
Mangel på luft førte til flere besvimelser og hysteris-
ke anfall. Det ble så ille at selv nazidoktoren Rian innså
at en slik transport kunne ikke NS gå god for. Han lovte
å gjøre noe med forholdene, men lite ble gjort. Det var
i tillegg bare ett toalett om bord, og fangene måtte stå
opptil 2 ? time i dokø. Videre var det lite vann og
mangel på spisebestikk. Forholdene var derfor ubeskri-
velige mens båten lå ved land. Litt hjalp det da Røde
Kors etter noen dager fikk komme om bord med havre-
suppe og kjøttsuppe.
Onsdag 15. april gikk båten. Rykter fortalte at skipet
skulle senkes utenfor Agdenes, andre hevdet at de skul-
le til Ørlandet for å bygge flyplass. Fangene mente at
det ikke kunne bli noen lang reise med de forholdene
som hersket på skipet.
Men turen gikk videre nordover, og heldigvis var
været godt. Nå fikk de noe mer frisk luft, men i Bodø
ble fangene igjen stengt inne. Noe mat fikk de av Røde
Kors, mens andre forsøk på å gi dem mat ble avvist og
noe mat tok tyskerne selv. Da skipet dro videre, ble sul-
ten igjen uutholdelig og fangene kastet seg over de de
fikk tak i, som tørrfiskhaler og potetskrell fra skylle-
dunkene.
For å holde oppe moralen ble det holdt foredrag, for-
talt skrøner, spilt kort og lest i Nytestamentet og holdt
andakter. Mannskapet gjorde også sitt for å lindre
nøden.

I Tromsø ble det igjen liggetid før turen gikk videre
langs Finnmarkskysten. På turen måtte «Skjerstad» et
stykke dekke M/S «Santos» som var lastet med grana-
ter og annet sprengstoff. Heldigvis ble ingen angrepet,
og etter 17 døgn var de framme i Kirkenes. 
Fra Kirkenes måtte fangene gå til leiren som lå på
Evenes. Nå ble SS-soldatene byttet ut med
Wehrmachtsoldater, noe som gjorde livet noe lettere
for lærerne. Litt mer mat fikk de også. Selve leiren var
romslig nok, men trekkfull og kald.
Oppholdet på Evenes ble kortvarig, etter få dager bar
det igjen til Kirkenes der de innkvartert i falleferdige
bygninger. Den største brakka ble kalt «Stallheim», ei
bygning Herløv snakket mye om og som jeg antar han
også holdt til i. Førsteinntrykket av det nye stedet førte
til dyp fortvilelse. Stedet var enda verre enn noe av det
de hadde opplevd før, ja verre enn «Skjerstad». Tak og
vegger var utette, og en morgen var det snø i rommet.
I tillegg var det mus overalt. Maten ble igjen dårlig, og
ofte måtte de på søppelhaugen for å lete etter skrelling-
er og muggent brød. Forholdene førte også til mye syk-
dom.
I Kirkenes skulle lærerne hjelpe til med lossing av
forsyninger til tyskerne. Alle typer varer skulle losses,
som mat, høy, bomber og ammunisjon. Å håndtere
bomber og ammunisjon ble etter hvert en vane, og de
lærte seg snart hvordan de skulle lure unna matvarer.
Det viktigste var å sørge for at vareemballasjen gikk i
stykker under lossingen. Slik kunne de stikke unna litt.
Det hendte også at de tyske vaktene så hva som skjed-
de, men de lot være å gripe inn. En gang i blant hjalp
de også fangene. Men selve «orgingen» var likevel
ikke ufarlig: Noen av fangene fikk forlenget fangen-
skapet et par måneder på grunn av stjeling fra tysker-
ne.
På slutten av oppholdet i området kom fangene tilba-
ke til Elvenes igjen. Arbeidet i Kirkenes skulle nå utfø-
res av russiske krigsfanger. I Elvenesleiren var det lite
plass. Ei av brakkene, «Lusebrakka», skulle huse 400
mann, og fangene måtte ligge både på briskene og gol-
vet, tett i tett. 
I slutten av juli begynte ryktene igjen å svirre i leiren.
100 mann skulle sendes med båt til Tromsø. Men ing-
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