder, så fører han den gennem stangens øje og ned til skaftet
af. stangen. Han holder godt fast. Karl tager forsigtigt skildpadden
op på sine knæ. Han trykker kraftigt på blyanten og lader den så lang
somt glide ned mod vandet. Den forsvinder lydløst, og et øjeblik efter
hænger snoren stram, og kun et øvet øje kan se, at den er dobbelt.
Avisen bliver lagt pænt sammen, og glasset med orm stillet oven på.
Så begynder de at rykke nærmere til skibet og afspærringen. Centi
meter efter centimeter flytter de sig. Stadig kommer de nærmere. Be
tjentene går deres runde, og i stævnen står en matros og ser dovent på
de to fiskere. Ingen skænker dem en tanke. På 20 minutter når de in
denfor den afstand, de har bestemt, og ganske langsomt begynder Aage
at sætte snøren i svingninger. Med den tunge vægt under vandet er det
ikke helt nemt, men tålmodigt bliver han ved. Svingningerne bliver
større og større, og med et bliver snøren stående skråt i vandet. Skild
padden har ramt skibssiden. På forskibet, 2 meter under vandlinjen,
sidder bomben nu fast, og om 2 timer og 40 minutter — klokken 14,30
— vil den springe.
Aage slipper hurtigt snøren og trækker stangen til sig. Snøren løber
gennem øjerne på stangen og bomben og svipper som en piskesnert op
af vandet.
Bag ham lyder en stemme: Nå, der var nok ikke bid dennegang? •—
Der står en mand og ser interesseret på snøren. Hvornår er han kom
met? Aage ser på hans øjne — det er kun almindelig nysgerrighed,
der får ham til at snakke. Aage rejser sig, trækker på skuldrene. —
Nej, siger han, den rendte sgu endda med krogen. Karl har også rejst
sig. Han tager mappen og glasset, og sammen går de uden om afspær
ringen — hen til agterskibet for at anbringe den anden bombe her.
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Ingen forstyrrer dem, og 35 minutter efter, at den første bombe
er sat fast, sidder den anden på agterstævnen, over skruerne. Nu er
der kun 2 timer og 5 minutter tilbage. Intet kan hindre eksplosionerne.
På den anden side af havnen holdt general Hanneken møde med mi
nisteriets embedsmænd. Mine herrer — buldrer han — De ser, at de
af fjenden lej'ede og højt betalte agenter har mistet modet. I byen her
sker absolut ro. Sabotagen er stoppet. Dette bør tjene Dem til bevis for
rigtigheden i vor beslutning om at erklære undtagelsestilstand. Jeg hå
ber, at vort fremtidige samarbejde
-------- længeee kom generalen ikke.
Nu lød det første drøn fra Havne
gade. Ruderne klirrede faretruende,
og smilet begyndte at gro frem i
mundvig og øjenkrog på tilhører
ne . . .«

Aage Nielsen, der var en af de
første danskere, som rejste til Spa
nien, blev også den første danske
frihedskæmper, de tyske nazister
pinte ihjel. Den . 21. september 43
blev han lokket i baghold af en
dansk stikker og arresteret af Ge
stapo. I 28 dage var han genstand
for tortur under forhørene og døde
Aage Nielsen.
den 18. oktober i Vestre Fængsel
uden at have røbet sine kammerater. Forinden var stikkeren allerede
blevet likvideret af hans gruppe.
Man søgte at hemmeligholde Aages begravelse, der fandt sted på
Vestre Kirkegård den 24. oktober. Men tiltrods for, at kirkegården var
afspærret og tidspunktet for begravelsen rykket frem, var der alligevel
mødt hundredvis af mennesker op, og begivenheden formede sig som
en for besættelsestiden karakteristisk national manifestatton: Politiet
mødte mandstærkt op med højttalervogne, der opfordrede til »ro og
orden«, og ridende betjente huggede ind på mængden, som sang salmen
»Altid frejdig, når du går«.

6.
I »På en Uriaspost« oplyses, at man før novemberrrzziaeree frasor
terede de frivillige, som ikke havde beskæftiget sig med politik efter
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Erik Fischer,
krigsforlist.

Ebbc Nielsen.
krigsl'orlist.

Sigvard Lund.
druknet i Sundet under ilugt.lorsog til
Sverrig.

Hans Nielsen,
skudt under gadekampe den 29. august
1943.
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deres hjemkomst fra Spanien, og derfor kunne man bringe tallet på
folk, der skulle interneres, ned til 125 mand. Det er en pæn omskriv
ning af det forhold, at man simpelthen ikke var i stand til at internere
en væsentlig del af de frivillige, fordi mange af dem var sømænd, der
sejlede udenrigs. Som de fleste andre danske søfolk gik disse frivillige
i allieret tjeneste, og det vides, at fire af dem satte livet til på denne
front.

Da det ikke har været muligt at tilvejebringe en fuldstændig navne
fortegnelse over danske sp;^i^nii^nnsfrivillige, er denne tabsliste næppe
komplet. Her som på andre områder ville myndighedernes hjælp have
haft stor betydning. Efter befrielsen indså man i Norge, at den span
ske frihedskrig var integrerende del af demokratiets kamp imod hitleris
men, og i konsekvens heraf sidestillede man i loven om. erstatning til be
sættelsestidens ofre de spaniensfrivillige med hjemmefrontens friheds
kæmpere. At danske myndigheder ligeledes skulle tage sig af de faldne
frivilliges efterladte eller af invaliderne fra den spanske frihedskrig,
har Sammenslutningen af danske Spaniensfriyillige ikke gjort sig for
håbninger om. Men man havde i det mindste ventet, at myndighederne
ikke ville lægge hindringer i vejen for bestræbelserne på at yde de døde
en sidste honnør. Også det har altså været for meget at vente.
Men sammenslutningen sætter sin lid til, at det folk, hvoraf de faldne
udgik, vil tage dets sønner til sig. Deres blod har vædet næsten alle de
spanske slagmarker, nogle er sænket i havene, andre blev aske i kon
centrationslejrens krematorium, kun de færreste fik en grav at hvile i.
Og kendte eller ukendte, så har de faldne, i Spanien indskrevet Dan
marks navn i den europæiske frihedskamps historie.

DØDE 1 FRANCOLEJR OG I TYSKE KONCENTRATIONSLEJRE:

Hakry Keii. Jensen, født 27.-9.-1906 i København, død 37 år gammel. Søfyr
bøder, kontorist, ugift. Medlem af DKP og sekretær i Sovjetunionens Venner.
Til Spanien januar 37, Thålmann, såret ved Brunete, hjem i efteråret 37. Inter
neret november 42, deporteret til Stutthof oktober 43, død her den 26. maj 44,
begravet i Polen.
Erik Jørgensen, født 9.-6.-1909 i Stubbekøbing, død 27 år gammel. Søn af
grønthandler Chr. J. Jørgensen, arbejdsmand, ugift. Til Spanien februar 37,
Thålmann, tilfangetaget af italienske tropper på Guadalajarafronten, død i Almazanlejren den 9. april 37.

Laurits Holm Christensen, født 115.-8.-1908 i Thisted, død 36 år gammel.
Søn af fisker Lars Christensen, udlært spinder, ugift, medlem af DKP. Elev på
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Esbjerg Arbejderhøj skole 32-33. Til Spanien juni 37, partisan, senere sergent i
artilleriet. Hjem februar 39, interneret i Horserød november 42, deporteret til
Stutthoff, dræbt ved nakkeskud den 9. marts 1945 under dødsmarchen gennem
Pommern. Hjemført og begravet i Ryvangen.
Aninus Marinus Madsen, født 20.-3.-1902 i Esbjerg, død 43 år gammel.
Chauffør, medlem af DKP, gift, efterlader sig 4 børn. Til Spanien januar 38,
Hans Beimler, såret under Ebroslaget, hjem december 38. Interneret november
42, dræbt ved nakkeskud under dødsmarchen den 9. marts 1945, begravet i Polen.

Henry Nielsen, født 1.-2.-1900 i Randers, død 45 år gammel. Arbejdsmand,
ugift. Til Spanien marts 38, Hans Beimler, såret ved Corbera, hjem december
38. Interneret april 43, dræbt ved nakkeskud under dødsmarchen den 10. marts
1945, begravet i Polen.
Arne Elesius Sode, født 6.-1.-1914 i Ørting, død 30 år gammel. Stak hjemme

fra i sekstenårsalderen, rejste i Sverige og Tyskland. Musikant, indehaver af
budcentral, journalist og forfatter. Til Spanien april 38, Hans Beimler, såret ved
Corbera, hjem november 38. Interneret i Horserød november 42, deporteret til
Stutthof, død her på revieret den 25. februar 1944.

DØDE EFTER OPHOLD I STUTTHOF:
Oscar Brinkmann, født 6.-2.-1901, død 48 år gammel. Dansk-amerikaner,
sergent i den amerikanske hær, gift, efterlader sig en datter. Til Spanien fra
USA, medlem af Lincoln, hjem til Danmark i november 38, restauratør. Interne
ret i Horserød november 42, deporteret til Stutthof oktober 43, hjem i juni 45.
Død den 8. maj 1949.
Henry Vilhelm Galle Nielsen, født 21.-5.-1908, død 43 år gammel. Søn af
kusk N. P. Nielsen, fabrikarbejder, gift, medlem af DKP. Til Spanien maj 37,
Tjapajev-Thålmann-»12. Februar«-Hans Beimler, hjem november 38. Interneret
november 42, hjem fra Stutthof april 45. Syg i perioder efter hjemkomsten, i no
vember 51 indlagt på kommunehospitalet, hvor han døde den 15. november 1951.

Aksel Svend Poulsen, født 14.-4.-1917 i Nykøbing Mors, død 28 år gammel.
Søn af cigarmager Martin Poulsen, realeksamen med udmærkelse, søfyrbøder,
ugift, efterlader sig et barn. Til Spanien marts 38, fourer i Hans Beimler, hjem
november 38. Interneret november 42, befriet af russerne i Lauenborg marts 45,
vendte tilbage til tyfuslejren i Nawitz for at tilse efterladte kammerater, ankom
i april til hovedlejren ved Bromberg, syg af tyfus og dysenteri. Fløjet hjem fra
Polen august 45, indlagt på Blegdamshospitalet, hvor han døde den 23. september
1945.

DRUKNET I ALLIERET TJENESTE:
Erich Gerhardt Fischer, født 29.-3.-1917 i Tønder, død knap 27 år gammel.
Søn af guldsmed Ernst Fischer, udlært bager, søfyrbøder, ugift. Til Spanien
januar 38, Hans Beimler, hjem november 38. Krigsforlist i Atlanterhavet med
S/S Maryland den 10. februar 1940.
Karl Georg Hansen, født 18.-2.-1908 i Herning, død 32 år gammel. Oprinde
lig i smedelære, helbefaren matros, ugift. Til Spanien december 37, Hans Beim-
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ler, hjem november 38. Krigsforlist med norsk tankbåd S/S Keret den 22. august
1940.
Ebbe Bøge Nielsen, født 9.-12.-1899 i København, død 45 år gammel. Søn af
arbejdsformand Jens Nielsen, søfyrbøder, gift, medlem af DKP. Til Spanien
december 36, sergent i Tjapajev, løjtnant i Thålmann, hjem september 37. Krigs
forlist. i Atlanterhavet med S/S Margit den 7. februar 194-4.

Mogens Kurt Sørensen, født 5.-11.-1917 i København, død 32 år gammel.
Søfyrbøder, ugift. Til Spanien december 37, Hans Beimler, krigsforlist med S/S
Minsk i Nordsøen den 19. marts 1940.

faldet under

Danmarks

besættelse:

Sigvard Peter Vilhelm Lund, født 8.-5.-1896, død 43 år gammel. Søn af
museumsdirektør Lund, Kronborgmuseet, læste til 1. del af statsvidenskabelig
eksamen, afbrød studierne for journalistik og forfattervirksomhed. I 33 på rejse
i Sovjetunionen, skrev herom »Brød og Staal«. Deltog juni 37 i forfatterkongres
sen i Valencia, besøgte fronten sammen med Nordahl Grieg, afløste Lise Lindbæk
som Thålmannbataillonens »historiker« og blev senere forbindelsesofficer i XI.
brigade. Om brigaden skrev han en række kronikker og artikler i Politiken,
Socialdemokraten, Arbejderbladet m. fl. Under besættelsen blev han gentagne
gange angrebet i »Fædrelandet«, deltog i illegalt arbejde og måtte efter 29. august
43 gå under jorden. Forsøgte i begyndelsen af september fra Rungsted at nå
Hveen i en kano og er ikke set siden.
Aage Julius Nielsen, født 8.-8.-1918 i København, død 25 år gammel. Søn

af maskinarbejder C. V. Nielsen, jord- og betonarbejder, gift, medlem af DKP.
Til Spanien august 36, maskingeværskytte i Centuria Thålmann, artillerist i Ar
gument Dimitrov. Under besættelsen med til at grundlægge Bopa, interneret i
Horserød november 42, løsladt marts 43, ledede herefter en længere række sabo
tagehandlinger indtil han den 22. september 43 blev lokket i baghold af en dansk
angiver og arresteret af Gestapo. I Vestre Fængsel blev han torteret og døde den
18. oktober 1943. Det illegale »Land og Folk« udkom med et særnummer om
Aage Nielsen og 2 af serien »Dansk Daad« skildrer ligeledes hans indsats.

Hans Nielsen, født 9.-3.-1919, død 34 år gammel. Arbejdsmand, ugift, med
lem af DKP. Til Spanien marts 38, infanterist i Hans Beimler, hjem november 38.
Under besættelsen medlem af en militærgruppe, lod sig den 29. august provokere
af skyderiet på gaderne, gik bevæbnet ned fra sit værelse i indre by, København,
og blev skudt under ildkamp med tyske soldater i Klerkegade. Her blev han op
taget af en dansk ambulance og kørt til kommunehospitalet, hvor han døde af
indre forblødning efter skudsår i venstre lår.
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