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jler var for kolf,t til at §oYe, oelv i vores kraftige I'lyverunifo:xrer, s&a åa d.et blev lyst begynd.te vi at gaa og kom ti} en
Jer:rbanelinåe. (h{.on det karr. Fas§e ?" ?aa Egnen fån*tes ingen
Jernbanelinie O$. )
åfter no€e:t §isk{åtion enedes iEii}ne og jeg om, at vi vi}le for$øse at unågria at blive taget ti3- Fange, Lyne især og ttitchie
var ikke eaa sikre* saa åe sagåe, åe s}«r}le bare føIge Jernbanelirrien og saå. overgive d.em selv" Vi saa d"em eldrig laere r
i,iiLne og jeg traveåe rund.t paa Egnen. Folk, især åe unge r }*d
ti1 at .være noget bange for o§, $id"lig paa §fterrniddagen bad rri
om i';iad.. §et fik vi paa e$ Saard.r o€ d.er blev vi bedt oru at gaa
tj.} et nærtiggend.e Buskads, hvor c!"er boed.e en pafiilie, som tøå*

te }Jnge3-sk,
lli fand.t Huset, ag Fruen var væLclig flink og gaY os i*ad.r men
hran bad os blive i Buskadset til d.et blev mørkt, s&a vilLe hetr*
iles i{iand" værs hjer*me.
Yi kora tilbage efter §iørkets §rembru&, d"e var rneget gæetfrie
og gav as iri;ad, og }rikke.
Yi Dislcuterede lriu]"ighe&en af at undgaa at blive taget til Farl§sr og åe tilbøå os føj, hvis vi ønskeåe ået, De sagd-e åogr at
Oarrmark var rÅ'ar temmelig isoleret I o8 at man ikke hav&e haft
$egen Kontakt m*S d.en øYrige Veråen for en tiår og åe. nente ik*
ke vore Chancer for at slippe bort var særlig god'eVi blev d.erfor enl"ge olltr at &et nok ikke var klagt at involve*
re dem far meget. Og d.er var ingen Organisation.
Vi bad d.em ringe til ået Lokate ?o1iti, åer Y&r §ieget forsiSti-6*r og r3.et sa&eie var lyskerne.
§yskerne tog os til Aalborg, og Yores Liv som Krlgsfa*ge begynd.

te.
i{æste

}ag fl.øj åe ss tiI tyskl"anå i en Junkers Transportmaskin+.

$ergent llichie vå.r vores Frsntskytte og L&C. I,fae vor vore§
Radiooperøtør. Vi si:.a den a}årig igenrefter at vi skiltcls veå
Jernbanelinien.
Vi styrtecle ned. r*t n*r ved llerdsund., §iåa'Iuren med^ }olitiet, den

var ret kort.

Jeg misted.e a1 Kontakt meå Keith liiilne, &e. han blev
Uf,lag IXÅ efter §lugtfor§øg. Jeg veå han blev sendt

§trengere lrejr,
Jeg Var s.trerrasket oyer,

{feru1e§

flyttet tra
til en

}ere5 Brev, &t høre han va"r

åod

