Överlevde kriget i Berlin
Fyller nu 70 i Södertälje
På långfredagen fyller hr Julius Georg Erwin Kalow, Tältvägen 19 B i Södertälje, 70 år. Han har en
serie spännande och dramatiska händelser bakom sig innan han nu som svensk pensionär kan fira
sin födelsedag. Hr Kalow är född i Tyskland och har varit med om två världskrig. I det andra världskrigets slutskede försvann han i Berlin under de kaotiska sista dagarna av kriget, och det var tack
vare detektivarbete av hans maka och svenska Röda korset i som han 1947 kom till Sverige och Södertälje.
Hr Kalow är född i Berlin. Efter han inte komma i kontakt med sätt
vslutad skolgång deltog han i förs- lustru.
ta världskriget. Där blev han svånt Han visste överhuvud taget
årad 1919 och var länge koiwalies- tt hon kommit över till Sverige.
>ent innan han i Berlin under melKAOS
ankrigstiden kunde börja ägna sig
— De sista dagarna i Berlin var
it sitt stora intresse — idrotten.
Hemma i lägenheten på Tältvä- allt kaos. berättar hr Kalow. Det
gten finns det många minnen från •asade strider in i det sista. När
lans aktiva period som idrottsman. mina kamrater runt om kring mig
— Det var främst boxning, sim- log eller försvann beslutade jag
ning och jiujiitsu som jag var in- mig för att dra mig undan.
tresserad av, berättar han för Inget befäl fanns heller just då.
— Jag såg en tysk officer den
Länstidningen.
sista dagen, säger hr Kalow, men
han var död.
IDROTTSLÄRARE
— Därför utbildade jag mig, när
jag var återställd efter min krigs- —CIVBL
Då jag kom till vårt hem i
da, Ull idrottslärare. Jag fick
anställning som idrottsledare inom Berlin kastade jag min uniform och
klädde mig civil.
poliskåren i Berlin.
Sedan sögs hr Kalow upp bland
Där var hr Kalow verksam un- alia
som i flera år arbetade
der många år. Till siliut avancerade med die
att röja upp och få igång ett
han inom polisväsendet och blev fungerande
liv i Berlin.
polismästare för ett av Berlins poHan kom åter att tillhöra polislisdistrikt.
kren.
Sin hustru hörde han inget ifrån.
FEL POLITISK
Fru Kalow i Sverige efterlysta
ÅSKÅDNING
utan resultat.
- Men vid den tiden kom Adolf sin—man
Jag träffade greve Bernadotte
Hitler till makten i Tyskland och
Uppsala och bad honom hjälpa
eftersom jag och min hustru Mar- mig.
tha Teodora sedan länge öppet hade deklarerat att vi var socialde"VERMISST"
mokrater blev jag stoppad i mim
— t Efter en tid fick jag besked
arriär.
På den tiden i Tyskland var det att min man var rapporterad som
samma sak om man var socialde- sjk. "vermiisst". Vilket i de
flesta fall betydde att vederböranmokrat eller kommunist.
de var död. . .
— Många av våra vänner-^och
Men 1947 fick hon kontakt med
släktingar fördes bort till koncen- sin man genom svenska Röda kortrationsläger för sina politiska set,
stäUningisiteganden, berättar fru Ka- Genast ordnades alla formalitew.
ter och hr Kalow kunde komm*
Men hr Kalow och hans hustru till Södertälje 1947.
fick vara ifred.
Här har han arbetat på Mjölkcentralen i sjutton år.
MOTSTÅNDSRÖRELSEN
De enrollerade sig då i mot- Han fick svenskt medbogansikap
ståndsrörelsen och arbetade natte- 1955 och fick sitt svenska körkort
tid med att distribuera illegala tid- på sin sextioårsdag,.
Sedan arbetade han som chaufningar.
för på MC i Södertälje.
— Det hela var naturligtvis mycket farligt, säger hr Kalow, Vi haNYA VÄNNER
de säkert blivit avrättade om vi Hr och fru Kalow reser allt som
hade åkt fast.
oftast ner till Tyskland och träf— Men sådant tänker man inte på far vänner.
när man är ung och har något att — Men det är nya vänner, sägier
fru Kalow. Alla vana gamla bekankämpa för...
ta har dött. Mångla dog under kriget.
TILL SVERIGE
1945 började situationen i Berlin
I FÖRENINGSLIVET
bli ohållbar. Fru Kalow lyckades
I Södertälje har hr Kalow varit
till slut komma med den sista Bernadotte-transporten till Sverige verksam i många år i Södertälje
Bara fjorton dagar före kapitula- spelmanslag, Södertälje MmSrksklubb och Södertälje pensionärstionen.
föneniing.
Hr Julius Kalow på Tältvägen 19 B i Södertälje fyller 70 år på
långfredagen. Det är ett välvilligt öde som förunnat honom att fira
Tidigare var han även verksam
"HIMMELSKOMMANDOT"
den födelsedagen. Här visar han upp ett diplom han fått för medDå hade hon redan skilts från i Södertälje schacksällskap.
verkan i Berlinolympiaden 1936. Diplomet är signerat "Der Ftihrer
I dag kan han se tillbaka på ett
sin man som tagits ut till det s. k
und Reichskanzler" Adolf Hitler.
långt och innehåMsrilkt liv.
"Himmelskommandot".
Hans pris- och diplomsamlingiar
D.V.S. han — liksom andra mind rymmer en hel epoks håetori*.
re önskvärda personer — sattes till Bland diplomen finns bl.a. etk.sigdet farliga arbetet att desarmeric nierat Adolf Hitler.
bomber som inte briserat. Chansen Det är ett välvilligt öde som har
att nå pensionsåldern i det yrkes gjort att hr Kalow kan fira *in
på den tiden var mycket liten.
sjuttioårsdag med sin hustru i SöGenom sitt arbete med bomber- dertälje på långfredagen.
BOSCO
na, som., var mycket hemligt, fick

