Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud
mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen
ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer i.
Senere blev tegninger af disse standard barakker blot overgivet til danske entrepenører som så sørgede for at bygge dem.
Her på Silkeborg Bad havde de fleste barakker en sokkel af
mursten, mens alt andet var af træ. Væggene var uisolerede
så der skulle fyres godt op om vinteren.
Vi har dog ikke kunnet finde murstenssoklen til Hohen Tauern. Den ligger ovenpå 2 anlagte tennisbaner som tilhørte
Silkeborg Bads kurgæster før besættelsen.
Vi formoder at underlaget har været
ideelt som sokkel for barakken
og derfor har de måske
gjort en undtagelse her.

Et af de få billeder der eksisterer af denne barak. Bøgetræet til højre
for indgangen står her endnu. Kan du finde det?

General von Hanneken med
hunden Pax ved indgangen
til Hohen Tauern. Hunden
fulgte efter ham og hans følge
under en inspektionsrejse på
vestkysten. Han tog hunden
med til Silkeborg Bad og den
fulgte ham hver dag indtil
hans afskedigelse den 27.
januar 1945.
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Stabsbarakken på Silkeborg Bad.
Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans
nærmeste stab.
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General von Hanneken
1942 - januar 1945

Generaloberst G. Lindemann
1. februar 1945 - 6. juni 1945

Generalens personlige ledsageofficer
Oberleutnant Walther Kienitz
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Generalens
kontor

Sekretär chef
Fräulein Kiel

Walther Kienitz
Ozb V.

Ia Generalstabsofficer
Oberstleutnant
Töepke

OI Ordonansofficer
Leutnant Polifka

IIa
Personelkontor

IIa Chef
Major Münchou

IIb
Personelkontor
(underofficerer og
menige)

IIb Chef
Major Bauer

Ia GAbo
Major Pöhlmann

Oberst Kutcherra
Heeres Küsten
Artilleri

Toiletter

2,9m

Generalstabschef
Oberst Collani

Senere

General Reinhardt

Skrivestue

Oberst von Wedel
Panser officer

Major Henia
Artilleri officer

Kontorer for faglige enheder:
Festung Pioner, Oberleutnant Kuppe
Pi. Transport H-Mot, Oberleutnant Lapp
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Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans
nærmeste stab.
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Mødet den 9. maj 1945

Natten mellem den 8. og 9. maj 1945 trådte den endelige tyske kapitulation i kraft. Ved middagstid mødtes de
to herrer her i stabsbarakken på generalens kontor.
Her blev betingelserne for tyskerne hjemmarch til
Nordtyskland dikteret af Major Fisher. Med på mødet
var desuden 4 repræsentanter fra den danske hær;
General Vagn Bennike, Kaptajn J.V. Helk, Kaptajn E.
Kragh og Kaptajn J.M. Malling. Fra tysk side deltog
foruden Lindemann 3 stabsofficerer. Ialt 9 mødedeltagere i det lille rum.

Lindemann ønskede ikke at forhandle direkte med
Danskerne, kun gennem de allierede ville han forhandle. De var trods alt sejerherrene og dem han skulle
overgive sig til.
Lindemann mente at det vil tage 4 uger at rømme Danmark for de tyske tropper. Dette stillede major Fisher
sig tilfreds med, hvorefter han og den danske delegation forlod badet og overlod det til Tyskerne de næste 4
uger.
Og dette historiske møde fandt altså sted lige her.
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Major F.R. Fisher
1.st Royal Dragoons
Repræsentant for de allierede

Generaloberst G. Lindemann
Øverstbefalende for de tyske
styrker i Danmark
1. februar 1945 - 6. juni 1945
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Her et brudstykke af en fjernskrivelse til en del af de tyske enheder i
Danmark, udsendt her fra Silkeborg Bad af AOK Lindemann. Dokumentet
instruerer om forberedelserne til de tyske troppers hjemmarch.
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Det officielle kapitulationsdokument som blev underskrevet
på Lüneburger Heide af den tyske og den allierede overkommando.
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Ia Generalstabsofficer
Oberstleutnant
Töepke

OI Ordonansofficer
Leutnant Polifka

Hjemmarch
Trods de allieredes ordrer om hjemmarch til fods, var der alligevel mange
der var kreative og fandt befordringsmidler. Forklaringen lå for nogle
i arrogance, for andre var det en nødvendighed p.g.a. krigsskader og andre
skavanker.
Ved grænsen blev de afvæbnet og frataget alt inklusive eventuelle kontanter.
Turen til grænsen varede dage og uger.
De sov under åben himmel og levede af
feltrationer.
General Lindemann insisterede over
for Major Fisher på at det kvindelige
tyske personel skulle transporteres
til grænsen. Men Fisher var stejl og
fastholdt at også kvinderne skulle
marchere til grænsen.
Vi ved faktisk ikke hvordan de kom
derned. Men rygter taler om busser og
andre køretøjer.
Fotoet er taget af Jørgen Strange
Lorentzen ved Krusaa maj 1945.
Han var modstandsmand på Lolland Falster, og blev i befrielsesdagene til-knyttet
grænsegendarmpolitiet på dansk side,
som assisterede de allierede ved grænsen.
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Slaget er tabt...
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