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Löderup den 4/1 1944

Fru Gretha Ehrnberg!
På samtliga härvarande flyktingars vägar vill jag härmed tacka fru
Ehrnberg å det hjärtligaste, för de välkomna julklappar du skickade till barnen
här i lägret, samtidigt vill jag tacka för det personliga intresset som jag känner
att Frun har här i lägret.
Jag kan betro Fru Ehrnberg att julklapparna från frun var de som
väckte störst lycka, och jag vet av erfarenhet, att barnens föräldrars tankar har
varit hos Fru Ehrnberg av tacksamhet, för den stora välvilja och älskvärdhet som
du och det svenska folket visar oss danska flyktingar, då vi har fått lämna vårt
fädernesland, judar som arier, inte visste hur vår framtid skulle arta sig, blev
mottagna som om vi var en del av det svenska folket, som återvänt. När vi en
gång ska återse vårt fädernesland och där blivit fred, kommer vi med glädje, och
lite sorg i sinnet att minnas den tid som vi uppehöll oss i vårt kära gästfria
brödraland. Vi hoppas aldrig att det sker, men om det skulle hända, vet jag att
den danska gästfriheten, alltid kommer att stå med öppna armar och ta emot det
svenska folket som har betytt så mycket för oss.
Då jag har fått veta att Fru Ehrnberg är född i England kan jag
berätta för frun att jag har ansökt The British Legation om att bli intagen i The
Royal Airforce och jag har fått ett uppmuntrande svar från dem om att det än så
länge skulle finnas en chans för att komma över till ”Uncle Sam” och därifrån
fortsatte det, jag blev avbruten så brutalt i Danmark, nämligen att personligen
vara med och befria världen från den hopen av tyranner som för ögonblicket
översvämmar Europas stater. Att gå här som dansk officer utan att kunna göra
annat än att se på det hela från ’parkett’ ger en känsla av vemod som inte går att
fördriva, men vårt aktiva motstånd i Danmark går förhoppningsvis inte förlorad
så länge det finns en Dansk i landet, och våra flyktingars lyckliga stund kommer
så vitt vi vet, innan allt för länge.

För att komma tillbaka till huvudsaken kommer jag nedan att ge en
förteckning över det som Martin Salovej behöver, jag hoppas inte att vi är allt
för oblyga, men saken är den att familjen Salovej kom iväg från Danmark med
¼ timmas varsel och fick därför inte med sig något vidare kläder och då Martin

lider av astma och bronkit ska han ju kläs varmt, men då de kläder han har med
sig från Danmark är sommarkläder har han ingen möjlighet att kunna klä sig
som sjukdomen kräver.
Efter moderns uppgift, och egna iakttagelser behöver han följande:
2 ylletröjor
2 yllekalsonger
2 yllelivstycken
1 ylleslipover
1 varm skiddräkt (overall)
1 halsduk
1 par yllestrumpor
1 par yllekoftor
Sängkläder
Jag bifogar lista som efter användning sändes i retur till mig.
Då vi har flera små barn här som är under 6 år vill jag samtidigt
fråga fru Ehrnberg om att hjälpa dessa också kan låta sig göras då dessa också
lider av saknad av beklädnad.
Då jag på förhand tackar fru Ehrnbergs välvilja sänder jag lägrets
och mina personliga vägar de varmaste hälsningar till fru Ehrnberg med hopp
om att vi snart ska få se våra förtryckare slagna.
På flyktinglägrets vägar
Hans Hesdorff
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