Den rigtige historie om
”Broen over River Kwai”

Broen i dag som tegneren ser den. Tegningen vises med tilladelse af kunstneren Alek Krylow, Fur.
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Storfilmen ”Broen over River Kwai” er jo
nok kendt af de fleste af Trafik & Veje’s læsere. Men den rigtige historie bag broen
og jernbanen er det nok de færreste, der
kender. I hæftet med titlen ”The true story
of the Death Railway & the Bridge on the
River Kwai” står der meget diplomatisk:
”Det eneste filmen og bogen bag har med
virkeligheden at gøre er, at de allierede ønskede at ødelægge broen” - så er det sagt.
Nu skal man jo ikke ødelægge en god
historie. Og både film og bogen har skabt
varig interesse for den del af 2.verdenskrig,
der udspillede sig langt fra Danmark.
Japanernes indtræden i 2.verdenskrig
starter med angrebet på Pearl Harbour den
7 december 1941. Fra den dag breder japanerne sig ud over hele Østen og erobrer
de europæiske kolonier én for én.
Thailand/Siam har altid vejret efter
vinden og hidtil undgået kolonisation. Da
det nu så ud til, at japanerne var den vindende part, hældte thaierne til et Japan-
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venligt styre. Det gav en besættelse med
et udstrakt selvstyre samt mulighed for
at få store områder tilbage, som Thailand
tidligere havde mistet til de store imperiebyggende nationer. Japanerne idé med
at besætte Thailand/Siam var at ramme
England ved at erobre ”Imperiers Juvel, Indien”. Burma, der af englænderne betragtedes som en del af det indiske imperium,

var begyndelsen på denne erobring. Burma
falder til japanerne i januar 1942.
Den japanske overkommando erkender, at de ikke kan forsyne Indien-felttoget
ad søvejen. Derfor besluttes at bygge en
415 km lang enkel- og smalsporet jernbane
(1 m sporbredde). Banen anlægges langs
med floden Kwai Noi (Lille Kwai) op til ”TrePagode-Passet”, der er grænsen mellem

Broerne efter det allierede bombeangreb i januar 1945. Resterne af træbroen ses i baggrunden.

Broen bruges som jernbanebro den dag
i dag, og det ironiske er, at de ødelagte
fag efter krigen bliver erstattet af to fag
fremstillet i Japan og leveret som en del af
krigsskadeerstatningen til Thailand.

Dødens Jernbane

Broen i dag. De to midterfag er ironisk nok leveret som krigserstatning af japanerne efter
krigen.

På ”Dødens Jernbane” blev der også arbejdet på gennemskæringen om natten med
fakler Stedet blev derfor benævnt ”Hellfire”.

Burma og Thailand, hvor Kwai Noi har sit
udspring. Videre ind i Burma til Mulmain,
hvor Kiplings Burmapige lå og drømte
om soldaten fra England i ”Oh den vej til
Mandalay”.
Arbejdet begynder den 16. september
1942. Japanerne sætter et ingeniørregiment ind fra hver side. De japanske ingeniørtroppers oplæg var 4 år til opgaven, men
de fik 16 måneder, og de to sider mødes
den 25. december 1943.
Arbejdsstyrken blev krigsfanger (POW),
der på trods af Genevekonventionen blev

tvunget til under umenneskelige forhold at
bygge banen. Der blev indsat i alt 61.000
krigsfanger fortrinsvis fra Singapores fald.
Heraf døde de 16.000.
De asiatiske tvangsarbejdere er en anden del af historien, som man kun sjældent
hører om. Der var ca. 200.000 asiatiske arbejdere, der var med til at bygge jernbanen.
De var mere eller mindre tvangsudskrevne.
Tvangsarbejderne havde det på mange
måder værre end krigsfangerne; de fik nogenlunde samme behandling, men var ikke
organiseret og måtte klare sig selv, hvis de
blev syge. Man kender ikke helt antallet af
omkomne, men det var væsentlig større
end blandt de allierede krigsfanger.
Først broerne for der blev bygget to
broer ved byen Kanchanaburi, hvor banen
krydser den flod, der nu kendes som Kwai
Yai (Store Kwai).
Den nordligste linjeføring var en træpælebro, der påbegyndes i oktober 1942
og tages i brug februar 1943. Betonbroen
blev monteret med 11 stålbuefag á 21,5 m;
de var fra en eksisterende bro på Java og
blev demonteret og transporteret hertil i efteråret 1942. Denne bro blev klar til brug i
april 1943.
Den flotte Hollywood-træbro har aldrig
været bygget her, men på Ceylon, hvor filmen blev optaget.
Begge broer ødelægges af allierede
bombetogter i februar 1945. Resterne af
træbroen blev brugt til at reparere stålbroen, der er i brug til august, hvor japanerne overgiver sig efter atombomberne.

Der er ikke skrevet så meget om the
”Death Railway - Dødens Jernbane”, hvor
broen over Kwai var en meget vigtig brik.
Den 415 km smalsporede jernbane skulle
bygges i løbet af 16 måneder, så det var
noget af en bedrift at få den anlagt så hurtigt. Rydning af urskov og mange mindre
broer gjorde anlæggelsen meget krævende. Det terræn, hvor jernbanen skulle
gå, krævede visse steder, at der skulle hugges igennem hårde klippeformationer med
primitivt værktøj. Ved det, der i dag kendes
som ”Hellfire”, blev der arbejdet i op til 18
timer delvis ved fakkellys deraf navnet.
Da det var en enkeltbane, blev der
anlagt mange små stationer, hvor togene
kunne vige for hinanden. De to baneanlæg mødtes ved stationen med navnet
Konkuita, der ligger 18 km inde i Thailand.
Forfatteren ledte forgæves efter denne station på den nu nedlagte banestrækning og
fandt den først, da en lokal fisker sejlede
ham ud på den 80 km lange kraftværkssø,
der dækker en del af banen nu.
Selv om broen ikke ser så spektakulær
ud som på filmen, så var såvel broerne som
banen et enormt ingeniørarbejde, udført
under ekstreme forhold. Det kostede livet
for 38 krigsfanger og ca. 240 tvangsarbejdere pr. km. I dag er der stadig over 100 km
jernbane i drift, og den står som et mindesmærke, der bør have vores fulde respekt.
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Broen som vi kender den fra filmen ”Broen
over River Kwai”.
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