Dagbog
for

Anker Wolfgang Duelund og Johannes Nielsen
Christensen’s
Cykeltur til Paris
August - Oktober 1937

Forord
Denne dagbog er en renskrift af Ankers Duelunds blyantsskrevne dagbog fra halvbrødrene Anker
Duelund og Johannes Nielsen Christensens Cykeltur til Paris i 1937, iblandet et par breve fra
Johannes til hans kæreste Inge i Næstved.
Brødrene ønskede at se Exposition Internationale de Paris, 1937 des Arts et des Techniques.
I et brev fra Johannes, sendt fra Mandø den 17/8 1937, til Frk. Inge Petersen i Næstved (hans senere
kone og Georg Christensens mor), er turen beskrevet således:
… Nu er vi blevet kede af at bo på Djævleøen 1 og nu vil vi på valsen. Jeg er lige ved at have
alle Papirerne i Orden, men Anker er lidt bagefter med sine; vi skal paa en Tur gennem
Tyskland, Frankrig, Svejts, Italien og gennem Chekkoslovakiet og Tyskland hjem, og vi skal bo
henholdsvis i Telt og i Herbergerne ligesom Vejret nu er til.
Du kan lige tro vi skal ud at se os om, ned at se Verdensudstillingen i Paris, hvor der er
bygget et helt nyt vandrehjem (se Auberge de la Jeunesse på side 24)
…
Vi cykler herfra (Mandø) Torsdag Aften hvis det er godt vejr og cykler saa hele Natten saa
tænker jeg vi kan være i Næstved Fredag Aften, men det bliver jo lidt usikkert.
Vi havde tænkt os at cykle fra Næstved Søndag Morgen og saa naa Færgen i Gedser og naa til
Warnemunde til Aften og slaa Lejr der og saa tage den lige Rute til Køln næste Dag, men det
kommer jo selvfølgelig an på Vejret for hvis det regner, bliver vi da bare liggende til det bliver
Tørvejr igen vi har jo ikke noget a jage efter…
Kommentar:
Ved sammenligning af ovenstående brev med afsnittet Rute - som de kørte, på side 30, blev
turplanen ændret noget idet Svejts, Italien og Chekkoslovakiet ikke bliver besøgt.

Billederne, indsat i dagbogen, er taget af Johannes Nielsen Christensen på turen.
Denne version af dagbogen skyldes et samarbejde mellem Majbritt Duelund, der har omsat den
oprindelige dagbog til maskinskrift, Bente Duelund der har formidlet materialet og Georg Brandt
Christensen der har redigeret Dagbogen.
Vi har valgt at beholde dagbogens, og brevenes, originale sprog og grammatik.
Udgave: 1
Gl. Holte, den 13. oktober 2006.
Dagbogen vil blive tilgængelig på www.igbc.dk omkring 1. november 2006.
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Mandø, hvor de var med til at dræne, reparere og bygge diger.
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Dagbog
Anno den 01.09.1937

På vej til Paris
Hermed vil jeg anføre, hvad jeg og min Broder
Johannes oplevede paa vor Tur ned til
Verdensudstillingen i Paris, og tilbage til
Danmark igen.
Vi Arbejdede paa Manø der ligger 8 Km ude i
Vesterhavet, og, en Dag vi sad og talte,
medens vi spiste Frokost, kom min Bror med
dette Forslag, om ikke. vi skulde køre ned og
se Verdensudstillingen i Paris, og vi blev straks
enige om, at det kunde være meget morsomt,
saa vi fik travlt med, at faa alt i Orden, til vi
skulde drage Afsted, vi skulde have et
Lejrudstyr, med Soveposer, og alt hvad dertil
hører, og jeg, blev meldt ind i D. N. L. og fik
Identitetskort til vore cykler og allersidst vores
Pas, som jeg maatte til Næstved efter.

Johannes ved Niehus
Brev fra Johannes til Inge den 30/8 eller 1/9:
Flensburg Tirsdag

Kære Inge
Ja du maa meget undskylde min hastige
Afgang, jeg var omme ved dig for at fortælle
dig at vi rejste, men jeg kunde ikke faa Øje
paa dig, du har vel taget dig en Middagslur og
jeg turde ikke vove og gaa ind og spørge efter
dig. Nu haaber jeg saa at du ikke er vred paa
mig for jeg kommer til at holde mere og mere
af dig hver gang jeg kommer hjem.

Vi kørte saa fra Næstved, se forsidebillede, en
Lørdag Eftermiddag i et herligt Solskinsvejr,
og til Rørup paa Fyn, hvor vi saa laa om
Natten, vi kørte videre lige over Middag til
Aabenraa hvor vi blev om Natten, og kørte saa
derfra hen paa Eftermiddagen, og kom over
Grænsen ved Krusaa om Aftenen, hvor vores
Bagage blev efterset og fik lov at køre videre.
Vi kørte saa nogle faa Km saa var det ved den
tid, at vi godt kunde begynde og se os om efter
en Lejrplads for Natten, det var den 1.9.1937, i
en Skov mellem Krusaa og Flensburg, der hed
Niehus, vi laa dejligt der om Natten, vi
vaagnede ikke en gang, og om Morgenen vi
vaagnede var der et straalende Solskinsvejr.

Anker ved Niehus
Vi er naaet til Flensborg nu og slap let og
smertefrit fra Paskontrollen han aabnede kun en
af vores fem Tasker saa fik vi lov at gaa ind og
faa vores papirer stemplet. Vi ligger nu på
Maven i vort Telt et par Km. fra Grænsen i
noget der hedder Wassersleben og skriver
begge to saa Ilden sprutter fra Pennen.
Vi har lige spist, Kaffen er endnu varm,
Humøret staar højt, Vi har haft Solskin og høj
Himmel hele Dagen.
Vi slap jo for at lave Middagsmad det fik vi i
Aabenraa hos min Moster og en stor Pakke
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Mellemmad saa vi slap med at koge en Kande
Kaffe.
I morgen skal vi ind til Flensborg og have et
Kort over Tyskland og ind paa en Bank og
have nogle Mark til at leve for, og vi
overnatter nok paa samme Sted i Morgen for
at faa Flensborg rigtig at se….

Tilbage til Ankers beretning:
Vi nød Morgenkaffen og fik vadsket op,
hvorefter vi pakkede vor Bagage sammen,
hvorefter vi saa efter at naa Flensburg hvor vi
fik Penge vekslet i Banken, derefter kørte vi
efter Slesvig og vi havde et herligt Vejr at
køre i, i en straalende Sol.
Slesvig var en herlig og køn By, men vi maa
videre og kører efter Ekenförde. På Vejen var
vi oppe og se et smukt Mindesmærke over
TORSDAG DEN 2.9.1937.
Vi fik os en lille Regnbyge om Natten. Det
havde taget til at blæse en Del men ellers var
Vejret nogenlunde, og vi naar ind til Kiel hvor
vi møder et par Landsmænd fra Middelfart
som vi faar os en lille Passiar med, men efter
al den Optrækning vi havde, var det en haard
Tjørn for os saa vi blev enige om. om vi ikke
skulde gaa ind og faa os et Glas øl (Eiche
Bier) til at styrke os paa.
Derefter kom vi til en By der hed
Neumünster, da vi kom ud i udkanten af Byen
fandt vi et Jungen Herberge, der tog vi ind og
vilde have os lidt at spise, men da det ikke
FREDAG DEN 3.9.1937.
Vi var lige vaagnet, og var ved at komme i
Tøjet, da der kommer en kørende og raaber til
os, om vi er Danisch, han gentager det et par
gange, saa maa jeg ud til ham, han spørger
mig om jeg er Dansker, og hvor jeg er fra i
Danmark, og vi staar og taler en halv Times
Tid om Danmark, han havde nemlig været her
i Landet i 7 aar saa han var godt kendt
herhjemme.
Han fortalte at her hvor vi laa kaldtes
Cigøjnerstrasse, fordi alle di rejsende gerne
laa der om Natten. Han havde været med i
Krigen, og havde faaet den ene Haand slemt
læderet, samt faaet en Projektil gennem
Maven, men var kommen over det, han vidste
god Besked med alt herhjemme saa han
fortalte os om alt herhjemme fra, og han vilde
ogsaa en Tur hertil igen saa snart han fik
Lejlighed dertil at komme billigt herop, men
jeg maatte sige Farvel og ind at faa
Morgenkaffen som Johannes ventede med.

tyske Soldater og Officerer, og da vi var
kommen på Cyklen igen var vi saa heldige at se
et lille Mindesmærke over en Dansk Atallerist
fra 4. som laa ved Foden af et Vejtræ, saa dette
maatte vi jo ogsaa hen og se, det var jo en af
vore egne Landsmænd, som havde fundet sin
Hvile, i et fremmed Land.
Men vi naar gennem Kiel der ligger op af
Sundet, hvor Hitler havde en stor Flaade som
laa i Havnen, store Krigsskibe, Flyvemaskiner
med deres Moderskibe, og den ene store Skare
af Militær efter den anden jog forbi paa
Landevejene i Biler og paa Motorcykler, da der
lige havde været Efteraars Manøvre.
Derefter var denne Dag til ende og vi slog
Teltet op for Natten mellem Slesvig og
Ekenförde.

kunde lade sig gøre kørte vi videre igen, og
kørte et par Km uden for Byen, hvor vi fandt os
en Lejrplads med Vand, lige ved siden af, saa vi
slog Teltet op, og Johannes lavede Aftensmad,
der bestod af Boullion Suppe med et stykke bart
Brød til, og derefter lægger vi os til Hvile og
drøfter Dagens begivenheder, til Kaffen er
færdig og da vi har indtaget den, kryber vi i
vore Soveposer for natten.
Det har ellers truet slemt med Regn hele Dagen,
tunge mørke Skyer har trukket hen over Himlen
men vi har ikke faaet en Draabe.

Vi kom saa atter på Cyklen efter Hamburg, men
da vi havde kørt en cirka 50 Km saa vi et Skilt
med billig Mad, der tog vi saa ind, vi fik
brunede Kartofler med Æg til og en
Frokostpølse samt et par Holstein Bier til, saa vi
var saa mætte at vi næsten ikke kunde røre os,
men vi har nu en 10 Km til vi naar Hamburg,
og vi har en Del Modvind saa det hindrer os jo
lidt i at komme frem, men ellers er Vejret godt.
Vi naar endelig Hamburg der er en stor By med
smukke Bygninger og sin smukt beliggende
Havn, hvor den ene Sejlbaad, sejler afsted efter
den anden, fuldt belastet af Mennesker, der er et
broget, og travlt Liv i Havnen, vi fik ogsaa et
par Billeder deraf. Skønt der ikke er gode Veje i
de store Byer i Tyskland, er der alligevel en
Trafik og en Trængsel i Gaderne saa det var
snart ikke til at komme igennem den, skønt
Politibetjentene der stod og dirigerede Færdslen
med hvide Handsker paa, lige til Albuerne, som
saa meget smukt ud, varede det alligevel længe
for os at komme igennem.
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Udsigt til Hamborg over Rhinen
Vi naar saa en 20 Km fra Hamburg, det er
henimod aften, saa vi maa se at finde Ly for
natten, og faa vor Aftensmad, der bestaar af
Marmelade og Svarts Brot, og en taar Kaffe,
vort Margarine er opbrugt, og det er ikke
LØRDAG DEN 4.9.1937.
Men det lod ikke til at vi skulde have lov at
sove ret længe, for lidt over Midnat vaagner vi
ved at det Trodner og Lyner, saa det er en
Gru, tilmed at Regnen strømmede ned, saa vi
var bange for, at Teltet ikke skulde holde
Regnen ude, men til alt Held, mærkede vi ikke
til det mindste, saa vi sov nu snart igen, begge
to, og da vi vaagnede, var vi begge godt
udhvilt, saa nær som i Bagdelen, den var lidt
øm, saa vi fik Morgenkaffen og blev barberet,
og afsted efter Hannover, der var den næste
store By.

Johannes under hvil på Lüneburger Heide

Hamborg Banegård
lykkes os at faa noget andet, da det ikke er nemt
at faa, her nede i Tyskland, men vi maa jo se at
vænne os dertil, men nu er Kl bleven 9 saa vi
kravler derhen, hvor di ler af Folk, og hermed
lægger vi os til Hvile for i Dag.

Vi kommer ind over store Lyngstrækninger
med lidt Skov hist og her, men saa naar vi
endelig en Bro, der gaar over et Vandløb saa vi
henter os en Gryde Vand og laver lidt Kaffe.
Det er over Middag saa vi kan godt trænge til et
Stykke mad, det liver godt op, og det er dejligt
at komme af Cyklen en 1/2 Times Tid, vi har
haft en god Vej at køre paa hele Dagen, det har
været Beton og Asfaldt det meste af Vejen, det
er de bedste Veje vi har kørt paa dernede, saa
hvad Veje angaar, kan Tyskland ikke klare sig
med Danmark, da vi har første Klasses Veje,
ved siden af Tyskland.

Anker under hvil på Lüneburger Heide
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Anker på en af de omtalte betonveje – muligvis Messe Schnellweg
Vi har nu i Dag kørt en Strækning paa 110
Km, men jeg vil ærlig tilstaa, at jeg for mit
vedkommende, er godt træt, men vi er ogsaa
ved at finde os et Sted til Natten, det værste af
det er, at det ikke er nemt at faa noget Vand,

SØNDAG DEN 5.9.1937.
Og Vejret er straalende, vi kom gennem
Hannover Søndag Formiddag der ogsaa var en
temmelig stor By, med flotte Bygninger og
med sin smukke Kirke der laa midt i Byen, vi
saa ogsaa et Motoruheld der paa Torvet, men
ingen kom noget til, vi snuppede et par
Billeder med derfra.
Men til alt Uheld kom vi, ad en forkert Vej,
ud af Byen men vi saa meget smukt og
interessant den Dag saa vi fortrød ikke at vi
havde taget os en lille Afstikker i Stedet for at
følge Landevejen.
Brev fra Johannes til Inge den 6/9 1937:
Kære Inge
Ja saa kommer Turen jo til Dig, jeg har lige
skrevet 4 Ark til Moder saa jeg er snart
søvnig, vi er jo naaet en 55 km. paa den anden
Side af Hannover nu og vi har fulgt Ruten
Flensborg, Slesvig, Ekernførde, Kiel,
Hamburg, Neumynster, Hannover og
fortsætter saa til Køln over Liege til Paris.
Du kan tro vi møder mange Danskere hernede
på Cykel og de har som Regel ogsaa været i
Paris til Verdensudstilling.
Vi lever ellers ikke særlig flot her i ”Das
Grosse Vaterland” Vi kan hverken faa

det maa vi jo rette os efter, men saa snart vi
beder Befolkningen om det, maa vi gerne faa
det, og hermed er denne Dag gledet hen, og vi
ser hvad Natten, og næste Dag vil bringe os af
Nyheder, og oplevelser, og hermed naar vi:

Margarine eller Fedt saa vi spiser Brød lidt
Marmelade paa og saa faar vi to Kopper Suppe
hver Aften som vi laver af Maggi Buillon
Terning.
Nu skal vi til at have lidt Æg ogsaa saa lever vi
højt på det et Stykke Tid.
…
Du skulde se Anker og mig naar vi har spist og
skal til og i Poserne. Det er et Syn for Guder og
saa faar du Godnat for denne Gang.
Tilbage til Ankers beretning:
Men da det nu er Søndag blir vi enige om, at
det kunde vel ikke være for meget med en
nogenlunde Middag saa vi tog ind og bestilte
Mad paa et Hotel, der bestod af Flæskesteg,
Rosenkaal, og Æblegrød og et Glas øl og det
hele kostede 2 Mark 60 Fenning, og vi var godt
mætte begge to, og i et glimrende Humør, vi
kørte kun 80 Km den Dag, men vi har ogsaa
passeret mange nogenlunde store Byer, vi kom
gennem en By der hed Mehle, der var en
gammel Kirke som opfangede vor interesse.
Gravene var helt tilgroet med Græs, og Kirken
saa ikke ud til at være holdt godt i Stand, vi tog
et Billede af den.
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Kirken i Mehle
Derpaa kører vi videre, og vi opdagede en stor
smuk Borg der laa gemt mellem høje Træer
oppe paa en Bjergskraaning. Vi var ved at
vilde været deroppe, men vi var kommen for
langt bort, til at det kunde betale sig at vende
om, det var i nærheden af en By der hed Else.

Vi passerer en anden stor og smuk Landsby der
hed Hamehl, der var smukt pyntet med Flag og
Blomster, og ud fra alle Restaurationer lød der
Musik og Sang, og alle Mennesker var i et
straalende Humør lod det til, og dermed er
Søndagen svunden til Ende.

MANDAG DEN 6.9.1937.
Vi har ligget op af en Bæk i Nat, saa det var
lidt køligt og det kneb med at holde varmen,
saa det gør godt at faa en Kop varm Kaffe og
blive vadsket, vi har alt pakket, og kører
videre, op og ned af store Bakker, og paa
Vejen kommer vi gennem en stor Klippekløft
som er hugget igennem saa det har været et
stort Arbejde, da det var ene Sten. Det gaar
stadigvæk opad, og der er blikstille Vejr og en
brændende Sol, saa vi stønner af varme, vi

naar til en stor By, nærmest Fabriksby, den er
ogsaa en stor og smuk By, den hed Paderborn.
Vi nærmer os en anden By ved Navn Soest, der
faar vi Proviant Flæsk, Fedt og et Pund Smør,
og et par æg. Vi faar tilladelse til at slaa Teltet
op i en Frugthave for Natten, og om Aftenen
kommer de unge Mennesker hen og besøgte os,
vi talte om alt muligt, saa der var Ballade til
langt ud paa Aftenen, saa vi morede os godt, og
vi købte os et Pund Smør hos dem.

TIRSDAG DEN 7.9.1937.
Vi blir saa færdig til at køre videre, men det
første der møder os, som vi kommer ud af
Haven, er en Politibetjent der vil se vore
Papirer og forhører os om hvad vi tager os for,
og hvor vi agter os hen, og han vil se, hvad vi
har i vor Bagage, da han saa har faaet fuld
Besked om alt, ønsker han og god Rejse og
han kører videre.
Vi kører saa efter en stor By der hed
Dortmund, vi har haard Modvind saa det gaar

kun langsomt frem, men vi naar endelig dertil,
og kommer ind midt i Byen, og kan hverken
finde frem eller tilbage, saa kommer der en
Mand og tilbyder os, at lede os paa Vej, han
viser os først rundt i Byen, hvor der lige har
været Udstilling hvor vi ogsaa fik et Billede fra,
da vi saa har set hvad der var, følger han os ud
paa den rigtige Vej, hvor vi siger ham Farvel og
Tak for hans Venlighed.

Side 8 af 30

Udstilling i Dortmund
Dortmund er ogsaa en stor Fabriksby, hvor den
ene store Skorsten, staar ved siden af den
anden, og tager sig vældig ud. Vi naar til en
anden By der hed Vitten, hvor vældige høje
Klipper stod op af Vejen, lige saa lodret som

en Mur, saa det er et Guds Under at ikke disse
styrter ned, vi tog et Billede af dem, og hermed
naar vi til en anden By, der hedder Hagen hvor
vi slog vort Telt op for Natten, og hermed er
Dagens Begivenheder til Ende.

Stejl klippevæg ved Vitten

Side 9 af 30

ONSDAG DEN 8.9.1937.
Vi er saa atter paa tæerne og klar til Start, for
at naa frem til Köln, men da vi har kørt 30-35
Km begynder det at Regne saa vi maa til at
TORSDAG DEN 9.9.1937.
Der er en tæt Taage saa vi ikke kan se mere
end 30-40 Meter frem for os, og tillige saa
koldt at vi ikke kan nære hverken Hænder,
eller Fødder, saa snart det gaar lidt op ad
Bakke, skal vi snart komme af Cyklen, og faa
Fødderne varmet ved at løbe ved Siden af.
Men vi naar endelig til Köln ved 11 Tiden,
hvor vi opsøger Posthuset, da der ligger Breve
til os hjemme fra, men det vil ikke rigtig
lykkes os, saa vi tager først ind og ser Köln
Domkirke, hvor vi saa det hele indvendig, og
hvor der var Førere til at vise os omkring og
fortælle om dets Betydning, men det kunde vi
ikke rigtig følge med i, men der var mange

Gadeparti fra Køln

slaa Teltet op og komme i Ly, og her maa vi
saa blive resten af Dagen, som vi benytter til at
læse og hermed gaar Dagen.

smukke og kostbare Ting, særlig i Kirkens
Skatkammer, hvor Bispens Klædedragt hængte
og hans Sværd, fra mange Præster tilbage,
samt alle deres kostbare Smykker.
Men vi maa se at finde Posthuset, da vi venter
af Spænding efter Brev fra Danmark, vi er lige
ved at opgive at finde det, saa spørger vi en
Chauffør ad, og han viser os det, der er ikke
mange Meter dertil og ganske rigtig er der et
Brev til os Begge, og vi sluger indholdet med
Begærlighed.
Köln er en meget smuk By, med sine vældige
og smukke Broer over Rhinen.

Køln Domkirke

Men vi maa forlade Köln og kører efter en By
der hedder Aachen. Først kom vi til en By der
hed Bergheim, der kom vi gennem en Port, der
ikke var bredere end, at en Bil lige kunde knibe
sig igennem, og i samme By var der en stor

Kulmine, men der var det ikke til at faa
Adgang. Men vi maa efter Aachen, men
Himlen er skyet og det har begyndt at Regne
stærkt, saa vi maa krybe i Læ i en Skov. Vi har
nu cirka 40-45 Km til Aachen.

FREDAG DEN 10.9. 1937.
Det har regnet det meste af Natten og det er
koldt nu til Morgen, saa vi maa have baade
Slipover og Jakke paa, men vi er ellers i et
glimrende Humør, vi kommer gennem Aachen,
og over Grænsen til Belgien, der opdager vi at

vi er rigtig ude at blæse med det hele, da vi
ikke kan forstaa et Muk af hvad de siger.
Paa Vejen dernede saa vi store Fæstninger der
laa godt skjult, og som ikke var gode at komme
i Nærheden af, særligt for Fjender.
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Belgisk fæstning set fra Dinant dalen
Da det er henimod Aften begynder det at regne
saa vi maa til at se og finde et Sted og s!aa os
ned for Natten, men det er vanskeligt at finde,

Belgisk gravemaskine losser ral i Liege, fra
Prammene i Seinen

og Enden paa Visen blev da, at vi kom op paa
et Loftsværelse og ligge om Natten hos nogle
unge Mennesker. Byen her hed Liege.

Jesusfigur ved Belgisk Landevej
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Muddermaskine i Seinen ved Liege
LØRDAG DEN 11.9.1937.
Vi er saa vaagnet og skulde have vort Kaffe,
men vor Primus vil ikke rigtig brænde, saa
Kaffe blir der ikke noget af denne Gang, nu
skal vi i Banken og have nogle Penge ellers har
vi ikke noget at leve af.
Vi har daarlige Veje at køre paa, der er ellers
ogsaa kønt her i Belgien, men der er et meget
Bakket Terræn. Vi har været inde at gøre vore

Indkøb, vi blir lidt forskrækket, da vi skulde
betale et Pund Kaffe som vi havde faaet, det
kostede i Francs 70 Centines, vi gaar saa i gang
med Aftensmaden, der bestod af stegt Flæsk,
saa vi ligger og vrider os af bare velvære.
Stedet her, hvor vi ligger hedder Ciney, og vi
ligger op af en stor Herregaard.

Belgisk Herregaard ved Ciney
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SØNDAG DEN 12.9.1937.
Det er Søndag Morgen og vi ligger og daser,
og kan ikke rigtig komme op, vi ligger i vore
Soveposer medens vi nyder Kaffen og en Pibe
Tobak, men vi skal ogsaa have os barberet, da
vi er godt langskæggede begge to, men endelig
blir vi færdige og er igen paa Nakken af
Cyklen.

Det blæser en haard Blæst, og nogle store
Regnbyger, saa vi maa søge Læ af og til, vi er i
en By der hedder Dinant, der ligger langt nede
i en Dal, mellem høje Klipper, nogle af dem
skal nok være sine 1000 Meter høje, det er lige
ved at svimle for øjnene af en naar man staar
og ser op paa dem,

Nedstigning til Dinant

Ved Dinant ?
og nedenfor løber en stor Aa hvor store
Motorbaade sejler ud til store Restaurationer,
hvor Befolkningen tager ud og nyder den
dejlige Sol, der er en mægtig travlhed paa disse
store og flotte Hoteller, medens vi iagttager
hele dette brogede Menneskeliv jager vi stadig

fremad, og naar over til Frankrig, der ligesom i
Belgien er et højt Klippeland, med sine store
Fæstninger oppe paa Klipperne, der er tæt
beplantet med et Morads af Slyngplanter, saa
man ikke skulde tro, at noget Menneske
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nogensinde kunde bane sig Vej derigennem,
hvor der ogsaa er godt besat med Militær.
Grænsebyen mellem Frankrig og Belgien
heder Givet.

Vi er saa et godt stykke inde i Frankrig og har
slaaet Lejr til Natten, og vi har baade
Landevejen, og Jernbane, og Skibsfart lige op
ad os.

MANDAG DEN 13.9.1937.
Vi er saa atter paa Benene efter at have
indtaget et solidt Maaltid, og vil se at nærme os
en By der hedder Charlesville. Vi naaede saa
en lille By, hvad den hed skal jeg lade være
usagt, men der stod et Vejskilt der viste to Veje
til Charlesville, den ene var der 48 Km, den
anden 34 Km.
Saa vi valgte selvfølgelig den korteste Vej,
men det skulde vi nu aldrig have gjordt, da vi
maatte gaa det meste af 10 Km i øsende
Regnvejr, og skarpe Sten, langt udenfor Lov
og Ret, da der ikke var et eneste Hus at se,
maatte vi jo blive ved med at sjaske fremad, da
vi manglede Brød, og ikke kunde ligge og sulte
ihjel ude paa en ødemark, og da vi ikke kunde
tale det franske Sprog, maatte vi jo blive ved til

vi fandt hvad vi manglede, vi fandt et Bageri,
hvor der ogsaa var Købmandshandel, og saa
slog vi Lejr i en Skov, og blev liggende der da
det ikke var Vejr til at fortsætte.
Vi maatte saa til at søge efter Vand, det var
ikke nemt at opdrive, saa tog vi hen i en Cafe
og bad om Vand, men de kunde jo heller ikke
forstaa os, saa de kom med et par store Flasker
Vin, det havde heller ikke været saa daarligt
med saadan et par, men det var nu Vand vi var
ude efter, og det fik vi dem da ogsaa gjordt
forstaaeligt med, saa vi kom hjem og fik vore
kære Primus i Gang, og fik os en Kop varm
Kaffe, for vi var nu ikke fri for at fryse, men da
vi havde nydt Kaffen, krøb vi i vor Sovepose
og sov trygt.

TIRSDAG DEN 14.9.1937.
Det er stadig det samme uhyggelige Vejr, det
har regnet hele Natten, saa da Klokken var
21½ tog vi og kogte en Kop Kaffe, da vi ikke
kunde sove for Kulde. Da vi havde faaet det,
røg vi os en Cigaret og talte lidt om Vejret,
hvorefter vi lagde os til hvile igen.
Da vi vaagnede igen om Morgenen var det
næsten det samme, men der var lidt ophold i
Vejret og vi dristede os til at forlade vor Plads,
men vi var knap færdig med at pakke sammen
inden det Regnede paa fuld Kraft igen, og der
var en Taage, og saa koldt, at vi ligefrem frøs
inden vi kom afsted.
Vi kørte videre, men det var ikke langt inden
det blev for slemt, saa vi maatte staa at Cyklen

og søge Læ ved nogle Træer, vi tog saa vore
Regn frakker paa, og stoppede vore Soveposer
ind til os, saa vi lignede et par der var sine flere
Maaneder henne, saa vi kunde ikke lade være
at more os over hinanden.
Endelig blev der lidt ophold i Vejret, saa vi
dristede os videre, og vi var ogsaa nødsaget til
det, da vi manglede Penge, og vi skulde naa en
Bank, saa vi var nødsaget til at hænge i.
Vi var ogsaa heldige og fandt en Bank hvor vi
fik 274 Franc. Men vore Soveposer var godt
Vaade, saa de var ikke hyggelige at komme i
til Natten, men der er ingen Vej udenom, og
hermed er den klamme Dag endelig til Ende.
Byen er Charlesville.
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Mindesmærke over franske soldater ved Charlesville
ONSDAG DEN 15.9.1937.
Ja, saa er vi igen vaagne, vi stikker Hovedet ud
for at se paa Vejret, der ikke er særligt
veltalende. Vi havde ellers begyndt at pakke
vore Sager, men blir drevet ind igen, da det
begynder at regne, nu det har regnet det meste
af Natten og i Dag begynder Vandet at gaa
gennem Teltvæggen, saa det ser ikke saa
TORSDAG DEN 16.9.1937.
Og denne Dag var som den foregaaende, endda
lidt værre, henimod Aften begynder det at
Tordne og Regne, saa det er et Uvejr. Johannes
har vadsket Skjorte i Dag, men det er ikke

FREDAG DEN 17.9.1937.
Det har hjulpet en lille Smule paa Vejret, vi
agter da, at køre videre i dag. Det blæser meget
haardt, men vi har alligevel tabt lysten til at
blive liggende her paa dette Sted, da Rotterne
har holdt Parade omkring Teltet hele Natten.
Saa vi prøver paa at komme fremad, og det
gaar ogsaa langsomt frem, men vi venter
egentlig at skal naa Riems i Dag, skønt vi maa
søge i Læ engang imellem. Men vi naar som
sagt ogsaa Byen Riems der er en smuk Idyllisk
By, med sin smukke Domkirke midt i Byen,
som Tyskerne ødelagde da de Marcherede
LØRDAG DEN 18.9.1937.
Vi har saa udhvilet, og er paa Farten igen. Det
blæser stadig, men nu er vi jo snart vandt til al
slags Vejr og vi er begge to i straalende
Humør, og det gaar godt frem med Sang til, vi

hyggeligt ud. Vi maa kravle tæt sammen for
ikke at blive vaade.
Vi er begge med hinanden oppe i en lille
Landsby og faa forskelligt købt ind af Proviant,
dermed gaar vi hjem og lægger os, og læse
eller skrive, som vi nu synes bedst om, og
hermed gaar Tiden for denne Dag.

nemt at se det har hjulpet, men der er da gjordt
et Forsøg.
Saa denne Dag har vi altsaa ikke oplevet
meget, men vi haaber jo vi maa faa et godt
Vejr i Morgen.

gennem Byen paa Vej til Paris i Krigen 19141918, men som nu er bygget op igen i samme
stil som før den blev ødelagt.
Vi har saa i Dag kørt en Strækning paa 80 Km
i haard Modvind, saa vi er kørt godt igennem,
og stadig op og ned af Bakke. Vi har kørt forbi
store Arealer af Vindruer, der var lige til
Tænderne løb i Vand, men vi turde alligevel
ikke smage på dem. Vi har nu slaaet Teltet op i
udkanten af en Skov, og nu vil vi lægge os til
hvile for i Dag.

nærmer os jo stadig Paris skønt vi har et
Stykke Vej endnu.
Vi havde ikke kørt ret langt, før vi kom til en
stor Kirkegaard, vi standser og vil se lidt
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nærmere paa den, og i det samme kom der et
Opsyn, som gjorde os forstaaelig at vi godt
maatte gaa nærmere, vi gik saa ind og besaa
det hele. Det var over faldne franske Soldater
fra Krigen. Jeg vil her anføre hvor mange der
laa af franske paa denne Kirkegaard: 2160
Francois, Identifies 2506, lncomus En. 3000,
Ossnaire Identifies 1630. Og bagved denne laa
der lige saa mange Tyske Soldater, men deres

Riems - Fransk kirkegård - den franske afdeling

Mindesten over falden officer
Vi kørte saa en Km eller to, da vi kommer ti!
den næste, der var over Italienske Soldater, den
og den franske var nok lige store. 1914-1918
Ein ... mila Soldati, Italiani, Morti ifl Terra Di
Francia. Det var et rørende syn at se saa mange
Menneskeliv der er gaaet tabt, fordi de har
ofret deres Liv, for sit Fædreland, og nu maa
ligge ude paa de øde Marker, paa deres sidste

Gravsteder var ikke i saa fin Orden som de
franske, der var lige rejst et Trækors over de
tyske. Derimod var der et pænt Cement Kors
over de franske Soldater, samt pyntet med
Blomster og Kranse og et Krucifiks, hvor deres
nærmeste Paarørende, havde fundet sin Søn,
Mand eller Broder.
Dette var Cirka 10 Km fra Riems.

Riems - Fransk kirkegård – den tyske afdeling

Mindesmærke for ukendte tyske soldater
hvilested. Og i det man kommer ind gennem
Laagen staar der to store Kanoner med
Mundingen imod os, paa den Italienske
Kirkegaard, er der rejst noget ligesom en Døbe
fond, der staar under fire Granitsøjler, og
længere oppe en smuk Mindetavle over dem.
Hvad der stod derpaa kunde vi jo ikke læse.
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Indgang til Italiensk kirkegaard

Italiensk Militær kirkegård – ”De faldnes kirkegaard”

Fra den Italienske kirkegård

Fra den Italienske kirkegård
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Italiensk officers gravsten på den Italienske kirkegaard
Men vi forlader den og kører videre, og
kommer til den 3die Kirkegaard der ikke var
saa stor som de to andre, det var over
Chambrecy, British Cemetery. En Kirkegaard

paa 500 Britiske Soldater. Der skrev vi vore
Navne i en Protokol som sad inde i en Boks.
Det var ved en By der hed Dormans.
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Engelsk kirkegård ved Dormant
Vi fortsætter op og ned af vældige Bakker og
kommer til en By der hed Cheory, hvor der var
rejst to vældige Granitsøjler og vi blev straks
enige om at der maatte være et eller andet
under det, saa vi vendte Cyklen og kørte ned
for at faa vor Nysgerrighed styret, men det
fortrød vi heller ikke, der var nemlig rejst et
meget stort og smukt Mindesmærke over

Amerikanske Soldater, som ogsaa var faldne i
Krigen, det var et Minde som havde kostet
mange tusind Dollars, og der var tillige hugget
et Kors ind i Granitgulvet over deres
Fremrykning mod Paris med alle
Verdenshjørnerne og Byernes Navne, samt
over hver Division, der var faldet.
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Amerikansk mindesmærke ved Cheory ?
Men vi maa forlade Stedet og videre, denne
Dag har været en af de mest interessante vi har
haft paa vor Vej herned, men vi venter ogsaa at
SØNDAG DEN 19.9.1937.
Vi har nu kuns 65-70 Km tilbage til vor Rejses
Maal, men vi er lidt Uheldige med Vejret, da
vi faar en ordentlig Skylle, saa vi tager ind paa
en Cafe, og bestiller et Glas øl mens det værste
Uvejr raser, vi har herfra 40 Km saa vi naar da
Paris i Dag, da Kl ikke er mere end 1.
Vi kommer et godt Stykke ind i Forstaden,
men da det er hen mod Aften tør vi ikke
risikere, at køre ind i Byen, vi faar saa
Tilladelse til at slaa Teltet op hos et par ældre
Mennesker i Forstaden til Paris, og om

MANDAG DEN 20.9.1937.
Vi er saa oppe paa ny, men da det ikke Regner
saa lidt er vi lidt skuffede om at vi ikke skal
komme videre, men vi bliver da enige om, at
søge Lykken, og haaber den vil staa os bi,
kører vi ind til Byen, men det er nu ikke saa let
som vi havde troet med at finde
Udstillingspladsen, vi kører rundt i Byens
Indre, og spørger om Vej, men ikke en forstaar
os, saa vi er Pris givet til os selv.
Vi kører Gade op, og Gade ned, men ligemeget
hjælper det, men henimod Aften finder vi
endelig Udstillingen, og viser Kontrolløren
vores Vandrebog, men der er ikke noget

faa meget at se, naar vi kommer over Verden
hjemad.

Aftenen, kom Manden hen og talte med os, og
gav os et par store Stykker Franskbrød, og
fortalte os om et og andet, som vi ikke forstod
et Muk af, og saa lugtede han tillige af
Spiritus, saa det var næsten ikke til at aande
inde i Teltet, men vi var inde paa, at det var om
Krigen fra 14-18, han lavede nogle underlige
Fagter som han fyrede en Bøsse af, men
endelig gik han, og vi drog et lettelsens Suk,
for nu kunde vi endelig komme til Ro og
hermed er Søndagen til Ende.

Herberg, saa vi maa videre, og til Syvende
sidst maa vi leje en Droske Caufør der kører os
til et Ungdomsherberg, der faar vi saa
Adressen, paa det vi søgte, og endelig naaede
vi dertil, men det er ogsaa Aften.
Der er en Ung Mand her fra Norge, han tilbød
at vilde vise os rundt i Byen, og på
Udstillingen, da han nu er godt kendt her, saa
vi haaber han vil vise os noget Interessant,
desuden er der 4 Danskere her, saa det er helt
rart at høre sit eget Modersmaal igen, den ene
er Bornholmer, han fortalte han ikke havde
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været i Danmark siden 1. Maj, men han havde
ogsaa været meget længere nede, men han

TIRSDAG DEN 21.9.1937.
Vi er saa ude på Udstillingen og bese den, det
er et mægtigt arbejde der er gjordt for at gøre
det saa festligt og smukt som muligt saa det
har kostet Masser af Francs, der var meget at
se, saa dersom vi skulde have set det hele
igennem kunde vi godt faa tiden til at gaa de
første 8 Dage, men det kan vore Penge ikke
strække til, saa vi maa nøjes med at se det
flygtigt igennem.
Hvert Land i Europa var repræsenteret, med en
smuk Bygning, hvor de havde deres Industri
ustillet, som var deres særlige Næringsvej. De
to flotteste Bygninger var Ruslands og
Tysklands, og om Aftenen var alt Illumineret

vil ogsaa rejse i Morgen og se at komme til
Danmark, og faa noget af det gode mad. Og nu
vil vi lige nyde Aftenskaffen og gaa til ro.

end ogsaa de store flotte Springvand, baade
paa Pladsen og i Havnen.
Den Unge Nordmand skal nu til Foredrag Kl 8,
saa han anbefaler os, at tage ind og se den
muntre Aften, det er en Plads der ligger for sig
selv, med alle mulige Slags Forlystelser, saa
der tog vi ind, til Kl var 11, saa maatte vi jo til
at liste hjemad, vi kørte med
Undergrundsbanen hele Vejen Hjem, der jo
ogsaa var en interessant Oplevelse, vi var
hjemme paa Slaget 12, vi er nu ogsaa tjenelig
til at lægge os, da vi har travet meget omkring i
Dag.

Udstillingsbilleder:

Fra de franske kolonier

Moske

Del af udstillingen

Her nød vi en forfriskning
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Eiffeltårnet set fra udstillingen
ONSDAG DEN 22.9.1937.
Har vi et straalende Solskin, og vi har nu tænkt
os, vi vil ud at se Byens Seværdigheder, da vi
agter at køre hjemad i Morgen, skønt vi gerne
vilde blive her meget længere, men vore
Francs kan ikke rigtig holde til alt det, der er

Statue

her at give Penge ud til, vi traver saa ud i
Byen, og det første sted vi styrer vore Skridt
hen, er til den store og smukke Notre Dame
Kirke, som vi besaa indvendig i alle dets
Kroge og vi maa indrømme at den var smuk.

Paris

Notre Dame
Da vi har set alt derinde, gaar vi videre hen af
Gaden, og ser et smukt og stort Anlæg, hvor vi
begiver os ind for at se hvad der er, det var et
Anlæg, hvor di smukke Pariserinder holdt til
med deres smaa Babyer, hvor der var dejligt

Slot på Notre Dame plads
roligt at opholde sig, der var mange smukke
Statuer, og Springvand, samt nogle smaa
Vandbassiner hvor Børnene morede sig med
deres Sejlskibe.
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Springvand ved Place du Trokadero

Udsigt fra Eiffeltaarnet

Parc du Champs du Mars

Parc du Champs du Mars

Vi gik saa derfra op til den ukendte Soldats
Grav, der var en Trængsel derop til, at det
næsten ikke var til at bane sig Vej deroppe,
men endelig er vi der, og da vi kommer til
Indgangen kommer der en henrivende smuk
Pige hen og griber mig i Frakken, og sætter et
sukkersødt Smil op, hun vil sælge mig en Naal
med en Hane paa, men jeg var ikke til Sinds at
handle med hende, og medens jeg staar og vil
slippe fra hende, smutter Johannes igennem.

Den ukendte soldats grav
Triumfbuen var omgivet af en meget svær
Jernlænke, det var et smukt Syn at se, hvad der
var foretaget til de faldnes Ære, Graven var

Hun vil saa have at vide hvor jeg er fra og
hvordan jeg er kommen hertil, hvormed hun
igen prøvede paa at prakke mig sine Varer paa,
jeg tillod mig herved at klappe hende kærligt
på Kinden, hvorefter jeg vilde gaa men hun
hængte stadig i mig, saa til sidst maatte jeg
alligevel købe en af hendes Genstande, som
hun saa satte i mit Revers, derefter fik jeg
endelig lov at gaa.

Den ukendte soldats grav
dækket af smukke Signerede Kranse, og ved
Gravens Hovedende, brændte der en evig ild,
det var et sørgmodigt Syn at se, alle de
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Mennesker der kom og blottede deres Hoveder
over disse ukendte Mennesker, som havde sat

Triumfbuen
Det var altsaa kun de mest interessante, jeg her
nævnede, for der var mange andre smukke
Ting, men det var alle Turisters første Maa! at
se.
Men nu har vi altsaa set Paris baade ved Dag
og Nat, og vi kan anbefale alle Venner og
Bekendte at tage ud og at se alt det smukke og
skønne, der venter paa dem, ude i det
fremmede, jeg og min Broder har ikke fortrudt
den Rejse, og vilde gerne ud i Sommer med,
men vi har desværrre ikke udsigter til at klare
saadan Udenlandsrejse, ellers vilde vi været til
Norge og Sverige i Sommer, nu vil vi tage en
Tur rundt i Danmark, da der jo er mange

Livet til, for at kæmpe til sit Fædrelands
Frelse.

Palais du Royal?
Steder vi ikke har været, og vort eget Land
skulde vi jo ogsaa gerne kende lidt til, vi er jo
ellers inviteret til Norge af den Unge
Nordmand, Ellif Endreson, Bjergstien No 7,
Kristianssand, Norge.
Og vi anbefaler alle at indmelde sig i D.N.L.,
da man rejser billigst ved at staa der, der giver
billigst Natlogi paa alle deres
Ungdomsherberger som ligger spredt over hele
Landet, og som giver alle mulige Oplysninger,
om alle Rejser til Udlandet hvorend man agter
at Rejse hen, og det koster kun 3 Kroner at
blive Medlem, og man har Ret til at deltage i
alle deres Fester og Sammenkomster.

Auberge de la Jeunesse - Ungdomsherberg
Vi er saa atter hjemme paa Ungdomsherberget
og er færdig med at spise, vi gaar rundt og taler
med hinanden, og medens vi saadan sidder og
snakker, kommer der et helt Kor stormende ind
af Døren, og kaster deres Overtøj paa et Bord,
og saa blir der Liv, de havde alle Mundharper
med og saa spillede di en Del, og da di var
trætte af det, begyndte di at synge, og hele
Stuen var paa den anden ende, og bagefter
begyndte di at lege Danseleg, hvor alle var
med, som havde Lyst, saa Kl blev 11 inden de
gik, for da skulde der være Ro.

Men vi har nu følt os, som om vi var hjemme,
hos vore Forældre, hvor man jo gerne kan
tillade sig at lave lidt Støj, men vi vil takke
Paris, for alt det, vi har set og oplevet, og nu
vi! vi gaa i Seng og faa udhvilet til i Morgen,
da vi skal forlade Byen, og se at vende Næsen
hjem til Danmark, jeg har lige været ved at
lave min Cykel da Bremsen var ødelagt i den.
Jeg var saa heldig at faa et købt af ham fra
Norge til 25 Francs, jeg havde været inde i en
Cykelforretning og vilde købe et helt nyt
Baghjul, men da jeg fik Prisen at vide skulde
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jeg ikke nyde mere, da de forlangte 107 Francs
for det, saa rystede jeg paa Hovedet og slog ud
med Armene, saa han kunde forstaa at det
vilde jeg ikke gaa med til, saa vi kørte paa den

her til Paris og var ogsaa heldig at faa et Frinav
der passede, men nu maa vi sove, vi skal tidlig
op i Morgen og have pakket.

Retur til Danmark
TORSDAG DEN 23.9.1937.
Vi har saa faaet os Vadsket og barberet, og
faaet Morgenmaaltidet, vi købte os en Liter
Mælk i stedet for Kaffe, da den næsten ikke er
til at drikke. Vi siger saa vor Værtinde Farvel
og Tak for alt godt, og derefter er vi rundt ti!
alle Venner og Bekendte for at sige Farvel.
Der var to Piger fra København som gerne
vilde have været med os, de havde tjent
hernede i Frankrig i 2 Aar, men nu vilde de
hjem til Danmark, saa de havde jo lært at tale
det franske Sprog, men di ventede paa deres
Tøj, da de ikke havde mere end det di stod og
gik saa di vilde vente og se om det ikke kom,
ellers vilde de have været med herhjem.
Vi kører saa lige ned paa Posthuset, for at se
om der skulde være et Brev til os, men det var

udelukket, saa vi kørte hjemad, vi fik
Følgeskab med en fra Grækenland der skulde
samme Vej som os, men da han skulde naa et
Ungdomsherberg eller som det kaldes paa
Fransk Auberges de la Jeunesse og udtales paa
Fransk Aabersg dø la sjonæss, maatte vi skilles
med ham, da han ikke havde noget på Cyklen
til at tynge, han skulde køre 100 Km inden han
naaede det.
Vi er nu 85 Km fra Paris, det har knebet lidt
med at faa fat i Brød til lidt Aftensmad, vi
kørte gennem den ene By efter den anden,
inden vi fik fat i noget, vi har haft et dejligt
Solskinsvejr hele Dagen, saa Sveden har perlet
paa Panden Dagen lang.

Æsel på turen fra Paris
FREDAG DEN 24.9.1937.
Vi er atter paa Farten, vi har ligget 3 Km fra en
By der hedder la Ferte Gaucher og derfra
kommer vi til en anden hvis Navn er Esternay
og videre til Serzanne og derfra til Fire
Campenoise og til en By der hedder Chalons.
Der er langt mellem Byerne, og saa langt vi
kan se, er der helt øde, kun de bare Marker og
Skov, men der er en god jævn Vej, saa det gaar
strygende Frem.

Vi havde ellers regnet med 5 Dage gennem
Frankrig, men vi er inde paa, at vi kan gøre det
paa 3 Dage, vi har nu 60 Km til Verdun. Vi har
ogsaa taget en ordentlig strækning i Dag, saa
jeg vil ærlig indrømme, at jeg er rigtig
gammeldags træt, men Johannes protesterer
paa at han ikke er det, men nu vil vi lægge os
til hvile for i Dag. Vi ligger ude paa en øde
Mark i Nat.
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LØRDAG DEN 25.9.1937.
Vi er saa oppe, Kl er 6½ og er ved at tænke paa
at komme videre, vi naar Verdun ved
Middagstid, og er inde at se en
Krigskirkegaard, men de er alle ens, men inde i
Byen staar Ruinerne endnu fra Krigens Tid, og
vi ser flere forskellige Ting.
Men paa vor Vej fra Verdun til Mets kan vi
ikke styre vor Nysgerrighed og skal ind at se et
Fort, men der fik vi ikke meget at se, vi blev
nemlig jaget derfra, lige saa hurtig som vi kom
dertil, men tænk sig at se alt det Pigtraad der
var filtret ind i hinanden kan man nok tænke
sig at det ikke har været morsomt at skulle
storme gennem det, og tænke sig at der har
maaske mangen Soldat fundet sin sidste hvile,
hængende i dette Pigtraadshegn, og hvor
mange der ikke har fundet Døden i
Skyttegravene, som stod der endnu, urørte og
ude paa de store øde Strækninger laa
Soldaterne begravede, hvor de har ligget og
SØNDAG DEN 26.9.1937.
Vi er saa igen oppe og har faaet os barberet og
vadsket, og faaet vort Køkkentøj vadsket godt i
Persil, mens vi gaar ned i en Fold for at faa
vore Sager skyllet, kommer der en Fransk
Officer, men han er flink og følger med os hen
for at vise os en Pumpe, skønt vi godt vidste
den var der lod vi som ingenting, da vi jo
havde hentet Vand der om Aftenen.
Han vilde jo have at vide hvad vi var for
Landsmænd, fortalte vi ham jo at vi var fra
Denemark, og havde været i Paris og se
Exposition internationale de Paris, 1937 des
Arts er des Techniques Udstillingen. Saa gav
han os Haanden til Farvel, han var ude at samle
Paddehatte.
Vi har nogle vældige Bakker at slaas med i
Dag, og saa er der tillige saa varmt saa vi
sveder det bare Tran. Vi naaede endelig
Grænsen til Tyskland, men da vi naaede den
tyske Grænse kneb det lidt, de vilde have alt
muligt at vide, alt blev skrevet op, om hvad
Vej vi havde tænkt os hjem, hvor vi skulde
MANDAG DEN 27.9.1937.
I Dag har vi ikke rigtig oplevet noget særlig,
det er saa varmt at vi næsten ikke gider køre.

været døde, man kan tænke Sig at de har gravet
et Hul lige ved siden af ham, og saa rullet ham
ned i Graven, saadan laa de spredt hist og her
ude paa den øde Mark, men der var rejst et
Kors, og et Gitter omkring Stedet ved hver
enkelt, alt dette Omraade tilhører militæret.
Vi naar saa ind til Byen Mets, men det er helt
umuligt at komme frem for Militæret, der
Marcherede ned gennem Byen med Sang og
Musik i Spidsen, det lød vel godt, der var fast
Takt over hele dette store Kompagni.
Vi er nu 6 Km udenfor Mets paa Vej til
Zaarbrücken, vi har i Dag kørt 125 Km op og
ned ad Bakke og vi har tillige haft et dejligt
Vejr, vi ligger bag et Mindesmærke hvor der er
plantet Graner omkring, lige op ad Landevejen.
Jeg vaagnede ved i Nat at der var en der gik og
raabte og Skreg, han har jo sikkert nok været
fuld, saa det varede lidt inden jeg faldt i Søvn
igen.

hen, hvor vi havde været, om vi havde
Revolver paa os, og da de saa havde faaet
Besked paa alle deres Spørgsmaal, fik vi
endelig lov at køre videre.
N. B. da vi nærmede os Tysklands Grænse,
altsaa mens vi kørte i Frankrig, kom vi forbi to
store Forter, hvor der var trukket et
Pigtraadshegn paa 2-3 mtr bredt fra det ene ti!
det andet Fort, og over Landevejene var der
ligesom herhjemme ved alle Jernbane
Overkørsler en Bom over Vejen, hvor der var
sat en Elektrisk Kabel, saa snart man berørte
den var man færdig, men den bliver som sagt
kun brugt i Tilfælde af at Tyskerne vil prøve at
gaa ind i Frankrig, og dernæst kom vi forbi en
8-10 Skillevagthuse saa de første vi kom til
troede vi, at vi skulde vise vort Pas, men det
var kun Udsigtsposter der stod langs med
Vejen.
Vi er nu 20 Km fra Zaarbrücken paa vej efter
Frankfurt am Main.

Kl. 6 slog vi Lejr i Nærheden af en By som
hedder Kirchenboulonge.
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Sydtyskland - Bro fører over Seinen, Dal og
Landevej i Witten

TIRSDAG DEN 28.9.1937.
Vi er saa igen paa Færde, vi er naaet gennem
Mains og Frankfurt der begge to er store Byer,
men det gik udmærket med at finde Vej

Hvil på Bjergskråning
ONSDAG DEN 29.9.1937.
Vi er nu paa Vej efter en By der hedder
Geissen. Det truer slemt med Regn hele Tiden,
men nu til Middag har vi ingenting faaet, vi har
naaet Geissen og er på Vej efter en anden By
ved Navn Marburg der ligger op ad en stor

TORSDAG DEN 30.9.1937.
Vi vaagner ved, at vi har en dundrende
Mavepine begge to, saa vi er slet ikke saa
oplagte til at køre i Dag, men vi naaede
gennem Kassel der heller ikke er en lille By,
men vi betragtede den ikke saa nøje, da det er
FREDAG DEN 1.1O.1937.
Vi har nu sat Næsen efter Byen Göttingen.
Johannes er knap nok rask endnu efter vor
gode Ribbensteg, men vi kravler da fremad, vi
har et dejlig Vejr, det er hverken for varmt,

Frokost

gennem dem, vi er 18 Km fra Frankfurt, vi har
rejst Teltet, da det regner godt, og vi næsten er
vaade.

Et lastbil forcerer et bjerg

Bjergskraaning med Skov omkring, hvorved
den faar et skønt Præg over sig.
Vi har nu 70 Km til Byen Kassel, saa den naar
vi sikkert i Morgen, men nu vil vi holde for i
Dag, vi skal have Ribbensteg til Aften, saa det
er længe siden vi har levet saa flot.

henimod Aften saa vi skal igennem for at finde
et Sted til Natten, vi er en 12-14 Km fra
Kassel, og har kørt 85 Km i haard Modvind,
men nu haaber vi, at vi maa faa os en rolig Nat,
at vi ikke skal løbe som forrige Nat.

eller koldt, vi er cirka 3-5 Km fra Hannover,
men det naar vi i Morgen, dersom Vejret vil
tillade det, men vi haaber jo det bedste.
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Gammel Faarehyrde mellem Elze og Hameln

Hus ved Flod

Trætransport
LØRDAG DEN 2.10.1937.
Vi er saa atter ved at lette Anker, men der
ligger en tæt Taage, saa det vil blive koldt at
komme til at køre, men det kan ikke gøre
Sagen klar, eller rettere Himlen, for vi maa
afsted, og kommer til Hannover Kl 12 Middag,
saa er vi igen paa kendte Egne, og da vi nu er 8
SØNDAG DEN 3.10.1937.
Godmorgen sang Fuglen paa Kvist, da vi
vaagnede, for vi har ligget i en stor Skov i Nat,
hvor der løb en stor Aa igennem, da vi jo hele
tiden maa holde til hvor der er Vand at faa, vi
har nu 40 Km til Hamburg, hvor vi nu er inde

Km derfra, vil vi hvile os lidt, og faa en Pibe
Tobak, vi ligger og regner ud at vi skulde naa
til Danmark på Torsdag, saa nu maa vi jo se
om det slaar til, vi har meget graat Vejr, det
truer med Regn Dagen lang, og hermed holder
vi for i Dag.

at faa os en Kop Kaffe, og et Glas Mælk i
Anledning af det er Søndag, og vi holdt op at
køre Kl 4, da vi naaede vor gamle Lejrplads og
har nu rejst Teltet, og hentet Vand, til Aften.
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MANDAG DEN 4.10.1937.
Vi er saa paa Vej efter Hamburg, men der er en
Taage saa Bilerne kører med Lys hele
formiddagen og vi naar endelig gennem
Hamburg, men det regner kolosalt, saa vi er
saa godt som vaade. Vi tager saa ind på en lille
Beværtning, hvor vi faar brunede Kartofler og
Æg og Pølser til, samt en taar øl, men det
bliver stadig ved at regne, saa vi holder Kl 5.
TIRSDAG DEN 5.10.1937.
Vi er saa atter paa Benene, og Johannes har det
nogenlunde, men vi er alligevel lidt sløje,
Johannes maatte ind og have sig en Pullover,
da der er koldt, og vort Tøj drivende vaadt, saa
det er ubehageligt at køre det var i
Neumünster.
Vi var saa heldige at komme op at køre med en
Lastbil fra Slesvig til Flensburg, saa vi naaede
over Grænsen lidt før end vi havde regnet med,
og kom over Grænsen ved Krusaa, vi maatte jo
rage lidt op i vore Rygsække for Gendarmerne,
det var ogsaa det hele.
Vi spurgte saa en Grænsesoldat ad hvor vi
kunde finde os et Hotel, viste han os hen paa
Graasten Kro, hvor vi fik et solidt
Aftensmåltid, med øl og Snapser til, og hen

Vi er nu ogsaa begge to helt gennemblødt, og
Johannes er ikke helt rask, han fryser og har
Kuldegysninger, jeg giver ham et par Tabletter,
som ogsaa hjælper, saa jeg vil da ønske han er
rask til i Morgen, at vi kan komme videre, jeg
krøb ogsaa i min Seng med det samme, saa jeg
faldt i Søvn fra Aftensmaden, men jeg trængte
heller ikke stærk dertil.

paa Aftenen fik vi vort Kaffe, hvorefter vi gik i
Seng, det var dejligt at komme til at ligge i en
rigtig Seng igen.
Og hermed er to Rejselystnes Tur endt, og vi
har ogsaa set meget, og mange smukke Ting.
Vi fulgtes ad til Aabenraa, hvor vore Veje
skildtes, da Johannes skulde til Næstved, og
jeg en Tur til Manø, og Randers, før jeg begav
mig til Næstved, da min Mor ligger på
Sygehuset i Randers, og jeg har lovet at
komme hjem at besøge hende, naar jeg kom
tilbage.

Og hermed er vor Tur til Ende, og saa har vi da ogsaa været i Paris.
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Rute – som de kørte
Danmark
Næstved
Rørup paa Fyn
Aabenraa
Krusaa
Tyskland
Niehus
Flensburg
Slesvig
Ekernförde
Kiel
Neumünster
Hamburg
Hannover
Mehle
Else.
Hamehl
Paderborn.
Soest
Dortmund
Vitten
Hagen
Köln
Bergheim
Aachen
Belgien
Liege
Ciney
Dinant

Frankrig
Givet.
Charlesville
Riems
Chambrecy
Dormans
Cheory
Paris
La Ferte Gaucher
Esternay
Serzanne
Fire Campenoise
Chalons
Verdun
Tyskland
Zaarbrücken
Frankfurt am Main.
Kirchenboulonge.
Mains
Frankfurt
Geissen
Marburg
Kassel
Göttingen
Hannover
Neumünster
Slesvig
Danmark
Krusaa

Byer og steder der er omtalt
Belgien
Ciney .......................... 12
Dinant......................... 13
Liege .......................... 11
Danmark
Krusaa ..................... 4;29
Næstved................... 4;29
Rørup paa Fyn.............. 4
Aabenraa ................. 4;29
Frankrig
Chalons ...................... 25
Chambrecy ................. 18
Charlesville ................ 14
Cheory........................ 19
Dormans..................... 18
Esternay...................... 25
Fire Campenoise ........ 25

Givet. ..........................14
Paris
4;15;19;20;24;25;26;2
9
Riems .................... 15;16
Serzanne......................25
Verdun .................. 25;26
Tyskland
Bergheim.....................10
Dortmund.................. 8;9
Ekenförde......................5
Else. ..............................8
Flensburg ............. 4;5;29
Frankfurt am Main. .....26
Geissen........................27
Göttingen ....................27
Hagen............................9

Hamburg ......... 5;6;28;29
Hamehl .........................8
Hannover ........ 6;7;27;28
Kassel .........................27
Kirchenboulonge. .......26
Köln ............................10
Mains ..........................27
Marburg ......................27
Mehle............................7
Neumünster..............5;29
Niehus...........................4
Paderborn......................8
Slesvig .....................5;29
Soest .............................8
Vitten ............................9
Zaarbrücken ................26
Aachen ........................10
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