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POLITIKEN

MOGENS BALLEGA.ARD

Stærk politimand endte i koncentrationslejr
Herluf Ballegaard
var med i anden
Verden skrig, hvor
han endte i
koncentrationslej
re i Tyskland.
Hans søn,
Mogens, fortæller
sin fars historie,

sine problemer, så han
havde svært ved, at få
snakket omHerluf
sine oplevelser
Tyskland.
vejede 85i
kilo da han blev fanget, og

Vi har haft besøg af Mogens
Ballegaard på Ringkøbing.
skole. Mogens’ far var kriminal politimand i anden
Verdenskrig. Mogens har
skrevet en bog om sin far.
Mogens fortæller, at den 19.
september 1944 brød tysk.
ere ind på politiskoler og
politisationer i København,
fordi tyskerne synes danskerne skulle reduceres med
2000 mand. Tyskerne tog
alle politieleverne og politi.
mændene, og proppede
dem i en jernbanevogn til
Hamburg. Mogens fortæller
også, at i lejren i Hamburg
var det ikke rart for hans far.
De fik dårlig mad, og de
skulle arbejde hele tiden. Da
hans far og de andre politi.
betjente havde været i Hamburg i 5 dage, skulle de
derfra til Neungamme. Det
tog 45 timer i en jernbanevogn. De var 55 mænd i én
lille vogn. Det betød at der
var 45 timer, hvor de skulle
stå op, 45 timer, hvor de kun
kunne få 8 stykker rugbrød,
og 45 timer, hvor det var
meget besværligt både ao
sove og tisse, I Neungamme
kom de til endnu en koncentrationslejr. Der var mørkt
og beskidt, og cellerne var
små. De skulle ligge 10
mænd i én køje. Køjerne var
1,8 meter lange, og 2,8 meter
brede De var 800 mand én
celle, og de kunne ikke stå
op alle sammen på samme
tid. Politimændene blev dog
behandlet bedre end jøderne. Herluf har sagt, at jøderne var så tynde som pinde,
Danskerne var så heldige at
Dansk Røde Kors gav de
danske fanger rationerings.
pakker med mad og cigar.
etter. Ikke rygerfangerne
brugte
cigaretterne
til
bestikkelse, så de kunne få
en bedre hverdag. Tyskerne
var meget grundige med
deres fanger, og idag har
Mogens stadig sin fars bestik
og dug fra politi-skolen. Han
har
desuden
faderens
madkasse med indgraveret
fangenumre. Herluf var
alene i Ring-købing og
omegn med

slemme
som
koncentrationslejre, da man ikke
skulle arbejde. Han var i 2
koncentrationslejre.
Han
kom fri den 8. maj 1945.
Herluf fik en søn mens han
var på koncentrationslejr,
detvarMogens.Mogensblev
født i Vejle, fordi Herluf
havde hørt, at der skulle
komme mange uroligheder
i Vestjylland. Mogens op.
fatter sin fars historie som
forfærdelig. Han synes det er
forfærdeligt, at der er nogle
der har magten over andre.
Mogens siger også, at han
synes hans far var en meget
stærk mand, og at han ikke
rigtigt ændrede sig overfor

han 40 kilo. Herluf var kun
da år,han
slap blev
løs igen
velede
31
da han
fanget.
Han
var fanget i 8 måneder, hvor
han
var
på
mange
forskellige
fangerlejre, lejre,
som både
ikke krigs.
er så

,
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Foto: Rikke Møller Kristensen
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lD-skiltet Hertsf bar i koncentrationslejr

oto: Rikke Møller Kristesnen

Ballegaard

Mogens Baltegaard forfatter til bogen ‘Ballegaard’
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Møller,,,K~tessen

Dense madkasse havde Herluf
Batlegaard med sig under hele
krigen. Foto: Rikke Møller
Kristensen

familien, da han kom hlem.
‘Jeg havde ikke det bedste
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Bestikket som Herluf Ballegaard
tgg ~ned sig fra pslitisI~len dsr
tyske~ne~konrforatud~ryddede.,.
danskepolitimænd.
Foto Rikké

Foto. Rikke Møller Kristensen

havde et helt vildt godt sam
forhold til min far, men vi
arbejde.
Vi snakkede
nå
meget sammen
omikkepersonlige ting, fordi min far
var en meget lukket mand.
Han sine
fortalte
ikke så
meget
om
oplevelser
i konten-

Et gammelt billede al viadukten i
Ringkøbing bog
fra Mogens
Ballegards
Battegaard’

trationslejrene, hverken til

Foto: Rikke Møller Kristensen

venner eller bekendte”,
fortæller Mogens.
Mogens og heller ikke hans
far mener, at det var alle
tyskere der var onde. Der var
kun tale om nogle onde
tyskere, resten var tvunget
til deres job. Tyskerne var
blandt andet tvunget til at
arbejde for Hitler, på grund
af krigsskadeerstatningerne, som tyskerne skulle betale tilbage efter første
verdenskrig.
Krigsskade.
erstatningerne havde gjort
tyskerne fattige.
En dag tog jeg ud til min far
med en båndoptager. Jeg fik
ham til at sige alt hvad han
kunne huske om krigen. Og
dette blev starten på mange
timers fortællinger og cirka
10 timers samtaler på bånd.
Jeg fik det på bånd, og det
har hjulpet mig rigtigt
meget med at skrive bogen”
siger Mogens.
50 danske politimænd omkom i koncentrationslejre.
Line Nørgaard. Rikke Møller
Krintensen KasperTang Malte
Kjær Skannerup og Belma
Habibovic
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Mogens Baltegaard og hans
families gamle hus i Risgkøbisg
Foto. Rikke Møller Kristensen

Et al de breve som Mogess
forældre sendte til hinanden
under krigen da Herluf
Ballegaard van koncentration
slelr. Folo: Rikke Møller
Kristensen

