Polen og Sovjetunionen
Folkeforflytninger i Polen
Fra januar 1939 blev Himmlers souschef og leder af RSHA, Reinhard
Heydrich, gjort til den øverste ansvarlige i jødepolitikken, hvormed
SS’s udvandringspolitik blev den officielle.
”Jødeproblemet” antog imidlertid nye dimensioner ved Anden
Verdenskrigs begyndelse. Fra september 1939 løb Tyskland på få
uger Polen over ende og stod dermed med flertallet af de ca. 3,5
millioner jøder, der levede i Polen. I en underhåndsaftale med
Sovjetunionen, der med tysk forståelse og viden havde angrebet
Polen østfra, blev Polen delt og forsvandt fra landkortet som stat.
Også som nation var det hensigten, at Polen skulle forsvinde. Og
med nation mentes: Et folk med en national bevidsthed og en elite,
der kunne formulere denne bevidsthed og arbejde for en nationsog statsdannelse på ny. Derfor planlagdes og udførtes der i forbindelse med den tyske invasion og besættelse af Polen en klapjagt på
og likvidering af den polske intelligentsia.1 Polakkerne måtte aldrig
nogensinde kunne rejse sig igen. Dette havde tilsyneladende førsteprioriteten i den tyske planlægning.
Bag fronten foregik der vilkårlige mord og mishandlinger på de
foragtede østjøder, men jødernes skæbne i Polen var indtil videre
underlagt de overordnede mål, SS havde opstillet for de besatte
områder. Lebensraum og Endlösung betød i tidsrummet fra besættelsen af Polen og frem til angrebet på Sovjetunionen i juni 1941 (hvis
vi skal dømme efter såvel udtalelser som handlinger) en opdeling af
det tyskbesatte Polen i 3 zoner fra vest mod øst. Den vestlige zone
(Warthegau) skulle inkorporeres i Riget og germaniseres. Dette
krævede tyskere, - i Himmlers tankegang: Udelukkende tyskere til
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at bebo den pågældende zone. Først når den sidste indbygger var
tysker, ville området være germaniseret.
Ud over de allerede tilstedeværende tyskere skulle der i en
aftale med Sovjetunionen tilflyttes et antal etniske tyskere eller
Volksdeutsche fra de østområder, der var under sovjetisk kontrol.
Tilsvarende skulle i princippet alle polakker i Warthegau tvangsforflyttes østover, til mellemzonen, det såkaldte Generalguvernement,
under ledelse af Hans Frank. Generalguvernementet skulle forvandles til en udelukkende polsk zone, i Hitlers ord, til én stor ”polsk
arbejdslejr”. Frem mod august 1940 var planen at tvangsforflytte
de første 7 mio. polakker hertil. Endelig var der østzonen, Lublindistriktet. Her, i yderzonen, længst væk fra Tyskland, skulle jøderne
anbringes. Såvel de polske som, i princippet senere hen, de tyske og
østrigske. Konsolideringen af Warthegau havde i SS-tankegangen
fortrinsret.
Tilstrømningen af Volksdeutsche og tilvejebringelsen af underhold og boliger til disse kunne ikke løses kun på jødernes bekostning, hvorfor tvangsinddragelsen af boliger, landbrugsejendomme
og virksomheder hurtigt ramte polakkerne. Af ressourcemæssige grunde nedsattes tempoet i tvangsdeportationerne, lige så vel
som de allerede gennemførte som planlagte ”bevægelser” vakte
voldsom modstand, både hos Göring, der som den øverste økonomisk ansvarlige forudså økonomiske forstyrrelser til skade for den
tyske krigsøkonomi, som hos Hans Frank, der ud over at stå med
uoverstigelige praktiske problemer i form af millioner af subsistens- og hjemløse, også vægrede sig ved at skulle præsidere over
en ” racemæssig skraldespand af polakker, jøder og sigøjnere”.2 Det
lykkedes ikke for Himmler og SS at gennemføre de overordnede
mål med tvangsforflytningerne. Under påvirkning af magtkampe
imellem de indblandede tyske myndigheder og ressourcemangel på
ikke mindst transportområdet kunne planerne ikke realiseres.
Hertil kom at det for jødernes vedkommende var uklart, hvor de
skulle anbringes. Oven på Frankrigs militære nederlag til Tyskland
i juni 1940 dukkede en ny udgave af Endlösung op: Med Frankrigs
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nederlag havde Tyskland fået adgang til det franske kolonirige.
Det tyske udenrigsministerium foreslog kolonien Madagascar
som jødisk udvandringsmål, og Hitler greb tilsyneladende begejstret ideen. Problemet var blot, at Madagascar kun kunne nås ad
søvejen, hvilket i næste omgang krævede et britisk militært nederlag, som ikke var i sigte.3 I nogle måneder i sommeren 1940 udvirkede Madagascar-ideen imidlertid et fald i jødedeportationerne,
samt et stop for ghettoopbygningen i Generalguvernementet, nu da

Tvangsflytning af polakker fra Reichgau Wartheland, et af de tyskannekterede dele
af Polen, i 1939.

jøderne alligevel skulle udvandre. Også denne plan løb ud i sandet
og efterlod de ledende nazister med en stigende portion frustrationer over det fortsat uløste og voksende ”jødeproblem”. Man havde
indtil flere gange haft en ”lige-ved-og-nær”-oplevelse, som hver
gang var glippet.
Samtidig skiftede dagsordenen radikalt karakter fra foråret 1941.
Tyskland forberedte sig på angrebet på Sovjetunionen, hvorved
betydningsindholdet af såvel Lebensraum som Endlösung ændre83
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Reinhard Heydrich (1904-1942
voksede op i en katolsk-protestantisk
familie. Faderen havde gennem sin
uddannelse og efterfølgende virke som
anerkendt komponist og operasanger
kæmpet sig op i den højere middelklasse. Heydrich selv blev en habil
violinist, men hans stemme rakte ikke
til den sangerkarriere, hans far havde
ønsket.
Heydrich blev i stedet kadet i flåden
udnævnelse i
og fik efter sin officers
1926 en placering ved signaltjenesten.
I 1931 blev han i en æressag imidlertid
dømt uværdig til at være officer og afskediget. Efterfølgende trådte han –
ansporet af sin stærkt nationalistiske svigerfamilie – ind i NSDAP og SS.
Gennem forbindelser blev Heydrich præsenteret for Himmler, som var i
gang med at udbygge SS, og Heydrich fik overdraget opgaven med at skabe
en ”sikkerhedstjeneste”, SD. Heydrich og Himmler udviklede en tæt arbejdsrelation, og Heydrich steg hurtigt op i SS-hierarkiet.
Heydrich spillede en central rolle i Hitlers opgør med Röhm og SA, og
han blev i forbindelse med aktionen udnævnt til Gruppenführer (generalløjtnant). I 1939 blev SD samt kriminalpolitiet og Gestapo samlet i RSHA
under Heydrichs ledelse. Hermed var der skabt en sammensmeltning af
politi og SS, der blev præget af Heydrichs udvælgelse af intelligent og fanatisk
ledelsespersonel.
På grundlag af Himmlers instruktioner opstillede Heydrich de indsatsgrupper, som efter at have gennemført omfattende drab på den polske intelligentsia indledte massedrab på Sovjetunionens jøder. Heydrich stod også
for oprettelsen af de polske ghettoer og for deportationerne hertil.
I januar 1942 forestod Heydrich Wannseekonferencen, der fastlagde
retningslinierne for Endlösung.
I 1941 var Heydrich blevet udnævnt til ”vicerigsprotektor” for Böhmen
og Mähren ved siden af sin tjeneste som leder af RSHA. Han hærgede
med henrettelser og deportationer til koncentrationslejre og fik tilnavnet
”Bøddelen fra Prag”.
Den 27. maj 1942 gennemførte tjekker, der var blevet sendt fra England,
et attentat mod Heydrich, som døde af sine kvæstelser en uge senere. Som
hævn for drabet dræbte tyskerne alle 172 mandlige indbyggere i den lille by
Lidice og deporterede kvinderne og børnene til koncentrationslejre.
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des.4 I mellemtiden måtte de lokale tyske myndigheder i Polen,
afventende den udskudte jødiske udvandring, selv tage affære og
tilvejebringe løsninger. Det skete i form af jødernes ghettoisering.5

Ghettoiseringen
Historikeren Yisrael Gutman, som selv overlevede Warszawaghettoen, har givet en rammende karakteristik af de hundredetusinder af jøder, der under umenneskelige forhold var indespærret i
de østeuropæiske ghettoer:
Besættelsen og ghettoen satte deres aftryk på den almindelige jøde
og omformede ham til en fortabt sjæl i en uforståelig verden. Det
gjorde ham føjelig og skræmt, svag i krop og sjæl. Mennesket i
ghettoen var udmattet, ydmyget og besejret i et ”spil”, hvor den ene
side vælger tid og sted for slagene, og hvor offeret ikke har nogen
mulighed for at reagere på nogen måde og forsvare sig selv. Under
denne langvarige behandling trak individet i ghettoen sig ind i
sig selv, var fraværende, var begrænset i sine behov og interessesfære, fuldstændig fordybet i sine basale kropslige behov, anspændt
afventende forventede og uforventede dekreter.6

I 1942 førte en pige i Łódz-ghettoen dagbog. Hvad hun nedfældede om sine iagttagelser af ghettobefolkningen, af sin egen tankegang og handlinger, afspejler på mange måder Gutmans vurdering.
Således en indføring 9. marts:
Deportationen fortsætter. Folk er deprimerede, stemningen
anspændt, sulten ubærlig, folk falder om (…) Du kan falde om og
ingen vil samle dig op. Et menneske tæller for intet. Folk er afskyelige. Enhver tænker kun på sig selv. På det seneste har jeg hærdet
mig selv, og intet ryster mig, ikke engang den største lidelse; det er,
hvad folk har lært mig.7

Ifølge historikeren Raul Hilberg omkom der i de polske ghettoer
ca. 500.000 jøder. Det svarer til knap 10% af det samlede antal ofre
i Holocaust.8 Ikke desto mindre var der i forbindelse med ghettoiseringen kun i mindre grad og kun for enkelte perioder tale om en
decideret tysk hensigt om at sulte jøderne ihjel. For at forklare det
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kolossale antal dødsofre er man derfor nødt til at se på ghettoernes
kronologi, deres oprindelse, virkemåde etc.9
Det var i forbindelse med den tyske besættelse af Polen og de
påfølgende tvangsforflytninger besluttet fra centralt hold (:Berlin),
at jøderne skulle forflyttes østover og eventuelt placeres i Lublindistriktet eller uddrives til et andet udvandringsmål. Som forberedelse til denne udgave af Endlösung skulle jøderne foreløbig koncentreres i polske byområder. Landdistrikterne blev således ”renset” for
jøder, der i stedet blev samlet i dele af polske byområder i foreløbig
åbne ghettoer med henblik på en snarlig videre fordrivelse.
Folkeforflytningerne brød imidlertid sammen, og det viste sig
foreløbig umuligt at opdrive et egnet udvandringssted, om end
målet, tvangsudvandring, stadig opretholdtes. Dermed forvandlede ghettoernes status sig. Fra at være et kortvarigt overgangsfænomen blev ghettoerne en om ikke permanent så dog længerevarende ramme for jøderne i Polen. Og det blev overladt til de lokale
tyske myndigheder at beslutte, hvordan ghettoerne skulle indrettes,
da Berlin, på dette felt, i en længere periode ikke blandede sig. Den
første reaktion var ofte at spærre ghettoen af, båret frem af frygten
for jøderne som ”smittebærere” af sygdomme. Mange ghettoer blev
således forvandlet til lukkede fængsler - i øvrigt ofte med det resultat, at der netop opstod sygdomsepidemier som følge af overbefolkningen, de elendige sanitære forhold og sulten. Med afspærringen var den økonomiske livline til det omgivende samfund også
skåret over, og sulten meldte sig i løbet af få måneder som en dagligdags realitet. Den tyske hensigt efter afspærringen - og i en situation hvor beskæftigelses- og produktionsmulighederne i ghettoerne var minimale - var at udpresse jøderne deres værdier i bytte
for mad. Da de jødiske værdier var blevet opbrugt, mente radikale
hardlinere som Alexander Palfinger, ledende tysk administrator
i først Łódz og derpå Warzawa-ghettoen, at jøderne skjulte deres
værdier, hvorfor udsultningspolitikken skulle fortsættes. Imidlertid
trak disse radikale, både i Łódz og Warszawa, i den indre tyske
magtkamp det korteste strå. Flertallet af de tyske administratorer,
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som Hans Biebow i Łódz og Heinz Auerswald i Warszawa, samt
Hans Frank og gauleiter Arthur Greiser i Warthegau holdt på, at
ghettobeboerne burde tilvejebringes produktionsmuligheder for
at kunne betale for maden og ikke ligge Tyskland til last, samt i
videre forstand bidrage til den tyske krigsøkonomi. Konsekvensen
blev ghettoernes omdannelse til produktionsghettoer med jøderne
som slavearbejdskraft i såvel legale som illegale økonomiske sektorer.10 Og dødstallene, der i Warszawa-ghettoen i sommeren 1941

Jødiske drenge i kø til madudlevering i ”Børneforvaringslejr Litzmannstadt”,det
polske Łódz.

havde ligget på 5.- 6.000 om måneden ud af en ghettobefolkning på
knap en halv million, faldt og blev stabiliseret. Selvom der således
aftegnede sig en succes, fortsatte sulten alligevel. Forholdene var
værst i Warszawa- og Łódz-ghettoerne. I de to ghettoer døde
over 20 procent af beboerne.11 Hovedforklaringen herpå var den
ideologisk betingede fordeling af de knappe ressourcer. Den tyske
besættelsesmagt havde første prioritet. Derefter polakkerne. Og
nederst jøderne. Tyske administratorer af jødiske ghettoer kunne
ikke, uanset situationen i ghettoerne, argumentere for forbedringer, hvis det på nogen måde gik ud over tyske eller polske fordelin87
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Tvangsflyttede jøder ankommer til Warszawas ghetto fra andre dele af Polen (foto
fra 1940 eller 1941).

ger.12 Derfor fik jøderne sidst og det, der var til overs.13 Og derfor
fortsatte sulten, hvorfor indsmugling af fødevarer igennem eksempelvis Warszawa-ghettoens historie var central for overlevelsen. Op
imod 80 procent af fødevareforbruget i denne ghetto blev tilvejebragt ved smugling. Den konstante sult lagde et pres på enkeltindivider og familiesammenholdet. Den 10. marts 1942 skrev pigen
fra Łódz:
Jeg kommer ikke godt ud af det med min søster. Vi skændes altid,
selvom det er dårligt for mine forældres helbred. Min søster ser
ikke rask ud (…) I dag deler de brød ud. Jeg ventede i kø i tre timer
og fik tre brød. Da jeg kom tilbage, var jeg nødt til at tage et stykke
brød, som jeg havde lovet ikke at spise. Hvis brød spiser jeg?

Dagen efter skrev hun:
Mine tænder gør ondt, og jeg er meget sulten. Mit venstre ben
smerter på grund af forfrysning. Jeg spiste al honningen. Jeg er
egoistisk. Hvad vil familien ikke sige? Jeg har ikke fortjent min mor,
som arbejder så hårdt (…) Jeg er hjerteløs, nådesløs. Jeg spiser alt,
hvad jeg kan få fat på. I dag skændtes jeg med min far. Jeg sagde
fornærmende ting til ham og forbandede ham faktisk. I går vejede
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jeg 200 gram kornflager af, og den næste dag tog jeg en skefuld til
mig selv. Da han kom tilbage den aften, vejede han det igen, og der
manglede noget, selvfølgelig. Far sagde nogle hårde ting til mig og
spurgte, om jeg havde nogen som helst ret til at spise alle disse gram
(…) Hvad har jeg gjort? Jeg er ked af, hvad der er sket, men sket er
sket. Far vil aldrig tilgive mig for det. Jeg kan ikke se ham i øjnene.
Han stod ved vinduet og græd som en lille dreng. Selv en fremmed
har aldrig forhånet ham, som jeg har. Alle var hjemme, da det skete.

Det bemærkelsesværdige ved ghettoernes historie er, at denne
går noget på tværs af de ”automatiske” tendenser til radikalisering,
som en række historikere har udpeget som et centralt træk ved det
nazistiske politiske system. Uden Berlins indblanding valgte det
bestemmende flertal af tyske ghettoadministratorer tværtimod at
anlægge en ”moderat” linje, idet ghettoernes overlevelse i økonomisk forstand blev deres førsteprioritet. Den yderste radikalisering
af jødepolitikken, som indtrådte med overgangen til Holocaust, og
som indebar ghettoernes likvidering fra sommeren 1942, skete ikke
på de lokale myndigheders initiativ. Radikaliseringen kom

Warszawas ghetto: Det ”normale” Warszawa befinder sig på fotografens side af
trådhegnet og på den anden side af muren; de to mænd i fotoets forgrund er en
del af jøderådets politistyrke.
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Fotoet viser angiveligt indsmugling af fødevarer til Warszawaghettoen hen over
den høje adskillelsesmur (foto fra 1941 eller 1942)..

fra Berlin.14 Det var et karakteristisk træk ved den tyske ghettoiseringspolitik, at der af jøderne blev forlangt oprettet et Judenrat
(jøderåd) - et redskab til, set med tyske øjne, at gennemføre den
tyske politik.15 Jøderåd var således en tysk opfindelse, sandsynligvis
med erfaringsbaggrund i håndteringen af Wiens jøder, der i parentes bemærket, til forskel fra de ghettoiserede jøder i Polen, var en
meget homogen gruppe. Den tyske interesse i ordningen lå i, at der
blev sparet mandskab. Jøderne kunne selv få lov til at administrere
elendigheden. Desuden: Hvis det var et jøderåd, der gennemførte
den tyske politik, ville vreden og hadet efterhånden rette sig mod i
første række jøderådet, og ikke den tyske besættelsesmagt. De tyske
ghettoadministratorer var helt på det rene med dette forhold.
Auerswald fra Warszawa-ghettoen kan således citeres for følgende i
en indberetning til Berlin den 24. november 1941: ”Når der er nød
i ghettoen, rettes jødernes bitterhed først og fremmest imod de
jødiske autoriteter, og ikke imod de tyske kontrollerende myndigheder”.16 At Auerswald givetvis havde ret i sin vurdering illustreres
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af dagbogsskriveren fra Łódz-ghettoen. I 1942 (men i øvrigt udateret) skrev hun:
De deporterede ikke Kehillah [jødisk ”selvadministration”] embedsmænd. Der er ingen retfærdighed til i denne verden, mindst af alt
i ghettoen. Nu deporterer de folk, som har modtaget arbejdsløshedsunderhold . Ghettoen er fuld af panik, i tillæg til sulten (…)
Forholdene er fatale. Der er slet ingen mad. Det skyldes vores
embedsmænd, de har rapset forsyninger fra alle de steder, hvor det
har været muligt.17

Under den tyske invasion af Polen havde det jødiske
lederskab (i realiteten: lederskaber, da de polske jøder ikke
udgjorde en homogen gruppe) og de jødiske intellektuelle været
vidner til, at den tyske besættelsesmagt bevidst likviderede de polske
ledere og den polske intelligentsia. Mange jødiske ledere frygtede
den samme skæbne og flygtede, hvorfor det ofte blev overladt
til jøder i andet geled at overtage ansvaret for ledelsen af diverse
jøderåd. Det er så et hypotetisk spørgsmål, om disse ledere fra
anden række også var andenklasses ledere. I sagens natur savner vi
et sammenligningsgrundlag. Blot kan det siges, at mulighederne for

Transport af lig fra Warszawas ghetto.
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at træffe reelle valg var yderst begrænsede i en tvangssituation totalt
på tyskernes præmisser. Lederegenskaber havde næppe kunnet gøre
stort hverken fra eller til. I andre tilfælde blev jøderådet imidlertid
overtaget af det jødiske førkrigslederskab med en bred deltagelse
af diverse politiske og religiøse grupperinger. I denne forstand blev
lederskabet i dannelsesfasen opfattet som et repræsentativt udtryk
for jøderne, og dermed af jøderne opfattet som legitimt lederskab,
hvilket for tyskerne gjorde det lettere, alt andet lige, via jøderådet at
gennemføre antijødiske tiltag.
Jøderådets reelle magtesløshed i de polske, baltiske og russiske
ghettoer var en afspejling af, at disse var direkte underlagt den tyske
besættelsesmagt. Jøderådet havde i realiteten intet andet valg end at
udføre de tyske ordrer. Der var få manøvre- eller undvigelsesmuligheder – i modsætning til situationen i Vichy-Frankrig, Italien,
Ungarn, Bulgarien, Rumænien eller Danmark, hvor nationale
regeringer kunne stille sig imellem tyskerne og jøderne, hvilket gav
de jødiske organisationer manøvremuligheder.18 Til disse jøderåd
blev administrationen og fordelingen af jobs, boliger, socialt arbejde
og ordensfunktioner overført – og i sidste instans udvælgelsen
og organiseringen af de deportationer fra ghettoerne, der tog sin
begyndelse i 1942, efter at den tyske politik endegyldigt var skiftet
over til den totale fysiske udryddelse. For nogle jødiske ledere gik
grænsen ved det påtvungne ”medansvar” for deportationerne. Da
lederen i Warszawa-ghettoen, Adam Czerniaków, den 22. juli 1942
af tyskerne blev beordret til dagligt at udarbejde en liste med 6.000
personer, inklusive børn, til transport ”mod øst” (i realiteten til
dødslejren Treblinka), begik han selvmord dagen efter. I sit afskedsbrev skrev Czerniaków:
De forlanger af mig, at jeg med egen hånd skal slå mit folks børn
ihjel. Der er intet andet tilbage for mig end at dø…Betragt ikke dette
som en handling af fejhed eller en flugt. Jeg er magtesløs, mit hjerte
brister af sorg og medlidenhed, jeg kan ikke bære det længere. Min
handling vil bringe alle til at indse sandheden og måske også bringe
dem på den rette vej til handling. Jeg er klar over, at jeg efterlader
jer en tung arv.19
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Da den jødiske leder af Łódz-ghettoen, Mordechai Chaim
Rumkowski, stod i en lignende situation, valgte han at samarbejde
med tyskerne. Omkring den 1. februar 1942 blev Rumkowski efter
alt at dømme klar over, hvad deportationer fra Łódz til dødslejren Chełmno indebar.20 I september 1942 blev Rumkowski stillet
overfor et tysk krav om deportation af 20.000 personer, inklusive alle børn op til tiårsalderen og alle ældre fra 65 år og opefter.
Rumkowski fik valget mellem selv at stå for organiseringen af

I ghettoen i Łódź samles jødiske børn september 1942 for at blive deporteret til
udryddelseslejren i Chełmno. Armbindet på personen til højre i billedet sandsynliggør, at han er medlem af jøderådet/det jødiske politi.

deportationen eller lade tyskerne gøre det. Rumkowski valgte det
første. Den 4. september 1942 holdt han en tale på den centrale
plads i Łódz. Centralt i talen var følgende: ”Fordi den tanke, som
ledte os, ikke var, hvor mange der vil blive tabt, men hvor mange
der kan reddes, (…) er jeg nødt til at amputere lemmer for at redde
kroppen”.21 Senere i talen bad han forældrene om at overgive deres
børn til deportation. Ledernes politik over for tyskerne var ofte at
”tilbyde sig”, at gøre sig nyttige i tyske øjne ved at tilbyde jødisk
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arbejdskraft, herunder børns arbejdskraft, til den tyske krigsøkonomi i bytte for tid, mad og overlevelse.22 Selvforståelsen var ofte, at
”hvis jeg ikke gør det (: samarbejder), er der en anden, der gør det.
Og det kan nytte.” Nogle gange i betydningen: Ved at ofre en del af
ghettobefolkningen overlever andre dele, jævnfør eksemplet med
Rumkowski. Og perspektivet var ikke nødvendigvis Holocaust, som
man, da den påbegyndtes, var uvidende om. Situationen benævntes
”krigen”, som udtryk for (håbet om) noget tidsmæssigt afgrænset.
Og som udtryk for et psykologisk forsøg på at ”normalisere” situationen.
I Warszawaghettoen (oprettet november 1940; likvideret aprilmaj 1943) med dens knap halve million indespærrede mennesker var modsætninger og forskelle af alle slags tilstede: Imellem
ortodokse og sekulariserede jøder. Imellem fattige og rige, herunder imellem dem, der havde forbindelser til eller var ansat i den
jødiske administration, eller som havde adgang til smugling, og
dem, der ikke havde disse muligheder. Og imellem polske og tyske
jøder. Som regel var det tyske jøder, der begik selvmord, overvældede af sulten, ydmygelserne og kulturchokket. De polske jøder,
med erfaring i århundreders polsk antisemitisme, var mere robuste
og kunne ofte drage fordel af understøttende religiøse netværk. De
havde lært lektien: At sluge sin stolthed, vise ydmyghed, aflægge sig
ortodoks klædedragt for ikke at fremprovokere tyske mishandlinger og tage hatten af ved mødet med en repræsentant fra besættelsesmagten, da tyskerne var meget ”følsomme” på dette punkt. Det
tyske krav om at få udvist ”behørig” respekt var blevet udtrykt i et
dekret fra sommeren 1940 og gjaldt jøderne i Warszawa. Dekretet
løste imidlertid ikke ”problemet” set med jødiske øjne i form af at
skabe forudsigelig tysk optræden. Tværtimod kunne det at tage
hatten af ved mødet med en repræsentant fra besættelsesmagten
opfattes som en ”krænkende intimitet”, som kunne udløse lige så
meget vold som det ikke at tage hatten af.23 I sidste instans betød
tilpasningen dog meget lidt i det øjeblik, tyskerne skiftede politik,
og udryddelsen af ghettobefolkningerne stod på dagsordenen. For
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dem med forbindelser, for de arbejdsduelige og for de overlevelsesegnede var det kun muligt at udsætte mødet med døden - ikke
forhindre det. Det beroede på held og tilfældigheder, om man i
sidste instans overlevede, ikke på personlige egenskaber, forbindelser etc. Den 11. juni 1943 beordrede Himmler de polske ghettoer
endeligt likvideret.24 Som produktionsghettoen over alle holdt
Łódz-ghettoen til august 1944. Så var det slut.25

Massedrab på sovjetiske jøder
Den 22. juni 1941 angreb Tyskland Sovjetunionen. Motiverne til
angrebet var flere. Hitler, som var den dominerende og centrale
beslutningstager på det udenrigspolitiske og militære felt, forudså
en konflikt med Sovjetunionen og USA om verdensherredømmet på
et eller andet tidspunkt. Hitler mente desuden, at tiden arbejdede til
modstandernes fordel, hvorfor der var en vis ræson i for Tyskland
at slå til først (og udnytte overraskelsesmomentet) og tidligt, inden
styrkeforholdene ændrede sig. Hertil kom en almindelig frustration over, at krigen var gået i stå med Storbritanniens hårdnakkede modstand. Landet kunne hverken bringes til overgivelse via
luftkrigen eller invaderes på grund af den britiske flådes styrke.
Og indtil videre nægtede Storbritannien at indgå i en kompromisfred, hvis indhold kunne være en (foreløbig?) gensidig anerkendelse af henholdsvis tysk dominans i Europa og Storbritanniens
bevarelse af dets imperium. Hitler indså næppe, at han ikke til evig
tid kunne skifte taktik over for sine modstandere. Hans troværdighed var efter gentagne aftalebrud tyndslidt i de fleste britiske
politikeres øjne, hvilket især blev tydeligt efter invasionen af det
Tjekkoslovakiet, som blev tilbage efter München-aftalen 1938.26
Denne invasion blev i britiske øjne tolket som umættelig imperialisme. Selv om det på papiret så sort ud for Storbritannien efter
Frankrigs fald i juni 1940, havde Hitler ikke den troværdighed, der
skulle til for, at Storbritannien ville eller turde indgå i en kompromisfred. Hitlers fejlfortolkning af de britiske motiver gik i retning
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Masseskydning af jøder fra Liepāja i Letland. Størsteparten af de omkring
6.000 jøder fra Liepāja blev myrdet i andet halvår af 1941 – de fleste 16. og 17.
december på en strand nord for byen. Drabene blev blev udført af Einsatzgruppe A samt lettisk hjælpepoliti. På langs af kysten var der gravet en bred grav.
Jøderne blev i grupper af ti stillet op på kanten af graven; bødlerne – to for
hvert offer – var placeret på den modsatte side af graven. Efter drabet blev de
lig, der ikke var faldet ned i graven, sparket ned, og næste gruppe blev ført frem.
Forløbet af drabene er dokumenteret under en proces ved Landgericht Hannover
i 1971 mod flere af de medvirkende.
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af, at landet ikke kunne tvinges til forhandlingsbordet, så længe
Storbritannien håbede på en sovjetisk indtræden i krigen. Sovjet var
Storbritanniens fastlandssværd. Det var en fejltolkning. Ikke sådan
at forstå at Storbritannien ikke ønskede en sovjetisk krigsdeltagelse.
Enhver ny front mod Hitler ville være kærkommen. Men den sovjetiske anseelse i Storbritannien kunne ligge på et meget lille sted.
På den ene side var der det ideologiske ubehag. På den anden side
blev Sovjetunionen anset som værende meget svagt oven på den
stalinistiske terror og de gennemgribende udrensninger i Den Røde
Hær i slutningen af 1930erne, hvor tusinder af officerer blev fjernet
og henrettet. Hitler havde i øvrigt gjort den samme iagttagelse og
vurdering, hvorfor Stalins udrensninger i militæret nærmest kunne
opfattes som en stående ”invitation”. Den Røde Hærs ringe indsats
under Vinterkrigen 1939-1940 imod finnerne syntes at bekræfte
indtrykket af sovjetisk militær svaghed. I det britiske udenrigsministerium blev Sovjetunionen således betegnet som et ”territorium”,
ikke ”stat”.27
De britiske forhåbninger blev derimod knyttet til en amerikansk
indtræden i krigen. En alliance med verdens stærkeste industrimagt ville være det, der i britiske øjne kunne forrykke styrkeforholdet afgørende. At Storbritannien (og mange andre) så i realiteten undervurderede Sovjetunionens styrke spiller i denne sammenhæng ingen rolle. Men tilbage til Hitlers vurdering: Ved at knuse
Sovjetunionen skulle Storbritannien således kunne drives til
forhandlingsbordet. Den tro var måske den udløsende faktor for
angrebet på Sovjetunionen - en krigsudvidelse, man som sagt
troede på, ville komme på et eller andet tidspunkt alligevel, jævnfør
logikken i den nazistiske ideologi.
Med angrebet på Sovjetunionen skiftede de indbyrdes forbundne
begreber Lebensraum og Endlösung imidlertid indhold. Før angrebet havde de betydet kolonisering af det polske område, slavebinding af polakkerne og jødisk udstødning. Nu skete der en radikalisering af betydningen. Efter alt at dømme kom Lebensraum og
Endlösung nu til at betyde: kolonisering af Polen og Rusland, en
97
Palle Andersen: Holocaust – mordet på de europæiske jøder
www.ellekar.dk

Polen og Sovjetunionen

decimering og slavebinding af polakker og russere og den fysiske
udryddelse af østjøderne, først de sovjetiske, så de polske.28 Hermed
er antydet, at Holocaust forløb igennem flere faser, både hvad angår
beslutninger og udførelse. Med invasionen af Sovjetunionen den 22.
juni 1941 blev der indsat fire Einsatzgruppen, det vil sige specialtrænede SS-enheder til operation bag fronten. Disse havde umiddelbart ansvaret for race- og tilintetgørelseskrigen. Såvel samtidige
kilder som vidneudsagn i forbindelse med retsforfølgelsen efter
krigen antyder, at lederne af disse kommandoer var orienteret om

Masseskydning af jøder – formentlig i Ukraine

det videre perspektiv: den totale udryddelse af de sovjetiske jøder. I
første omgang - og så længe krigen ikke havde fundet sin afgørelse
- var likvideringsindsatsen imidlertid rettet mod de ledende
”jødisk-bolsjevikiske” lag, det vil sige jøder placeret i kommunistpartiet, staten og det sovjetiske militær. Og i videre forstand, den
jødiske ”overklasse” og intelligentsia. De af indsatsgrupperne nøje
førte lister over ofrene viser, at især sidstnævnte ramtes, angiveligt
fordi de ledende ”jødiske bolsjevikker” ofte var flygtet.
Endnu gik indsatsen ikke systematisk ud over kvinder og
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børn. Målgruppen og den relativt beskedne mandskabsindsats
(indsatsgrupperne bestod af i alt cirka 3000 mand) viser, at på
dette tidspunkt, i krigens startfase, var den totale udryddelse af de
sovjetiske jøder endnu ikke på dagsordenen. Det skulle imidlertid
ændre sig. Påvirket af den gunstige militære udvikling og med en
nærmest euforisk tro på, at den militære sejr var inden for rækkevidde, udtalte Hitler på et møde den 16. juli 1941 til blandt andre
Göring, Martin Bormann m. fl., at med indsættelse af alle nødvendige midler, herunder nedskydninger, likvideringer, ”evakueringer” etc. ville Rusland nu kunne omdannes til et ”østligt paradis”.29
Himmler var ikke til stede ved mødet, men modtog et skriftligt
mødenotat. Desuden kan Himmlers tilstedeværelse i Hitlers hovedkvarter i Østpreussen 15.–20. juli dokumenteres.30 Det er historikeren Richard Breitmans fortjeneste at have afdækket det tætte parløb
eller symbiotiske forhold mellem Hitler og Himmler i ”jødespørgsmålet”, i det mindste i denne fase. Hvis man vil vide, hvad Hitler
tænkte, skal man se på, hvad Himmler gjorde. Og dennes svar på
Hitlers vision udeblev ikke. I løbet af godt to uger blev mandskabsindsatsen firedoblet til cirka 12.000 SS-mænd frem mod den 1.
august 1941 ved indsættelse af yderligere to SS-brigader. Herved
stoppede Himmler ikke. Styrkeopbygningen fortsatte med opstilling og indsættelse af HIWI-tropper (Hilfswillige, frivillige lokale
styrker under SS-kommando), samt ved indsættelse af politibataljoner. Hermed var mandskabsindsatsen på plads til den totale
udryddelse af de sovjetiske jøder. Den udvidede målgruppe afspejlede sig i de indsatte SS-troppers løbende indberetninger til Berlin.
Et eksempel: Om Mogilev (hørende under Einsatzgruppe B) hed
det i en sammenfatning fra 14. november 1941 under overskriften
”Sonderaktionen” (særaktioner):
Den 19. oktober 1941 blev en omfattende operation udført mod
jøderne i Mogilev med hjælp fra politiregiment ”Center”. 3.726
jøder af begge køn og i alle aldre blev likvideret under denne aktion
(…) Den 23. oktober 1941 (…) blev et yderligere antal jøder fra
Mogilev og omegn, 239 af begge køn, likvideret (…) Mogilev kan
praktisk talt betragtes som jødefri efter de sidste operationer.31 32
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Det var med andre ord sandsynligvis den gunstige militære
udvikling, der påvirkede Hitler til at gå fra selektivt massemord
til totalt massemord på de sovjetiske jøder.33 Euforien, udløst
af den militære udvikling, foldede sig ud i en ideologisk ramme
eller forståelse af krigen mod Sovjetunionen som en race- og
tilintetgørelseskrig. Her, ved den tilsyneladende lykkelige afslutning på eksistenskampen mod Sovjetunionen, kunne radikaliseringen folde sig ud og ideologien træde i karakter uden at tage taktiske,
midlertidige hensyn, eksempelvis til jøderne som arbejdskraftreserve. Ovenstående betegnede den første fase i jødeudryddelserne. I
næste fase ramte udryddelsen de polske jøder. Nedskydningerne af
jøder bag Østfronten fortsatte også efter, at udryddelseslejrene var
begyndt at operere. Forskningen har dokumenteret ikke færre end
986 mordsteder i Ukraine.34 Et velbeskrevet massedrab fandt sted
i Dubno, Ukraine, 5. oktober 1942. Dette drabs forløb og metode
er repræsentative for mange andre nedskydninger. Drabet blev
beskrevet af Hermann Friedrich Gräbe i Wiesbaden i et vidnesbyrd
afgivet efter krigen. Gräbe var ingeniør og arbejdede for sit firma på
diverse byggepladser i Ukraine:
Moennikes [en kollega] og jeg gik direkte hen til gravene. Ingen
stillede os hindringer i vejen. Bag en jorddynge hørte jeg flere
geværskud blive affyret i en hurtig rækkefølge. De mennesker, der
var steget ned fra lastbilerne, mænd, kvinder og børn i alle aldre,
måtte tage tøjet af efter opfordring fra en SS-mand, der havde en
ride- eller hundepisk i hånden. De fik besked på at lægge henholdsvis sko, undertøj og andet tøj i hver sin bunke. Jeg så en dynge
sko med en 800-1000 par sko i, og store stabler af undertøj og tøj.
Folk trak tøjet af uden skrig og gråd. Familierne holdt sammen.
De kyssede hinanden og sagde hinanden farvel, mens de ventede
på tegn fra en anden SS-mand, der stod henne ved graven og som
ligeledes havde en pisk i hånden. I det kvarter, jeg stod ved graven,
hørte jeg ingen klager og ingen, der bad om nåde. Jeg så en familie
på ca. 8 medlemmer, en mand og en kvinde, begge i halvtredsårsalderen, med deres børn, der vel var 1, 8 og 10 år gamle, og to
voksne døtre på 20 og 24 år. En gammel kone med snehvidt år
stod med det etårige barn på armen. Hun sang for det og kildrede
det, så barnet hvinede af fryd. Ægteparret så til med tårer i øjnene.
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En tysk politimand tager sigte på en jødisk mor, som knuger sit barn til sig. Andre
våben (geværløbene til venstre på fotoet) er rettet mod den lille gruppe af børn
og voksne til højre. Fotoet, som blev fundet af polske postarbejdere, var vedlagt
et brev fra en tysk soldat, som skrev hjem. På bagsiden af fotoet stod: ”Ukraine,
1942, Jødeaktion, Ivangorod”.

Faderen havde en ca. 10-årig dreng i hånden og talte sagte til ham.
Drengen kæmpede med gråden. Faderen rakte en finger op mod
himlen, klappede ham på hovedet og så ud til at forklare ham et
eller andet. Nu råbte SS-manden henne ved udgravningen noget
til sin kammerat. Denne udtog omkring 20 personer og gav dem
besked om at gå om bagved jordhøjen. Den familie, jeg lige har
omtalt, var med i gruppen. Jeg husker ganske nøje, at en pige,
der var sorthåret og slank, lod hånden glide ned over sig, mens
hun sagde: - 23 år! Jeg gik uden om jordhøjen og stod over for en
kæmpemæssig grav. Tæt sammenpressede lå menneskene oven på
hinanden, så kun hovederne var at se. Fra næsten alle hoveder løb
blodet ned over skuldrene. En del af de skudte bevægede sig endnu.
Nogle løftede armene og drejede hovedet for at vise, at de endnu
levede. Graven var allerede trekvart fuld. Jeg vil regne med, at der
allerede lå omkring 1000 mennesker i den. Jeg så mig om efter
skytten. Han, en SS-mand, sad på jorden på kanten af den smalle
side af graven med benene hængende ned i graven, med en maskinpistol på knæene, og røg en cigaret. De helt nøgne mennesker gik
ned ad en trappe, der var gravet ind i gravens lervæg, kurede hen
over hovederne på dem, der lå der, til det sted, som SS-manden
anviste dem. De lagde sig ned foran de døde eller anskudte menne-
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sker, nogle kærtegnede dem, der levede endnu, og talte indtrængende til dem. Så hørte jeg en serie skud. Jeg kiggede ned i graven
og så, hvordan kroppene skælvede eller hovederne allerede lå
stille på de andre kroppe. Blodet løb ud af nakken. Jeg undrede
mig over, at man ikke viste mig bort, men jeg lagde også mærke til
to-tre postfunktionærer i uniform i nærheden. Den næste gruppe
nærmede sig allerede, steg ned i graven, lagde sig på række med de
andre ofre og blev skudt.35

De sovjetiske jøder var således de første jøder, der blev udsat for
systematisk tilintetgørelse. Som hovedregel blev de ikke deporteret
til udryddelseslejre, men i stedet skudt nær deres hjem. Det skønnes,
at mellem 2,5 og 2,6 millioner sovjetiske jøder omkom under den
tyske besættelse. Tallet inkluderer også de jøder, der døde af sult
og sygdom i ghettoer og lejre, og de 75.-80.000 jødisk-sovjetiske
krigsfanger, som blev skudt alene af den grund, at de var af jødisk
herkomst.36 Kun de polske jøder blev påført et endnu større tab.

Pogromer
I kølvandet på den tyske invasion af Sovjetunionen udbrød der
pogromer i nogle af de områder og lande, som Sovjetunionen tidligere havde annekteret. Nationalistiske organisationer og tyskerne
opfordrede og opmuntrede hertil. Den 29. juni 1941 udstedte
Reinhard Heydrich et direktiv vedrørende lokale antisovjetiske
aktiviteter: Fra tysk side måtte der ikke lægges hindringer i vejen
for ”selvudrensningsaktioner”. Tværtimod skulle værnemagten og
SS bakke fuldt op om disse aktioner.37
Den 30. juni 1941 indtog tyske styrker bistået af to bataljoner
fra Organisationen af Ukrainske Nationalister (OUN) byen Lwów
i det vestlige Ukraine. De ukrainske mænd var blevet rekrutteret i Tyskland blandt eksilerede OUN-medlemmer. OUN var en
ukrainsk nationalistisk organisation, hvis yderliggående flertalsfraktion under ledelse af Stephan Bandera arbejdede for et uafhængigt Ukraine. Og vel at mærke et Ukraine uden polakker og jøder.
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OUN var antisovjetisk, antipolsk og stærkt antisemitisk.38
Antisemitismen i Ukraine bestod af flere elementer. Der var den
traditionelle kristne antisemitisme. Hertil kom, at jøder ofte havde
fungeret som mellemmænd eller forpagtere af polsk godsejendom. I
den funktion udøvede de magt over ukrainske (og polske) bønder på
vegne af de polske godsejere. Et yderligere element var, at ukrainere

Under pogromen i Lwów umiddelbart efter det tyske angreb på Sovjetunionen i sommeren1941 er en jødisk kvinde kastet til jorden og
ligger omgivet af sine bødler..

beskyldte jøder for at sympatisere med polakker i den polsk-ukrainske strid om jord og territorier (polakker påstod i øvrigt det stik
modsatte!). Sidst men ikke mindst havde jøderne angiveligt samarbejdet med Sovjetmagten i undertrykkelsen af ukrainerne.39
Under den hastige tilbagetrækning havde de sovjetiske myndigheder ikke ressourcer til at evakuere tusinder af politiske fanger.
Interessen for at evakuere fangerne var muligvis heller ikke til
stede. De fleste af fangerne var ukrainere, men der var også polske
og jødiske fanger. I stedet valgte den sovjetiske sikkerhedstjeneste NKVD at likvidere fangerne. Tallet på ofrene løb muligvis op
i hundredtusind. Tyskerne og OUN lagde skylden for fængsels103
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massakrerne på Sovjetmagten og jøderne til trods for, at jøder intet
havde med massakrerne at gøre, og til trods for, at der også var
jøder blandt ofrene.40
Nyheden om fængselsmassakren udløste en pogrom i Lwów. En
ophidset ukrainsk folkemængde satte sig i bevægelse. Jødiske hjem
blev plyndret og raseret, og jøder blev tvunget ud af deres hjem og
under slag og spark gennet til byens fængsler, hvor de blandt andet

I en episode under pogromen i liatuiske Kaunas blev omkring et halvt hundrede
jødiske mænd gennet sammen ved et automobilværksted, tortureret og derefter
myrdet med forhåndenværende redskaber. På fotoet ses, at der blandt tilskuerne
er såvel kvinder som uniformeret tysk personel.

blev tvunget til at tømme fængselscellerne for de mange lig, som
NKVD havde efterladt. I fængselsgårdene blev jøder tortureret og
til sidst skudt. Pogromen i Lwów begyndte den 30. juni og fortsatte
til den 3. juli. 4000 jøder blev myrdet.41
Også i byerne Tarnopol og Złoczów blev der udløst pogromer og
begået massakrer. I Złoczów var gerningsmændene OUN-militsfolk
og soldater fra Waffen SS’ Division Viking.42
I forbindelse med den tyske invasion af Litauen udbrød der et
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oprør imod den sovjetiske besættelsesmagt. Oprøret blev iværksat
af Den Litauiske Front (LAF) - en nationalistisk bevægelse, som
blev støttet af Tyskland. Under den sovjetiske besættelse havde LAF
opereret med undergrundsceller. Med oprøret fulgte pogromer.
Jorden var blevet gødet af LAF’s antisemitiske propaganda, hvilket
gjorde Litauen til et center for pogromer. I mindst 40 lokaliteter
rundt om i Litauen, herunder ikke mindst i Litauens næststørste by
Kaunas, fandt der morderiske pogromer sted. Cirka 10.000 jøder,
mænd, kvinder, gamle og børn, blev myrdet i de første uger af den
tyske invasion.43
Også i Letland blev der iværksat pogromer, men det skete under
sværere betingelser end i Litauen, da det lettiske nationalistiske
lederskab enten var blevet dræbt eller deporteret af den sovjetiske
besættelsesmagt. Derimod var det ikke muligt at iværksætte pogromer i Estland, - hvis en opsummerende rapport fra SS-Einsatzgruppe
A dateret den 15. oktober 1941 står til troende. Ifølge rapporten
skyldtes det ”det relativt lille antal jøder” i Estland.44
Den i dag vel nok mest kendte og berygtede pogrom fandt sted
i den polske by Jedwabne, hvor polakker den 10. juli 1941 myrdede
deres jødiske naboer. Cirka 1600 jøder blev dræbt. Jedwabne, der
husede cirka 2500 indbyggere, lå øst for den tysk-sovjetiske demarkationslinje. Byen var dermed underlagt den sovjetiske besættelsesmagt i godt 20 måneder.
Pogromen blev muligvis planlagt imellem repræsentanter
for den nye tyske besættelsesmagt og polakker fra byen. Men det
var polakker fra Jedwabne, der alene stod for gennemførelsen af
massakren. Der er intet der tyder på, at de blev tvunget hertil, og de
gik til ”opgaven” med stor ildhu.
Under påskud af at afholde en markedsdag blev Jedwabnes jøder
tilsagt at møde op på torvet. Hensigten var at koncentrere dem ét
sted. Jøder der ikke mødte op blev opsøgt og hentet eller i nogle
tilfælde dræbt i eller ved deres hjem.
Jøderne på torvet blev omringet og tildelt slag og spark. Herefter
blev de blødende jøder ført ind i en nærliggende lade. Petroleum
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blev tilvejebragt og laden stukket i brand. Cirka 1500 jøder omkom
i mordbranden.
Hvad forklarer pogromen i Jedwabne? Det traditionelle modsætningsforhold imellem polakker og jøder var blevet skærpet under
den sovjetiske besættelse. Fra polsk side lød anklagen, at jøder
havde kollaboreret med de sovjetiske myndigheder i undertrykkelsen af polakker. Med afviklingen af den sovjetiske besættelse var det
derfor tiden til at gøre regnskabet op med jøderne.
Den polske forestilling om den jødiske kollaboration fortrængte
bekvemt, at også polakker havde kollaboreret med Sovjetmagten,
og at også jøder havde lidt under den sovjetiske besættelse i form af
blandt andet konfiskeringer, massearrestationer og deportationer.45
Pogromen i Jedwabne stod ikke alene. Tværtimod udløste den
tyske invasion en række pogromer, hvad efterretningsrapporter fra
sommeren og efteråret 1941, udarbejdet af den polske modstandsbevægelse, berettede om. Et par eksempler:
I en række byer var lokalbefolkningen aktive i pogromer, ja
endog massakrer på jøderne, ulykkeligvis sammen med de
tyske soldater.
Da de tyske tropper ankom, blev det til en omfattende terrorbølge mod jøderne, ulykkeligvis med en betydelig assistance
af lokalbefolkningen.46

Chełmno-dødslejren
I Hitlers og Himmlers optik var det målet at rense de besatte
polske områder for jøder, i første omgang den vestlige del af Polen,
Warthegau, som var blevet indlemmet i Tyskland. Himmlers folkeforflytninger af jøder fra Warthegau havde imidlertid ikke givet det
ønskede resultat, hvilket sandsynligvis var et incitament til at vælge
en anden løsning, dvs. drab på jøderne.
Til det formål oprettede tyskerne i slutningen af 1941 i den polske
landsby Chełmno deres første dødslejr. Lejren var den første til at
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anvende gasning som drabsmetode. Lejrens stampersonel bestod
af omkring 115 tyske politifolk. Desuden tvangsudskrev tyskerne
50-60 jødiske mænd til en arbejdskommando. I begyndelsen af
1942 stod lejren for drabet på 5000 sigøjnere fra Łódz. Herefter
vendte lejren sig mod tilintetgørelsen af jøderne i Warthegau og
den gradvise tilintetgørelse af jøderne fra ghettoen i Łódz. På dette
tidspunkt var 163.000 jøder tvangsindespærret i Łódz. Sideløbende
med deportationer fra Łódz blev provinsghetto efter provinsghetto
tømt for jøder.
Flertallet blev sendt til døden i Chełmno. I september 1942 var
aktionerne mod provinsghettoerne tilendebragt. Endestationen for
ofrene var en paladsbygning i den vestlige ende af Chełmno, som
fungerede som drabscenter. Fangerne blev gennet ind i bygningen
og tvunget til at klæde sig af. Efter afklædningen blev ofrene ført
ud af en bagdør og ind i lastrummet på en ventende gasningsvogn.
Når lastrummet var fyldt op, blev dørene hermetisk lukket. Nu blev
vognen startet, og motorens udstødningsgas blev ført ind i lastrummet. Når døden var indtrådt, kørte gasningsvognen til en skov 4
km. fra Chełmno. Her blev vognen tømt af den jødiske arbejdskommando. Ligene blev anbragt i massegrave.
Fra september 1942 ophørte transporterne til Chełmno. Lejren
blev dog genaktiveret i en kort periode fra d. 23. juni til d. 15. juli
1944. Chełmno blev endeligt afviklet i januar 1945. Som nævnt
blev 5.000 sigøjnere myrdet i lejren. Det samme gjorde flere tusinde
sovjetiske krigsfanger. Desuden blev 81 ikkejødiske tjekkiske
børn fra Lidice gasset.47 Det store flertal af ofrene var imidlertid
Warthegau-jøderne. Det skønnes, at omkring 300.000 mennesker
mistede livet i Chełmno.48

Aktion Reinhard-lejrene
Det var karakteristisk for den tyske magtudøvelse, at der herskede
konkurrence ikke kun mellem diverse tyske institutioner, men også
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indenfor den enkelte institution. Således konkurrerede chefen for
SS, Himmler, med chefen for det SS-kontrollerede sikkerhedsapparat RSHA, Heydrich, om, hvem der svingede taktstokken i jødepolitikken. Konkurrencen udmøntede sig i praksis i en arbejdsdeling,
hvor Heydrich styrede og koordinerede deportationerne af jøder fra
Central-, Syd- og Vesteuropa til ikke mindst Auschwitz-Birkenau.
Under Heydrich var det praktiske omdrejningspunkt Eichmanns
kontor IVB4. Hvad der imidlertid overgik de polske jøder sorterede under Himmler. Heydrichs RSHA-repræsentanter var til stede
på polsk område, men de var af lavere rang end Himmlers repræsentanter, og de var underlagt Himmlers apparat, ikke mindst
Höhere SS- und Polizeiführer (højere SS- og p
 olitiførere, HSSPF),
som modtog ordrer fra Himmler.49 HSSPF i Generalguvernementet
fra oktober 1939 til n
 ovember 1943 var Friedrich W. Krüger. På
distriktsniveau opererede Himmler med SS- und Polizeiführer (SSog politiførere, SSPF). Disse var formelt underlagt Krüger og i sidste
instans Himmler.
I det vigtige Lublin-distrikt, hvor dødslejrene Sobibór og Bełżec
blev opført, udnævnte Himmler den berygtede Odilo Globocnik
til SSPF. Globocnik var Himmlers personlige ven, hvilket han
brugte til at opbygge en magtbase i Lublin uafhængig af Krüger.
Kombinationen af venskabet med Himmler, den direkte adgang til
Himmler, hensynsløshed, store ambitioner og en nidkær bestræbelse på at opfylde Himmlers ønsker gjorde Globocnik til en central
figur i den praktiske gennemførelse af Aktion Reinhard.50
Aktion Reinhard var kodenavnet for det program hvormed
tyskerne gik fra drabet på jøderne i Warthegau til drabet på alle
polske jøder. Med henblik på opgaven opførtes tre dødslejre i det
østlige Generalguvernement: Bełżec, Sobibór og Treblinka. De
vigtigste kriterier for placeringen af lejrene var, at de skulle ligge
nær hovedjernbanelinjer og langt fra tæt befolkede områder.
Bemandingen af lejrene bestod af relativt få tyske og østrigske
SS-folk, mange med T4-baggrund,51 samt tidligere sovjetiske krigsfanger, de fleste ukrainere, som havde skiftet side, og som havde
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Odilo Globocnik (1904-1945)
blev født i det daværende østrigske Triest; hans navn skyldes familiens slovenske baggrund. Efter Første
Verdenskrig var han medlem af en
milits, som kæmpede mod Kongeriget
af Serbere, Kroater og Slovenere, det
senere Jugoslavien, om Kärnten. Da der
ud af militsen opstod en nationalsocialistisk præget ”stormafdeling”, tilsluttede Globocnik sig denne.
I 1931 meldte Globocnik, som indtil
da havde arbejdet i en entreprenørvirksomhed, sig ind i NSDAP og blev partifunktionær. Da partiet blev forbudt
i 1933, indledte han et illegalt arbejde, som hovedsageligt bestod i pengeoverførsler fra Tyskland til Østrig. Efter Anschluss, Østrigs ”tilslutning”, blev
Globocnik udnævnt til Gauleiter i Wien, en funktion han dog blev fjernet fra
efter et halvt år på grund af økonomiske uregelmæssigheder. Globocnik blev
med lavere grad forsat til Waffen-SS, og deltog i angrebet på Polen i 1939.
I november samme år blev Globocnik af Himmler imidlertid udnævnt
til SSPF i Lublin-distriktet under Generalguvernementet og fik samtidig
rang af SS-Brigadeführer. I sin egenskab af SSPF optrådte Globocnik egenrådigt, førte et ekstravagant liv og skabte konflikter med andre administrative myndigheder. Men frem for alt optrådte han særdeles brutalt over for
den polske civilbefolkning, og han var den første, den oprettede en tvangsarbejdslejr for jøder.
Globocnik stod for oprettelsen af KZ Majdanek, og i foråret blev han
indsat som leder af ”Aktion Reinhard”, til hvilken han skabte de tre udryddelseslejre Belzec, Treblinka og Sobibór. Globocnik blev dermed ansvarlig for
en stor del af de polske jøders død.
Konflikter med andre myndigheder førte til, at Himmler i 1943 forflyttede Globocnik til Jugoslavien, hvor han som HSSPF for ”Operationszone
Adriatisk Kystland” forestod partisanbekæmpelse samt gennemførte drab på
og deportationer af jøder.
Efter krigsafslutningen forsøgte Globocnik at komme til Italien, men blev
tilbageholdt af britiske soldater. Efter det første forhør begik han selvmord
med cyankalium..
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gennemgået et ophold i en træningslejr i Trawniki. Disse Trawnikimænd gjorde tjeneste i lejrene som vagter, gaskammeroperatører m.v. I Sobibór bestod mandskabet af 20-30 SS folk og 90-120
Trawniki-mænd. Lejrene var små sammenlignet med et lejrkompleks som Auschwitz. Således var Sobibór på 400 x 600 meter.
Aktion Reinhard varede 20 måneder, fra midten af marts 1942
til tidlig november 1943.52 I Bełżec blev der myrdet 500.000 jøder. I
Sobibór 250.000. Og i Treblinka 870.000.53 Aktion-Reinhard lejrene
er en væsentlig del af forklaringen på, at 1942 blev det værste drabsår.

På vej til udryddelse. Fotoet viser angiveligt polske jøder fra Lublinghettoen, som
bliver gennet ind i godsvogne for at blive transporteret til Bełżec.

Til og med 1941 var knap 1,5 mio. jøder blevet dræbt. Ved udgangen af 1942 var hele 4,5 mio. jøder blevet myrdet. I de følgende år
faldt det årlige antal af dræbte jøder: Tyskerne havde mere brug for
jødisk tvangsarbejdskraft, samtidig med at fødevarer fra 1943 var
et mindre presserende problem for Tyskland. Fødevaresituationen
blev stabiliseret, og der var derfor et formindsket incitament til at
dræbe jøder.54
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Placeringen af de tre Aktion Reinhard-lejre i Generalguvernementet samt udryddelseslejren Chełmno i den tysk-annekterede del af Polen. Endvidere vises de to
kombinerede udryddelses- og koncentrationslejre Auschwitz og Majdanek. Ved
siden af de viste lejre var der et umådeligt net af koncentrationslejre med deres
annekslejre.

Gasning i de tre Aktion Reinhard-lejre stod ikke alene som
mordmetode. Fra midten af sommeren 1942 foretog tyskerne syste
matiske nedskydninger af polske jøder. Alene i Kraków-distriktet
blev op mod 70.000 jøder skudt. Det svarer til en fjerdedel af
distriktets jøder. Der var flere årsager til anvendelsen af skydninger. I sommeren 1942 blev Bełżec og Sobibór midlertidigt taget ud
af funktion. På samme tidspunkt opstod der mangel på godsvogne
i forbindelse med Værnemagtens sommeroffensiv. Fra visse lokaliteter var der ikke adgang til jernbanetransport, fra andre lokaliteter
fandtes ingen anvendelige veje. ”Ghettoevakueringer” og efterfølgende deportationer til udryddelseslejrene var desuden altid ledsa111
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get af stor brutalitet og skuddrab. Endelig blev jøder skudt, når SS
m.fl. finkæmmede eksempelvis skovområder i jagten på partisaner
og flygtede jøder.55
I november 1943 beordrede Himmler en opfølgende aktion
iværksat. Aktionen, der fik kodenavnet Aktion Erntefest (høstfest),
sigtede mod at dræbe de jøder, som havde overlevet Aktion
Reinhard. Himmlers beslutning blev sandsynligvis udløst af en
fangeopstand i og flugt fra Sobibór den 14. oktober. Inden da havde
der bl.a. været opstand i Warszawa-ghettoen i april og opstand i
Treblinka i august. Samtidig kunne der konstateres en øget partisanaktivitet i Generalguvernementet, ikke mindst i Lublin-distiktet.
Med Aktion Erntefest skulle den sikkerhedsrisiko, som jøderne
i Himmlers øjne repræsenterede, elimineres.56 Alene i Lublindistriktet blev jøderne i begyndelsen af november 1943 reduceret
fra 50.000 til 10.000. Himmlers novemberordre havde som målsætning det totale mord på de indtil da overlevende jøder, men, som
tallet fra Lublin antyder, var der lejre og jøder, der ikke blev berørt
af Aktion Erntefest. Det drejede sig om jøder, som producerede
krigsvigtigt materiel i lejre, der blev kontrolleret af Værnemagten.
Og det drejede sig om arbejdslejre, der så at sige var blevet oprettet
uden om systemet med det formål at berige ikke mindst Globocnik
og hans mænd. Disse lejres eksistens var Himmler sandsynligvis
ikke vidende om. Lejrene illustrerer, at mord og grådighed gik hånd
i hånd. Man kunne som glødende nazist og antisemit være morder
og korrupt på en og samme tid.57
Majdanek-lejren var formelt set ikke en del af Aktion Reinhard.
Majdanek fungerede ikke kun som dødslejr, men også som tvangsarbejdslejr. Ikke desto mindre blev lejren inddraget i det systematiske mord på de polske jøder. I forbindelse med Aktion Reinhard
blev der i 1942 i Majdanek dræbt 24.733 jøder. Og i forbindelse
med Aktion Erntefest blev lejrens sidste 18.000 jøder dræbt den 3.
november 1943.58 I 1939 havde det polsk-jødiske samfund med over
3 millioner jøder udgjort det største jødiske samfund i Europa.59
Under den tyske besættelse blev omkring 3 millioner polske jøder
dræbt, svarende til knap 90 procent af de polske jøder.60
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