
J Fan~edrn t 

u kulde "i saa i nyt Tøj, og Forandringen med os 

ar forhav ende. Vi gik ind i Lejren om en Flok 

dklædte, maa ke lidt mud kede Menne ker, men 

i kom ud om nogle rene Landevej bi er i nogle 

frygt lig Pjalt r m d enten t Kryd eller en tor 

Lap paa Ryggen i taf af n af tikkende Farve. 

Min kjorte var uden Ærmer. Den havde min For

mand maa k brugt til Vaske- eller Haleklud. 

trømperne var tynde og af ilke, den ene brunrød, 

d n and n ort med ly eblaa Striber. Hat og Ve t 

ave ikke. eJerne havde de taget fra o • og Livrem 

ar der kun faa der havde. 

Barakk n, vi fik anvi t havde r. 19, h\'or i fik 

anvi t Plads ammen med Rus re og Italienere og 

et Par Fran kmænd. D r blev ikke megen ov plads 

til hver, for vi maatte ligg S Mand i 2 KøJer, og 

engene var alle med 3 Etag r. 
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Et .1\•1 ind i Dachaultjrtns Sowsal i tn Barak. Dtttt Rum 

ltunåt bust mtlltm 3 01 4 Hunårtåt F•n&tr. 
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Drikkevand fandtes ikke i Lejren, da alt Vand i 
Hanerne var tyfusbefængt. Og Tyfusfaren for o 

var særlig tor, fordi vore abobarakker var belagt 
med Tyfuspatienter. Der var ikke saamegen Gulv· 

plads, at vi alle kunde staa der, og Siddepladser var 

der ingen af. Man maatte altsaa opholde sig i in 
eng, naar man spiste eller hvad andet, man havde 

for. Paa et Gulvareal, som jeg vil anslaa til at være 

10X20 m, maatte vi opholde os a,mmen med hen· 
ved 500 Mennesker. Vi fik hver udl veret et Tæppe, 
d r for de flestes Vedkommende kun var en Ralt, 
men vi glædede os dog til at komme til Ro paa Ma

drasserne efter Rejsen. Saa lagde vi os fortrøstnings
fulde ned paa Lejerne med vort Fodtøj under Ho

ved t, for der maatte int t være paa Gulvet, saa 

kunde det og aa let blive stjaalet, om vi stillede no

get fra os. 
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Lu o~ Lopp r 

M n det var ikke let at falde i ø n, for nart be-
• 

gyndte Utøjet at plage os. Det kravlede og bed paa 

os u tands ligt, og j g var fuldkomm n ulykkelig, 

for jeg kendte Faren ved Lu og r gnede allerede 

den første at at kunne blive paaført Plettyfus, der 

jo var ensbetydende med den visse Død. D t viste 

ig dog snart, at det meste af d t, der kravlede og 

bed, var store Lopper og Væggelu , men enkelte 
fandt dog og aa snart almindelige Lus paa deres 
Krop og i Tøjet. Ved Linningen af min kjorte 

sad en hel Kage af gamle Lu eæg, men de var kogt 

ihjel, før jeg fik Skjort n udleveret. Dem kradsede 

jeg bort med Bladet af en Kniv, om jeg laante. 
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Hund f den, 'fi fik 

Til vor Mad fik vi en brun Emaljeskaal, som Emal

jen til Dels var siaaet af, saa den i Stedet var be

kJzdt med et Lag Rust. Enkelte af os fik n klodset 

Tra:ske, men derudover fik vi ingen pi eredskaber. 
' Skaalen kunde vi vaske i koldt Vand og tørre den 

af med vort Jakkea:rme, og i den blev der servere 

% l Kaffe om Morgenen, 1 l Roe uppe om Midda

gen og % l The om Aftenen. D suden fik vi hver 

Aften 1/1 af et 4 Punds Rugbrød; 2 Gange ugentlig 

ca. 25 g syntetisk Margarine, der bestod af Parafin

olie der var emulgeret op med Vand. Een Gang om 

Ugen fik vi en Skive Pølse paa ca. % cm's Tyk

kelse, og om Søndagen Ugens Sukkerration: 1 Spise
skefuld Sukker eller Marmelade. Undertiden kunde 

vi ogsaa faa en Skefuld flydende Ost, men derud

over var der intet at faa. D n daglige Kost inde-
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holdt kun faa Kalorier, og man forstaar, h or slappe 

Ti efterhaanden blev, naar det ab olutte Minimum 

til et Menneskes Ek istens ligger betydeligt højere 

end de Kalorier, vi fik daglig. 

L~jrms FodtØJ i Dacha11. 
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·. 

~dom o~ ult 

T il en Begynde) pro ed i paa at lave nogle gym· 

nasti ke Øvel r og lidt Løb ude paa Barakgad n, 

men det havde vi hurtigt for lidt Energi til at kun· 

ne g nnemføre. Mange af Kamm ratern ble og aa 

hurtigt yg :.. De fik Difteri Her karlag n feb r, 

men i Begyndelsen maatt d dog med ud til de dag

lige Ap Iler, d r kunde are fra 5-6 Timer. I al 

d n Tid maatte vi aa uans t V jr og Før , taa i 
Geledder paa 1 O Mand og vent , til d t pass d Ty-

kerne at tælle o . 

En Dag i F bruar Maaned maatte amtlig nye 

Danske til Lægeund r øge! e for at bli arb jds

mæ sigt kla sificer d . Vi maatte da lægge alt T j t 

ude paa den aabne Plad og ente, til vor Tur kom 

til Und r øgelsen. Men da vi kom ind aa i ikke 

noget til Læger. Der ar nogle Fanger, om maalte 
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og v jede o . Min Vægt var da 69 kg. Og de skrev 

Kort o er vore Tænder. aa kund vi att r gaa ud 

og klæde os paa i de fugtige Pjalter, der havde lig

get paa den til ølede Plad im ns. Jeg troede selv, 

at dette var Begyndelsen til Enden, for det maatt 

dog end med Lung betændelse. Men d t undgik 

jeg dog. 
ulten var eft rhaanden ved at bli e frygtelig. an 

pi t hele Dagsrationen af Brødet om Aftenen, saa 

fik man kun den tynde The om Morgenen. Ha 

man aa dog haft lidt Tobak, men det var det og aa 

smaat m d. En Cigaret kunde "skoddes" 4 Gange, 

og aa blev der ndog en Stump, som kunde ryg 

i Piben. 
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D død Parade 

r v i det vaa 

Desuden blev der bundet en Seddel ved høj t 

taa, ogsaa med Nummeret paa, og før de døde bleY 

transporteret til Krematoriet paa en stor Fladvogn, 
blev Guldplomberne brzkket ud af Munden og sam

let i en Blikdaase. For at Hovedet kunde ligge stille 
imens, traadte man dem paa Hagen, og derved aab
nedes Munden ogsaa bedre. 
Disse Lig var frygtelig afmagrede, og mange af dem 
havde store Saar paa Benene eller Armene. 



Liggesaar aa store som Haandflader og Vand i Be

nene var ogsaa ganske almindeligt at se. 
Hv1s de syge blev for talrige, log man nogle ihjel 

paa følgende Maade: Samtlige maatte flyttes over i 
en anden Barak. De syge blev saa i bar Skjorte sat 

ud paa en Fladvo !l. hvor d d m d B n n ud 
med Vognen Sid r. Und rti n 

t Tzpp o r Skuld ren, n 

l o. Sa ad d i Kulde * Bl t 

Par Tim r, før Vognen kørte m d 

dem o r v dem bru

maa ke ikke var v 



r blandt omm rat rn 

" us lmænd" kaldt man d magre, udhungr de 

Mennesker, som Lejr n var befolket med. Vi Dan-

kere b gyndte og aa at ligne Mu lmænd, og und r 

d n m gen Sygdom d r blev blandt o , paatog jeg 

mig at passe de yge, der om ider fik Lov at bli e 

ligg nd i d r Køjer und r App lierne. Det blev 

til et mere og mere omfattend Arbejd , eft rhaan

d n om fler blev smittede; og efter Dag Forløb 

havde i de før te Død fald i vore Rækker. 

Det var Folk, som ikk havde Mod og Energi til at 

leve under disse fortvivlede Forhold, der først gik 

til. g nere gik det ud over andre og aa. Især ar 

det vanskeligt for dem, som bl v indlagt paa Re-

ier t ( ygehu et), fordi de forud n f. Eks. kar

lag n maaske blev smittet der af Plettyfu p. Gr. af 

de mange Lus ogsaa paa dette ted. 



I den Tid, vi var i Lejren, døde d r paa ygehu et 

1 Læg r. Men d t var kun en ringe D l af alle de 

døde. an paastod, at der i hele Lejren døde 4-500 

daglig i de værste Vintermaaneder af Lejrens 40. 00 

Fanger. 

Dt dødt bringts ud af Barakktn i Dachau. 
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Ty k Brutalitet os Gru mhed 

Selve Lejren var i bogstavelig Forstand bygget paa 

Lig, idet de første Fanger, som b gyndte at anhegge 

Lejren, var Jøder. Og de læbte sig til døde, hvis de 

ikke blev pisket eller siaaet ihjel. g disse mange 

Tusinder Lig var begravet i Sumpen under Lejren. 

Man fortalte om de frygt ligste Grusomheder fra 
Lejrens første Tid, ca. 10-12 A r tilbage. Det 

skulde saaledes v re n almindelig brugt traf over

for nstridige Fanger, at man bandt en hel Række 

af dem samm n ved n S{lor, der var fastgjort til 

hver Mands Kønsdel. Rækken blev saa drevet af 

Sted i Rundkreds, til nogle af dem faldt omkuld og 

rev sig selv og de andre i Stykker. Grusomhederne 

...ar endnu ikke holdt op, da jeg befandt mig i Lej· 
ren, og mange blev henrettet ved Hængning eller 

blot ligefrem siaaet ihjel. Det var ikke alene de for· 
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}t~goll wr i D•chat~. 
H•n tr i/ t strib t Fangttlragt o forsyn t 1MC .At~tostr••. 
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hadte S-er, men og aa de af Tysk rne ophøjede 

Overfanger, der slog Folk ihjel. 

Jeg har en at hørt n gamm l Rus er, som kla

gende gik i Døden efter en Omgang af en Polak, 

om fungr de som Barakformand. Ogsaa vi andre 

var udsat for deres brutale Fr mfærd, selv om de 

havde en vis Agtelse for os ordbo re, men vi 

maatte dog finde os i baad park og lag; somme· 

tider brugte de Suppeø ren til at slaa o i Hovedet 

med. Den Slags Gerninger udførte de gerne for 

Ty kern , naar de saa til G ngæld fik m re Ma 

end vi andre. Sultne indtil Fortvivl l maatte vi 

desuden se paa at de havde rigeligere med Brød end 

vi andre. De tillod sig at uddele d n tynde uppe 

til os og sætte den Rest, der kunde indeholde lidt 

Kartofler, til ide til dem selv. 

Under Uddelingen af andre Ting, f. Ek . ukker, 

sørg de de og aa i rigeligt Maal for dem selv, og vi 

turde ikke gøre Indsigelse, selv om det var aaben

bart, at de stjal det fra os. 

Den værste af alle Overfanger var Lager~iltester, en 

Armenier, som havde været Fange i henved 2 Snes 
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Aar. Man paastod, at han per onligt ha de ombragt 

Hundreder af Mennesker. 

Alt, hvad der var brutalt og umenneskeligt klarede 

ig bedst og kunde flyde ovenpaa i Lejren. Fine kul

tiverede Mennesker og deriblandt nogle af Europa 

allerdygtigste Videnskabsmænd maatte bukk under 

og ende i Kr matoriet, hvis korsten røg ustandse

ligt. Jeg har vær t i Lejr ammen med et Udvalg af 

Europas allerfin te Elite, og dog lignede de næsten 

alle vore mest forhutl deLandevejsbi ser herhj mme. 

Østrigs ,tore tatsmand chu snitz var n af dem, 

jeg saa derned . Prof sorer fra f. Eks. Wien og 

andre Byer gik rundt og var blevet til Særlinge, 

fordi de havde mi tet der For tand. 
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u fj D t r 

Pnestern ar alle arnlede i 2 Barakker med ca. 700 

i hver. De havde et Iill ap l med lter og Tilla

del e til at holde Gudstjen te for dem elv. 

Vi andre Fanger maatte ikke komme til Gud tjene

te, men i holdt dem dog i det skjulte, l om der 

ar traf for at deltage og haardest traf for den, 

der forestod det. løvrigt ar der en taerk, rdigiø 

Trang iblandt Danskerne d mede. Folk, som man 

herhjemme aldrig saa i Kirken uden til Bryllupper 

og B gravelser, maaske daarlig nok til deres egne 

Børn Konfirmation, deltog med Interesse i dis e 

smaa Sammenkomster. Og Højdepunktet i disse, vore 

Andagter, for kom mig at være Fadervor, hvor alle 

plejede højt at bede med. Da kunde d r vaere Tale 

om et virkeligt bedende Kor, for Bønnen har ho 

dis e Menne ker vist sjældent haft en saadan Inder-
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ligh d og gi et saa megen Trø t og Styrke som un-

d r di Forhold. 
H r lured Døden i bogstavelig Forstand paa o 

alle. Og vi var klar over, at det kun var et Tids-

pørgsmaal, hvornaar den indhentede o . Maaderne, 

d n kunde naa os paa, var mangfoldige, men ingen 

ar stzrkere truet af den, end i var det. Selv Sø
manden paa Havet kunde gaa sikrere for den paa 

it Dzk, end vi kund her i d tte Helvede, hvor 

ygdom, Snavs og Brutalitet altid lurede. 

Paa ~ Plads i Lejren laa Gasrøren fra en Koncen

trationslejr i Polen, som var blevet erobret af Rus· 

erne. Men Tyskerne havde afmonteret Gaskamret, 

hvori de ,. verga ede" Fangerne, naar de vilde afli e 
d m paa n Maad , saa der ikke kunde paavises 
Voldsmzrker eft r deres Begravelse. 
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D n ty k H •rber tning 

Vi havde intet at læse uden Nazistbladet, Miinche· 

ner Nachtrichten. Og selv dette Blad kunde udebli

ve, naar Munch n blev haardt angrebet af Flyvere. 

Det har vi kunnet følge med i. Det eneste, der havde 

Interesse for os, var den tyske Hærberetning. Selv 
om vi vidste, hvor forløjet den var, prøvede vi ved 

Hjælp af vore Officerers Fortolkning at finde ud 

af, hvor daarlig Stillingen efterhaanden blev for 

Tyskerne. Vi overvejede ogsaa, hvor farligt det var 

for os, naar de Allierede nærmede sig for stærkt, for 

vi vidste, at Tyskerne havde ombragt Mas er af 

Fanger, baade i Holland og Polen, før de opgav 

Lejrene til deres Fjender. Det nærmeste neutrale 

Land fra os, var Schweiz, men hvordan kulde vi 

kunne naa det, selv om Mur og Hegn omkring os 

blev ødelagt? At slippe ud af Lejren var en kom

plet Umulighed, idet stærke Taarne med Maskin-
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Lit dt paradt j Dachau. 

D dt Tyfuspatitnttr laa nøJnt foran dtrts Barak indtil dt 

bln~ l..rsstt paa tn stor Rullwogn og ført til Kr matoritt. 

Forindtn bln~ dt 1md tn Bl..rkstift m4rktt paa Bryst og 

Laar, og dtrts n~t. Guldplombtr bln~ brøtkktt af T ..rndtrnt 

01 samltdt j tn Blikdaast. 

kanon r b vogt de Hj rnerne af Lejren, som var 

omgi et af en høj Mur. Udenfor Muren var der 

anbragt et olidt H gn af Pigtraadsnet med indlagt 

Højspænding. Desuden var der talrige Smaataarne 

med Projektør og Maskingeva:r kytte amt Vagt· 

po ter med Hunde. 
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aar Fan erne ha de o er taaet deres Karantzn 

tid, kom d paa Arb jd i eller udenfor Lejren. Vi 
kom aldri ud at arbejde fordi i ha de en l ngere 

Karantzn tid p. Gr. af den me en ygdom. 
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rb jd t i Ru tnin indu tri n 

Dette Arbejde for ik d l i Fabrikker for Ru t

ningsindustrien, del i bomb ramte Byer og Egne, 

h or der skuld rydd op. Men Arbejdet i Fabrik-

roe gav ikke tore Bidrag til den ty ke Krig -

indu tri, fordi angerne paa en eller anden Maade 

gjorde alt for at sabotere det, de elv havde udf rt. 

Der fortælles om n Fang , at han den ene Gang 

cft r den anden fik baade Ro og Belønning for 

m get vel udført Arbejde m d nogle Cylinderhuller 

i Motorblokk til Flyverna kin r. Me11 di e fine 

H uller gik alle ud af Maskinh lien med hv r en lille, 

næ t n usynlig Rid , aa den Motor, de skulde være 

en D l af, aldrig vild komme til at gaa ordentligt. 

Ty kerne kund selvfølg lig ikke ofre saa megen 

Vagt paa dis e Vzrk tedcr, at Driveri i stor til blev 

forhindret. g desud n lavede Fangerne i den Tid, 
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Kada trt l~ssts 1 Dachau for at Jørts til Krtmatoritt, 
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d ikke ar b vogted a a m gen a m lo t", alt a a 

Arb jd for ig el af Ty kernes Ma riale at de 

kunde for yn o alle med Fyrtøj, Cigaretrør, Rin c 

af rom taal, igaret- og Tobak sk r o. s. ., alt 

amm n til kade og Tab for Krig indu trien. 

Mange af di Ting ar aa fint la t, at d , naar 

d ngang bliv r bragt ud af Lejr ne, kund ælge 

om veritabl Kun t ærker for der bl virkelig 

ofr t baad Tid og Omhu paa d m lig om mange 

Ting var udført m d g nial nilde. Gravørarbejd t 

udført i R g l n af Ru om lod til at have 

ærlig Anlæg for dett Arb jd . 

Til n B gynd Is saa vi paa vore ud nland ke Kam

m rat r om lndi id r, d r tod b tydeligt und r o . 

D re Ud ende ar jo ikke ab olut tiltalende. D 

gik all i nog t frygt ligt T j og var de uden ,kort

klipp d lig om vi lv. Men Ru re og Italienere 

havd den aakaldt "Auto trada", d. v .. en a-

kinbr dde ganske tæt klipp t kilning ned ov r 

Midt n af Haaret fra Pand til akke. Det gav 

d m et ærlig tar cligt Ud eende. 

M n vi andre saa jo heller ikk ju t cl gante ud, og 
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jeg har ofte antaget Danskere for at være Udlæn

dinge, og derfor blev jeg klar over, at Tito- og Ba· 

doglio- oldater og politi k Fanger af alle andre 

ationer i Virkeligheden var lig aa gode Men n ,_ 

ker, om vi selv var. 

Ligvogn i Dachau TMd Æstlforsp;md, 

vistnok forhtholdt dt dødt blandt dtt tyskt Vagtm.lndskab. 
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oncentration l j r n traff 

Man kan ikke bebrejd dem dere Tyvagtighed 

overfor Mad for ulten havde ikke alene længe og 

haardt banket paa der s Dør men i høj Grad gjort 

it Indtog hos dem. 

Ikke desto mindre blev de straffet forf:erdelig 

haard t, naar de f. Ek . aa d r nit til at nyd sig 

ti l et Stykke Brød, eller naar de b re stod paa Vagt 

for at faa Lov til at aske "Kiibelen" efter Mad· 

udd ling n for at faa d fattige Re ter, der endnu 

kunde idd i den. 

Jeg husker endnu en fransk a kinarbejder, Picard, 

d r havd tilegnet sig n ekstra Portion Roe uppe. 

Han ble før t banket mør m d Knytnæve lag i An

sigtet og Bry t, d refter parket, indtil han faldt 

omkuld for til id t at b li' e ud tillet til Be kuel pa 
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en Tabur t ud i L jrgaden ud n at faa ad d n 

Dag. 

D nn traf idømt Barakformænden oft . Den ud

tillede Fange kund da taa op og fry paa m 

Taburet i op til en halv Dag. 

aar d t bl v App !tid tod han der 

rag de op over de øvrig aa han ov n i 

den Ri iko at bliv iagttag t af Ty kern , d r kom 

for at kontroll r Appell n. D rved kund han 

yd rlig re bli e forulempet Il r endog ri ikere at 

bliv traff t m d D d n for in For l e. 

traff n i L jr n var mening lø t haard . O Pi ke

slag var en mild traf og me t almindelig. Der blev 

und rtid n laa t saa frygteligt Mand n, der blev 

pændt til n Pi k buk eller n tol, maa k bl v 

Invalid fter n aadan mgang. 

taabunk r var og aa en af de milde t 

Fangen bl v da anbragt i lag kab, hvor det 

var ham umuligt at idde ell r ligg aa Iill var 

det. Han maatt da taa op d t Antal Dag , han 

blev id mt, og und rtiden gi mte" d ham yder

lig re t Par Dage. 
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pfind omheden m. H. t. traff var haarr j end . 

an fortalt at man ha de lad t Folk d r f. Ek . 

klagede o r Tør t, faa den rillet paa følg nde 

Maad : Man tvang n Ende af n Brand lange i 

Mund n paa dem lukk d op for Han n. D t 

aa det takk l Her ind n-

han ikke mere!!! 

ordmand n Kaptajn fra 

lo, om de ha de re et all gie af Fingren paa 

v d at tikk n pid Træpind und r gien og 

d rv d l ft den fra K d t. 

En anden ordmand havde faa t brækket Kæbe

b net aa han Und ran i t ar ok t k vt am

m n ig n. Han fortalt , at s l han Kær t kund 

ikk kend ham igen, da hun fik Lov at b ge ham 

ng l t. 

I Lejr n g•k d r mange Invalider. D havd mi t t 

d r · dighed und r n traf eller i Forh r. 

ft rhaand n kom man til at m d h lt andre 

jne p a di takk l forpinte og for ulted Ud

lændin , man var ammen med. g nkelt af dem 

for tod og aa v d der k emplari k og nobl p-
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førsel at aftvinge ig - i alle Tilfælde i D n ke · 

- Resp kt. Det var aalede Tilfældet m d .:n 

fransk Pra~st, Pretre Michel. En fin og højtkultlv ·

ret Prælat, var han. tilfærdigt og ærdigt tog han 

in Skæbne og var yder t tj ostvillig og beundring -

værdig til at ofre sig for o andre. Vi førte nogl 

rige Samtaler med hinanden, han o j , lv O~' 

det kun var et fattigt Ordforraad, jeg havd i mi 

Fransk. Da han fik sin Røde Kor -Pakke, fik j 

baade en Cigaret og et tykke ægt fransk ougat 

om en lag Opmærk omhed fra ham ford i vi 

havde arb jdet sammen, han om Tolk, og j.:g om 

ygepa aa vore K mm rater kund kon ulter 

den ældre, panske Læge Dr. Marrat fra Madrid . 

Dr. Marrat havde iddet i Lejr n i mang Aar. H:m 

var n meget dygtig Læge, men fterhaanden m r

ket aa vold omt af Lejrli et, at han Kræfter var 

ved at vær udtømte. Hans Medicin til de ca. 1 O 

Mand, der kon ulterede ham, kunde rummes i en 

Papæ ke paa tørre! e med en kotøjsæske, og h n 

en ste Termornet r gik paa Gulvet n Dag, da vi 

havde tra lt og aa maatte han nøje m d at køn-
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n 1g til Patienterne febrile Til tand ed at føle 

Pul en, men tzlle den kunde han ikke, da i ikke 

ha de h erken Pulmeller Iler Lommeur. 

Udmatttt a/ SHit OJ Sevnløshtd i Dacha H. 
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