
R n oring hold t 

Rengøring holdet led des af en Hollænder, Daniel 

Mulock Hou w er fra Arn r foort. Han ha v de viden· 

kabelig Uddal!nel e om P ykolog og ar i det ci· 

vile Liv Dir ktør for pdragel esan talter i Hol

land. elv om han hørte til d aakaldte erfanger, 

gjord han sig ikke g men m d dem, hverken paa 

den ene eller den anden Maade. Han nøjede med 

den Mad, vi andre fik, og behandlede o alle om 

ine ligestillede. Han ar meget interes eret i dan ke 

Forhold, og jeg har i Timevi fortalt ham om dan k 

kolev~ en, Fængselsvæ en, Landbrug o. s. v. 

Han begyndte Dagen med at kald sine Medhjæl

pere ud af Sengen om Morgenen med: tubendien t 

aufstehen, Kaffee holen!! Lo ! Los!! 

En forhenværende pol k , P trowitz, var næsten 

ikk til at faa ned af Køjen. Jeg har af og til set, 
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h ordan "Dan", om vi kaldte Hollænder n, maatte 

slæbe ham ud ed et Ben. 

Rengøringsholdet skulde n mlig tillige h nt Kaffe 

og Mad ved Enden af Lejrgaden. g var Mand ka

b t der ikke, fik vi andre ikke vor Ration, aa de 

havde jo et vist An var overfor os. 

Dan havde været et Par Aar i Lejr n. Han kaffede 

mig Adgang ud i Lejr n ad killige Gange d at fo· 

regive, at j g kuld hjælpe ham m d at bære, hvad 

der kuld h nt . aar vi aa kom ud, gik vi hver 

vore Ærinder han til ine B k ndte og je til Præ-

tebarakken for at tale med de dan ke Præ t r o 

evt. hente yheder med hj m til Kammeraterne. 

Efterhaanden fandt j g og aa hen til Porten ved 

ordmænd ne og d r kunde der, lig om ho Præ

terne, vank en Cigaret eller Flødekaramel fra de

r Pakker. 
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Læn l u ft r Mad 

Vi lzngtes frygteligt efter at faa Pakker men fore

løbig maatte i nøj s med t Rygte om at der var 

kommet 9 kg' s Pakker til Danskerne; og dette Rygte 

gik allerede 14 Dage, før vi virkelig saa d m. 

Ventetiden var lang, og Sulten var ved at blive saa 

følelig, at jeg med Bekymring saa paa mine egne 

Laar, hvordan de blev tyndere for hver Dag, der 

ik. Mit Arbejde udmattede mig til Tider saa stzrkt, 

at jeg segnede om paa Gulvet uden egentlig at b -

svime. Kammeraterne bar mig hen i min Køje, hvor 

jeg saa atter samlede aa megen Kraft, at jeg kunde 

fortsztte med at tage Temperaturer og pleje de syge. 

J g har været aa sulten, at jeg har tigget tørre Brød-

korper hos Difteri- og Skarlagensfeberpatienter, der 

p. Gr. af Feber ikke kunde faa Bugt med den haarde 

korp . Selv om Brødskorp rne baad ar snavsede 
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En Patimt s/ral 'IJaskts i Dachau. 

og indtørrede, fordi de syge havde ligget paa dem, 

har j g kunnet spise dem med god Appetit. Endog-

aa maa Stumper Brød, der var fald t ned mellem 

S ngene fra disse syg , har jeg samlet op og dt i 

Smug. 
D t var en nor Prø e for Folk at ligge syge i Da-
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chau. I Begyndelsen maatte syge ud til Aften- og 

Morgen-Appellerne ent n de havde høj Feber eller 

ej. D tte bidrog jo ~fte til at gøre dem ndnu mere 

elendige. D uden plagede Angsten dem, n ar de 

saa' saa mange dø omkring sig. 

Medikamenter gav næ ten ikke, og j g har igen

nem de Forbind Iser, j g fik ude i Lejren, købt nogle 

af de faa Piller og andre Ting, vi tr ngte til for at 

hjælpe lidt paa Lidels rne ved at ofre baade mine 

egne og Kamm raterne Cigaretter. 

Jeg har mødt en en staaende Hjælp omhed i den 

R tning. Cigaretterne, vi havde, var kun faa, og vi 

trængte haardt til d m som en Er tatning for den 

Mad, vi maatte savne. Men dette Forhold til Trod 

er der blevet ørget for, at jeg fik mange Cigaretter 

at bytte bort for at faa Lægemidler. Og dog var det 

altfor lidt, vi kunde faa fat i. 

Dr. Parrat fra Madrid gjorde alt, hvad der stod i 

hans Magt for at forsyne os, og det tog Tid at tage 

Temperatur paa en 30 syge med vort ene Termo

meter. 

Mit Arbejde bestod i det væ entlige i at uddele Mad 
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Ligvogntn 1 Dach.1.u tr l~sstt. 

til de syge og tage der Temp rarur. Da der fter

haanden ble mere og mere at gør med dette Ar· 

bejd , traadte O erbetjent J n P. Jen n fra Thi-

t d til om min trofaste Hjadp r. Han var gentit 

selv syg, id t han led af Anæmi, og under Optagel

sen i Lejren havde Tyskerne frataget ham den Me-
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dicin han elv medbragte fra Danmark. Der ..,. 

ellers tilstrzkkeligt til ham til 150 Dage, og des· 

ud n regned han med at han kunde klare sig i ca. 

O Dage yderlig re uden at dø, saa hans Udsigter om 

at blive i Live var ret b grzn et og navnlig, da han 

eft rhaanden mist de alt Haab om at faa Tysk rne 

til at give ham sit Middel mod denn forfzrd lige 

ygdom tilbage. 

Men jeg beundrede ham for hans taalmodig og ud

holdend Tro paa, at han trods alt kulde vzre i 

tand til at staa sin Tid igennem i dette trøst sløse 

H lved . 

En Dag ar J ns Peter aa uheldig at tabe ort Ter

mornet r paa Gulvet. Og d tte var slemt, for i fik 

intet nyt. Saa maatte vi skønne os til Feberen. 

Da i senere ~om til uen amm , begyndte hans 

Sygdom at tage til, saa han nzsten ikke mere havde 

Energi til at bevzg sig. Han blev bleg; hans Lzb r 

blev farvelø . Men saa kom Sven kerne hjælp nd 

tiL Han fik af d m en Injektion, der atter satte ham 

i tand til at faa Haabet om H lbredelse tilbage. 

D t ar da og aa en Sorg for mig, da han n af 
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mine bedste Venner, rej te til verrig. en Jen P -
ter trzngte haardt til den Forandring. g han var 

da og aa med p a en af de først Transporter der

<>ver. 
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anda i art vistnok d. 19. bl i all klip-

p . Vort Haar ar nu all red ok t godt i d n 

M an d d r ar gaa t. Hvad 

n ny lipning, an de vi ikk . en d r var i et 

Rygte ind til o om at vi kuld f re til rrig. 

R gt t ar næ t n or l st og fanta ti k til at vi 

kund rro paa d t m n n Fran kmand fortalte om 

v n k Biler ud n for L jr n hvorpaa d r ar ma

let n Paa krift, d r bl t det om an n -Komi

te n. D n Mand der klipp e mig ar n forhen-

ærend Tito- oldat m n d rudo r kund j g ikke 

for taa, hvad han paa it jugo la i k prog under

holdt mig m d. 
D n 2 . ar om org n n cidli bl v vi ført ov r 

i d t . tor Baderum, o temning n var ptimi ti k, 

for nu maatt der være t ell r and t i nt . 
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M d n: nsk R dt Kors gtnntm ydtyskland -

til ti ~yt Htlvtdt 1 , tll~'!gammt. 
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Samtlige Danskere og ordmænd var nu arnlede i 

dette mægtig Rum; men Tiden gik, ud n at der 

skete noget med os. Men her fik vi endelig Vi hed 

for, at der var kommet Pakker til o , idet Pastor 

Madsen havde faaet et Par mægtige Rugbrød med 

for at vise o, hvad vi havde i Vente. Det var næ-

ten mere, end vi kunde tro ar sandt. 

Da Ventetiden efterhaanden blev lang og kedelig, og 

Sulten blev paagaaende, blev d 2 Rugbrød skaar t 

i Skiver og uddelt, saa langt Stykkerne kunne ræk

ke. Vi stOd i Kø for at faa dette tykke dejlige d n

ske Brød, og det magte himmelsk, elv om der hv r

ken var mør eller Paalæg til. D værre kund Br 

dene ikke række til alle, og da ordmændene, om 

havde faaet Pakker, begyndte at pi e, siddende 

paa Gulvet, blev det rent galt for os sultne. Vi Dan

ske, som ikke havde noget spiseligt, stOd rundt om 

dem og formelig slugte dere Mad med Øjnene. Jeg 

nr ogsaa en af Til uerne, og jeg gloede paa der 

Papæ ker, da der pludselig fløj Sm r og Br d om-

ring Ørerne paa os. Jeg fik i Farten grebet en lille 

Pakke, som indeholdt n kive My eo t pa et Par 
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cm's Tykkel e. Den faldt ltsaa i min Turban. O 

jeg gav mig til at fortzre den, kønt jeg hjemme 

ikke holdt af den O t. 

Det viste sig enere, at dis e velkomne Ting tam· 

mede fra en ordmand, som gik amok ved at 

paa Danskern Tiggeri. Og i Raseri kylede han aa 

di se Varer ud til det taktløse Rak, vi var naar vi 

ikke forstod, at ordmzndene vilde have Ro til de

res Maaltid. 

H enad Kl. 2 om Eftermiddagen blev vi atter ført 

tilbage til vort u le Logi i Barak 19, og der var alt

saa intet sket med o . m det ar p. Gr. af Luft

alarm, eller om det virkelig har været, som en am

merat nu efter vor Hjemkomst mente, at vi skulde 

have vzret gasforgiftet, m n var blevet frelst ved 

svensk Medvirken, kal jeg lad usagt. Vi var jo 

efterhaanden blevet vznnet af med at tznke, thi 

ening var der ikke i noget som helst. 

O rdet "hvorfor" havde vi vznnet o af med at 

bruge; thi der var intet, om kunde undre os mere. 
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n nu fik vi en tor Glæd : Vi fik d læng en-

de Røde ors-Pakker. Et Barn om i Julegave 

faar en tor kærkomm n Gav , kund ikke være 

m r glad, end vi bl v d t fter at have levet daar

liger nd baade vin og Hunde i Danmark, naar 

d har d t daarligst. 

Indhold t af Pakken var og aa overordentlig vær

difuld for o : 200 Cigaretter samt solide danske 

Fødevarer om mør Kik , Havregryn, p gepølse, 

ardiner, Ost, Sukker m. m. Vi bl v med eet lag 

aa velhav nd , synt vi, at vi kunde tilbytte o 

Alverd ns Herlighed for n D l af Indholdet - o 

aa endda leve højt. 

igar tt rn ha d n Værdi af 10-20 Mark pr. 

tk., og de andre Varer 

tede. Jeg købte mig før 

ar og aa v. rt eft rtrag

et Par ler for en rump 
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Betontaarn i eumgamme. 

H gntt, der støder op til det, er forsynet med Højsp~nding. 
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Spegepøl e, og senere fik jeg en Lommekniv af en 

Russer for et lille tykke Brød. 

Jeg havde ikke haft ordentlige Spiseredskaber, thi 

Trzskeen, jeg havde, var ved at slide Mundvi enl! 

i Stykker, ja de blødte, saa jeg foretrak at øbe af 

Skaalen. u var jeg i tand til at skære mit Brød 

og spise nogenlunde paa Menneskemaner. T ilm.!d 

var der n Daa eaabner i Kniv n; derfor var min 

Kniv næsten uafbrudt udlaant til Kammeraterne. 

Nu var det begyndt at va:re udholdeligt at være der, 

elv om Utøjet stadig var o en Plage. Jeg fik fat i 

en Po e Svovlblomme, der var pulveri eret, men det 

kunde ikke holde Lopperne borte. 

Derimod kunde det tage Huden, hvor man fik no

get af det paa, og det gav en sær, fedtet Fornem· 

melse, naar det kom til Kroppens Varme. aftalin 

var betydelig bedre. Den Smule, jeg fik fat i, delte 

jeg med nogle Kammerater. Vi trak okkerne ud 

over Benklæderne, naar vi gik ,.i Seng" og strøede 

Naftalin i okkernes Skafter. Ligeledes lagde man 

et tyndt Lag af det rundt om Kroppen ovenfor Liv· 

remmen og omkring Hal en, naar man bude bun· 



det en Klud omkring. Saa kunde vi holde Udyrene 

i kak, men h !t fri for dem var vi aldrig. 

D t n t De infektionsmiddel, i kunde faa, var 

Ly ol og Klorkalk, og saa ar Beholdningen endda 

ikke tor nok til at forsyne os til Stadighed. 

Ud nfor Toiletterne stod der en kaal med Lysol 

Il r Kloroplø ning, som i dyppede Haenderne i 
f r og efter en W.C.-Tur. D tte var n Forsigtig

h d regel for at undgaa Tyfus, den mest frygtede 

S gdom nz t eft r Plettyfus. Lysolvandet stjal vi 

lidt af til at stznke paa ort Leje om Natten for 

Utøj ts Skyld. 
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tt r i dan k Tej 

D n 23. Mar blev i igen ført til Bad. Og denne 

Gang fik vi irkelig Bad n Omgang m d L ol 

1 kridtet og und r Armene. Det v r en bidende 

Omgang, m n vi for tod og aa at find Hanerne i 

en Ruf, saa i fik det vær te k Ilet af, før det tog 

Hud n. 
Vort Tøj blev kastet ud af Vinduet, Rub og tub, 

ud i Gaarden. D t gjorde mig ondt at kuli af med 

min gode, uldne weater, der fterhaanden var mere 

jordfarvet nd hvid. Det var det sidste tykke af 

mit eget Tøj, jeg der mi tede, og endnu vid te jeg 

ikk , h ad j g fik i ted t. 

Men sikken O erraskel e: Hjemme fra Danmark 

kom der, trods ar knaphed og Dyrtid, pragtfulde 

Klæder og olide og varme F dd der røvler. Hvem 

der ikke har været med, kan vi t ikke sætte ig ind 



Galt e beretnet til H.tntnint af to Fanter ad Ganten. 

Dm stod udenfor Baralt 17 01 IB i Neuen,arnrm, INor der 

botdt Dansktre o, Nordmttnd, mm t~i bru1te dm til at 

t• " e T•i i, naar i flasfttdt . 
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i hvilken Følelse det var at blive rer. og faa rigtigt 

Menn sketøj paa igen. Stortrøjerne ar rigelig lange 

paa Ærmerne, men saa log vi blot et Læg paa tien· 

ne. Ligeledes maatte der flere Opslag paa mine Ben

klæder, for at jeg kunde faa Fødderne nedenfor, 

m n det var alt kun Smaating, som vi tog med Hu

mør. Foruden alt det dejlige Tøj, fik vi en piseske 

og et Haandklæde. Vi havde jo hidtil tørret o i 

tilf:r:ldige Ting som Skjorte og Trøje:r:rmer. Og dis e 

kunde vi nu skaane. Desuden fik i hver en Ryg :r:k. 

Da jeg i den ny Paakl:r:dning kom ud i Gaarden, 

var der noget, der generede mig under min ny ki

ka ket. Jeg fik grebet Uhyret, ja, sandelig var det 

n Loppe, som vilde gøre Rejsen med hjem til Dan

mark. Jeg fik den dr:r:bt med Eftertryk i glad For-

isning om, at den var den sidste. 

Saa blev vi stillet op i flotte Geledder og lignede n 

hel H:r:r af velkl:r:dte Soldater, n:r:sten alle ens i 

Tøjet. Vi ventede i Timevis et ted, blev saa flyttet 

til en anden Plad , h or vi atter ventede. Komman

danten havde Lyst til at syne o . Og vi stod saa 

trunke, som var vi Tinsoldater, da han omsider 
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1 te 1g og kridtede Fronten af. Paa Ty kerman~r 

log i H:elene amm n om i et mægti t Knald paa 

ommando roe, og aa marcherede vi ud gennem 

L jrens Jernport med en Taktfasthed om kunde 

faa lv en Preusser til at blive begejstret. 

Ud~nfor Lejren maatte i atter l:en staa i R 

k r, før h l tab n af -Officerer vi te ig for 

l . Udhaled var d i d r mer end Iegante Uni

form r; m n d t var tydeligt at vi havde en Sam

ling adi t r foran o . aad n aa vi i alle Tilfælde 

paa dem. 

D r var n livlig F rd l af Kontordam r fra og 

til -erne Hovedkontor, som vi tod opstillet m d 

Front imod, og vi fulgt int r s ret alt m d Øjn ne, 

for i ha d i o r en Maaned ikke t en aimiode

li Gad m d dens Fzrd l og Li . 
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