
Källor till Sverige och Förintelsen. 

Utdrag ur historikern Kobliks bok om hur Sverige agerade under Förintelsen 

följer nedan. Läs den som en faktatext. 

Utdrag ur ”Om vi teg skulle stenarna ropa” av Koblik, S. s64-67 

Omkring 3 000 judar fick tillstånd att bosätta sig i landet före kriget. Proportionellt 
var detta ett betydligt mindre antal än siffran för andra länder som Holland, Belgien, 
Frankrike och England. 1944 skulle Sverige komma att ha hand om över 175 000 
flyktingar. Landets ekonomiska kapacitet att ta emot långt flera invandrare än som 
faktiskt fick inresetillstånd påpekades 1939 i riksdagsdebatten av två 
nationalekonomer, Gunnar Myrdal och Bertil Ohlin. Om ekonomin hade varit den 
viktigaste faktorn, skulle debatten ha fått en annan karaktär. Dessa år förstärkte 
bland de assimilerade judarna i Stockholm känslan av att landet inte var berett på en 
tillströmning av judiska flyktingar. Proflyktingministrar i regeringen som Gustav 
Möller, delade deras åsikter med stor resignation. Krigsutbrottet i september 1939 
lättade på det tryck som de judiska invandrarna hade åstadkommit. 
Om Sverige hade känt sig säkert under de fyra första månaderna av kriget, föll den 
säkerheten sönder och samman vid utbrottet av finska vinterkriget och då 
fientligheterna i Danmark och Norge började den 9 april 1941. Sverige kände sig nu 
hotat och isolerat. Under de två följande åren kom hela den svenska utrikespolitiken 
att inriktas på att hålla landet utanför kriget. Judiska visumansökningar avtog i antal. 
1941 tog Tysklands politik en ny och mycket mer destruktiv vändning. Då de tyska 
arméerna svepte fram över östra Polen och in i Ryssland efter juni 1941, sattes 
särskilda SS-förband in för att likvidera judar. 
Hur förloppet i den tyska politiken gentemot judarna gestaltade sig är ännu en 
kontroversiell fråga. En traditionell åsikt är att det skedde ett slags naturlig 
utveckling från tanken på att göra Tyskland judefritt genom emigration till en politik 
som gick ut på att utrota alla Europas judar då Tyskland kom att behärska en stor del 
av kontinenten under perioden 1939--42. En annan teori är att vissa nazistledare, 
däribland Hitler, från början ville se att allt judiskt utplånades, och att endast 
trettiotalets realiteter hindrat dem från en mera radikal politik. När kriget väl hade 
brutit ut försvann dessa barriärer och nazisternas verkliga antisemitiska avsikter 
kunde förverkligas. 
Svenska politiska beslutsfattare och de svenskar som var involverade i det som 
hände i Tyskland under kriget föreföll dela båda dessa tolkningar. De identifierade 
några nazistledare som "radikala" i den judiska frågan (Hitler, Goebbels, Heydrich 
bland andra) och andra som opportunistiska (Göring, Himmler, Best, etc). Huruvida 
deras tolkningar exakt överensstämmer med de senaste historiografiska åsikterna 
eller ej är av mindre vikt än det förhållandet att svenskar under de åren observerade 
kursändringen i den tyska judepolitiken. 
Någon gång på sommaren 1941 beslöt Hitler sig för utrotning av alla judar på 
tyskkontrollerat område. Man påbörjade likvideringen av en mängd judar då de 
tyska arméerna vällde fram på östfronten. 
Experiment och planering för en mera koordinerad aktion som gick ut på att 
systematiskt avliva alla judar i Västeuropa var mera tidskrävande. I januari 1942 
lades sista handen vid de tekniska detaljerna i ett massutrotningsprogram under en 



konferens mellan tyska ämbetsmän i Wannsee. Inom några veckor började man 
evakuera de särskilt tillkomna judiska ghettona i Polen till nyinrättade 
avlivningscentra. 
Alla dessa likfabriker -- Auschwitz, Belsen, Chelmno, Majdanek, Sobibor och 
Treblinka m låg i Polen. En systematisk, teknologiskt effektiv metod att döda judarna 
och göra sig av med deras lik utarbetades. En samordnad byråkratisk insats för att 
förverkliga "den slutgiltiga lösningen" fick åstadkommas mitt under brinnande krig. 
Endast ett så avancerat västerländskt land som Tyskland kunde ha klarat av en 
sådan uppgift. Det var svårt att sätta sig in i vad Tyskland i själva verket var i färd 
med. 
Rapporter om Tysklands tilltagande judeförföljelser nådde Stockholm 1941. Svenska 
affärsmän, journalister och diplomater kunde röra sig relativt fritt i det ockuperade 
Östeuropa. Postgången fortsatte att fungera och censurerade privatbrev kunde 
sändas mellan Sverige och Polen. Den censur som utövades av tyskarna gjorde inget 
försök att dölja det allt hårdare öde som väntade judarna, men de mera ingående 
detaljerna ströks -- eller åtminstone gjorde man försök att trolla bort dem. Likväl stod 
det klart i Stockholm att judarnas situation drastiskt hade försämrats sommaren 
1941, och som svenska statskyrkopublikationer noterade hade judarna en säker död 
att vänta. En sådan pålitlig informationsförmedlare som den svenske ambassadören i 
Berlin, Arvid Richert, inrapporterade en ögonvittnesskildring av de 
specialupprättade SS-förbandens göranden. Information om likfabrikerna nådde 
Sverige sommaren 1942. 
Det har inte gått att få fram belägg for att någon enda person i Sverige var medveten 
om Wannseekonferensen. Det första omnämnandet av en utrotningskampanj kom 
från London via rapporter från pressen och från diplomater i samband med en 
presskonferens som anordnats av brittiska informationsministeriet och den polska 
exilregeringen i början av juli. Polackerna hade också producerat en bok om de tyska 
ogärningarna i Polen. Bland annat ingick beskrivningar på hur man använde gas för 
att döda judar och andra polacker. Omedelbart efter presskonferensen arresterade 
tyskarna fem svenska affärsmän i Polen och anklagade dem för att bedriva spionage 
och sabotage riktat mot Tyskland. 
Dessa "Warszawasvenskar" hade deltagit i antitysk verksamhet genom att alltsedan 
ockupationen av Polen tjänstgöra som kurirer mellan den polska underjordiska 
rörelsen och polska legationen i Stockholm. De representerade några av Sveriges 
största företag och hade utmärkta kontakter med svenska regeringen och framför allt 
utrikesdepartementet, i vars arkiv det finns rapporter från dem som innehåller 
detaljerade beskrivningar av hur Warszawaghettot kom till. En stor del av den 
information som sändes till polackerna i London gick via Stockholm. Hur mycket av 
denna information som nådde den svenska regeringen är oklart. Ambassadör Richert 
förmodade att anledningen till att svenskarna arresterades var att informationen om 
utrotningskampanjen hade släppts ut i London. 
De första direktrapporterna från diplomatiska källor om den nya politiken kom den 
20 augusti från svenske generalkonsuln i Stettin. 
Dokumentet beskrev med fasaväckande detaljer hur judar föstes ihop, kläddes av, 
gasades ihjäl och kremerades. Upphovsmannen hyste inga tvivel om att 
informationen var korrekt. Två dagar senare återvände en ung svensk diplomat, 



Göran von Otter, från en intervju med de fängslade "Warszawasvenskarna" i Polen 
och träffade då av en slump en tysk SS-officer, Kurt Gerstein, som hade ansvaret för 
transporten av giftgas till förintelselägren. Under fem timmar berättade Gerstein för 
von Otter allt han visste om utrotningskampanjen. 
på morgonen den 23 augusti inrapporterade von Otter det han fått höra till 
ställföreträdande chefen för den svenska beskickningen i Berlin, Erik von Post. Vad 
som senare hände med von Otters rapport är inte klarlagt. Att Richert fick del av den 
då han återvände till Berlin i slutet av augusti förefaller säkert, von Otter hade också 
tillfälle att få Gersteins version av händelserna bekräftade av andra pålitliga 
motståndsmän. I Stockholm har man inte påträffat något dokument som bevisar att 
Berlinambassaden vidarebefordrade detaljerna i sammanträffandet mellan von Otter 
och Gerstein. I september var Richert mycket orolig for den svenska pressens kritik 
av Tyskland och försökte få regeringen att fora en mer återhållsam politik. 
Han såg information om judeförföljelserna som en väldokumenterad källa till 
irritation de båda länderna emellan. Under hela hösten underlät Richert att bekräfta 
andra rapporter som str0mmade in från alla håll i Europa om att en ny dödlig 
kampanj mot judarna hade påbörjats, von Otters information vidarebefordrades med 
all sannolikhet muntligt till ett fåtal tjänsteman i utrikesdepartementet och inte 
nödvändigtvis så i detalj som Gerstein hade avsett. Om så år fallet gick de mest 
konkreta och graverande vittnesbörden om den slutgiltiga 1Osningen förlorade. 
Judiska grupper hade fått mera uppgifter om kampanjen i början av augusti, men de 
härrörde inte från någon som var direkt involverad, och judiska källor hade inte 
samma trovärdighet i väst som en svensk rapport skulle ha haft. 
Andra rapporter om en kampanj med europeisk räckvidd strömmade in till 
Stockholm under hösten. Bland ansvariga tjänstemän i utrikesdepartementet rådde 
foga tvivel om att avsikten med kampanjen var att utrota Europas judar. I övriga 
regeringskretsar och bland allmänheten var vetskapen om vad som hände mera 
oklar. Den svenska pressen hade publicerat reportage om den intensifierade 
judeförföljelsen. Medan informationsstyrelsen stoppade spridning av en svensk 
upplaga av den polska boken om de tyska grymheterna, cirkulerade den engelska 
versionen fritt. Det ofattbara var att ett civiliserat land som Tyskland höll på att 
systematiskt mörda Europas alla judar. Inte ens efter det allierade tillkännagivandet 
av den 17 december om att en sådan aktion existerade, och efter ytterligare 
information till svenska tidningar, kunde den svenska allmänheten fatta situationen 
allvar. För regeringen var det inte lika lätt att låtsas om inget. 
 
 
Koblik s149-150 

Det officiella Sverige höll tyst, totalt tyst, Ingen enda gång under kriget informerade 
regeringen svenska folket om vad som försiggick. 
De svenska tidningarna innehöll reportage om utrotningskampanjen från och med 
1942. Regeringen varken förnekade eller bekräftade berättelserna. Sveriges förs6k att 
hjälpa Norges judar nämndes aldrig under kriget. Regeringskommunikén av den 2 
oktober 1943, i vilken man erbjöd de danska judarna fristad i Sverige, åtföljdes inte 
av någon förklaring varför en sådan aktion var av nöden. Men självfallet var den 
svenska allmänheten hösten 1943 medveten om att något förskräckligt hänt judarna 



på tyskkontrollerade områden. Man visste att judar hade förflyttats till Polen, där de 
levde under fasaväckande förhållanden, och där de dog av undernäring, sjukdom 
och allmänt usel behandling. Troligen hade de flesta människor vid det laget låst om 
olika tyska avlivningsmetoder. Men förstod den svenska allmänheten till fullo hur 
total och systematisk den slutgiltiga lösningen var? Då flyktingarna från 
koncentrationslägren anlände i slutet av mars 1945 och man såg fångarnas fysiska 
tillstånd gick det upp for folk i gemen hur fasansfull den tyska politiken varit. 
Regeringen hade inte velat att allmänheten skulle känna till det. 
Det finns överväldigande bevis för att regeringen och speciellt UD aktivt sökte 
förhala, mörklägga eller vägra bekräfta nyheten om utrotningskampanjen. Främsta 
syftet med en sådan politik var att undvika störningar i relationerna till Tyskland. 
Man fruktade inom regeringen att de skulle kunna ta skada av en offentlig 
diskussion av "judeproblemet". Richert försökte förhindra att information nådde 
hans egna kolleger. Fallet von Otter - Gerstein var bara ett exempel på detta. Då UD i 
slutet av november bad Richert bekräfta utrotningskampanjens omfattning efter 
hemställan från svenska judar, svarade Richert att information om en sådan kampanj 
hade nått honom i Berlin också, men att det inte fanns några absolut säkra bevis. 
Likväl visste han, och förmodligen bättre än någon annan, vad som hade hänt. Det 
var inte bara så att Berlinlegationen levererade de säkraste nyheterna om kampanjen, 
utan dessutom vidarebefordrade Stockholm alla andra rapporter till Berlin för 
Richerts kännedom. Svenska legationen i Berlin hade desslikes utan framgång 
försökt bistå ett fåtal svenska judar som blivit fast i Tyskland. Den svåra belägenhet 
som dessa "Mischlinge" befann sig i var en börda inte bara för legationen utan för 
svenska kyrkan i Berlin, som till slut dolde en del judar i sina lokaler och gömde 
undan andra på annat håll i den tyska huvudstaden. 
Till yttermera visso var det också så att Richert konsekvent tvivlade på utsikterna till 
framgång för svenska räddningsaktioner, eftersom det från hans synvinkel såg ut 
som om situationen var fullkomligt hopplös.  
 

Nedan följer ett par av de dokument som Koblik använt i sin bok. De läses och 

användes som exempel. 

Statliga dokument. 

Dokument 9: PM av Gösta Engzell, den 21 april, 1939. Ett memorandum från 

Utrikesdepartementet, kännetecknande för det informella kontaktsystem som 

användes vid beslut om vilka eventuella immigranter som skulle ges 

inresetillstånd till Sverige. Inställningen hos representanter för Mosaiska 

församlingen i Stockholm har stor betydelse. 

 

Efter kallelse hade följande personer infunnit sig för att överlägga om vissa 
flyktingfrågor: 
Byråchefen Bergström 
direktören Josephson, Mosaiska församlingen 
kamreraren Grinberger, Mosaiska församlingen 
f.d. stadsveterinär Nystedt för Svenska Israelsmissionen sekreteraren Granath för 
Arbetarrörelsens flyktinghjälp. 



Dessutom närvar sekreteraren Nylander... 
• .. önskvärt se hur man skulle ställa sig till frågan om event, mottagande i Sverige av 
ett antal flyktingar från Polen, antingen för vidarebefordran eller för fast bosättning... 
Av upplysningar, . . . skulle ca. 75 % vara judiska emigranter, ofta mindre önskvärda 
sådana. Svårigheterna låge därför närmast beträffande denna kategori, medan 
Granath antagligen skulle kunna taga hand om ett antal politiska flyktingar. 
Stor tveksamhet uttalades beträffande judarna. Man hade ju hitintills huvudsakligen 
gått fram genom "indroppning" av individuella fall, beträffande vilka man haft 
möjligheter prova vederbörandes person. Det funnes så många som man sökt få in 
men ej fått bifall till, att det vore olyckligt, om man nu skulle tvingas ta emot 
personer, som man ej kände till. Endast om man kunde få garantier för 
vidarebefordran, borde sådant ifrågakomma. Man hade mycket små möjligheter att 
härifrån få inresetillstånd till andra länder. Dessutom skulle det säkert vara olyckligt 
för vår flyktingpolitik, om vi skulle taga emot större grupper judiska flyktingar, 
opinionen mot sådana skulle lätt få vind i seglen. 
Till mosaiska församlingen hade ej ingått någon förfrågan om dessa flyktingar. 
Tydligen var man där mycket orolig för någon större aktion i frågan. Skulle man 
finna individuella fall, som kunde anses lämpade for Sverige, ville man ej motsätta 
sig. Församlingen vore så hårt engagerad redan, att man ej kunde räkna med något 
nämnvärt stöd därifrån.  

 

Dokument 16: PM av Arvid Richert, den 26 oktober, 1941. Efter Tysklands 

angrepp på Sovjetunionen i juni inledde Tyskland en ny politik som innebar 

omedelbar avrättning av tillfångatagna judar med hjälp av speciella SS-

avdelningar. 
 
Som ett exempel på den hårdhet, som visas under kriget på östfronten, kan jag 
relatera vad nyligen en absolut sanningsenlig tysk flygofficer berättat. Min 
sagesman, vilken med sin maskin den 15 i förra månaden måste landa på ett flygfält 
vid en större ort mellan Lemberg och Kiev, bemärkte redan då han befann sig över 
flygfältet att det rådde en oerhörd ström av människor på den breda chaussee, som 
från staden ifråga ledde ut tig flygplatsen. 
Då han landat och stigit ur sitt plan, tillfrågade honom markpersonalen, om han 
hade märkt vad som försiggick på ena kanten av flygfältet. Då han svarade, att han ej 
så noga sett efter, fick han den upplysningen, att därstädes, "werden heute 3 bis ~ 
Juden hingerichtet". Min sagesman hade därefter i sin kikare betraktat denna 
massavrättning, vilken gick så till, att offren utan något tecken på att söka fly, utan 
istället under en sorts apatisk resignation föstes ihop i en cirka 10 m bred kolonn och 
matades fram till kanten av iordningställda massgravar varest man ur Waffen-SS 
ändade deras liv med maskinpistoler, så att kropparna föllo direkt i graven. 
Min sagesman, vilken under en timmes tid uppehöll sig på flygfältet hade därunder 
oavbrutet hört eldgivningen från automatvapen, och då han åter begav sig åstad 
hade han på låg höjd överflugit exekutionsplatsen, varvid han tydligt kunde urskilja 
7 st. av dessa massgravar i storlek minst 20 x 10 m fyllda med döda samt den aldrig 
sinande strömmen av nya delinkventer, varibland även befunno sig kvinnor och 
barn. 



På mitt inlägg att ryssarna å sin sida begå de grymmaste handlingar mot tyska 
fångar, svarade han att vad som i ovan relaterade så upprört honom och hans 
officerskamrater var det förhållande, att Tyskland i sin propaganda utgiver sig att 
vara kulturens försvarare, medan samtidigt Waffen-SS tillåtes begå dylika 
massmord, vilkens grund han vid nykter eftertanke trodde endast kunde bottna i 
sadism eller ett nödställt förplägnadsläge. Såvitt han kunde bedöma förefinnes även 
f.n. stora motsättningar mellan armén och Waffen-SS. 
Min sagesman förtalte vidare, att i de av tyskarna upprättade fånglägren för de 
ryssar,  vilka icke skickats till arbetsplatser i Tyskland, ryssarna som enda bostäder 
äro hänvisade till att gräva ned sig i jordkulor. Ryssarna å andra sidan lära 
omedelbart skjuta alla tyska fångar med officersrang medan de däremot skola väl 
omhändertaga alla fångar av lägre rang, vilka under god behandling föras till 
fångläger aster om Ural, där de lära bibringas sovjetläror för framtida behov av 
kommunistisk propaganda i Tyskland efter kriget. 
 

Tidningsartiklar:  

 

Dokument 19: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 11 juli, 1942. Den 

polska exilregeringen lämnade en första information om systematisk utrotning 

av Polens judar i juni--juli 1942. Dessa upplysningar som kom från underjordiska 

källor i Polen sändes via Stockholm till London och var tillgängliga i Stockholm 

men publiceringen stoppades av Informationsstyrelsen. Den trycktes som en 

uppgift från London. (Koblik s 191) 

 
 

Tyskarna avrätta omkring 6.000 polacker i Warszawa i veckan, omtalade medlemmar 
av polska regeringen i London i går. De systematiska metoderna att utrota och 
terrorisera det polska folket tillta i styrka, och polska regeringen yrkar, att de 
allierade måtte göra allt för att snarast öppna en andra front, ty annars hinna 
tyskarna utrota det polska folket, innan segern vunnits. Från september 1939 till juli 
1941 avrättades 80.000 polacker, från juli 1941 till juli 1942 icke mindre än 320.000. En 
av de polska ministrarna berättade, hur 30.000 judar från Hamburg förts till Minsk 
och dödats och hur andra tvungits att gräva sina egna gravar, innan de avrättades. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redan när Hitler tagit makten så rapporterades det att judar fick det betydligt 

sämre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Och 1935 såg det ut så här: 

 

 

1933 skriver man följande i Svenska Dagbladet: 

 

>>Berlin, 5 april. Trots att den nationalsocialistiska partiledningen 

inhiberat bojkotten mot judarna, är stämningen i judiska kretsar 

förtvivlad. Tusentals judiska läkare och advokater ha förbjudits att 

utöva sina yrken, tusentals judiska affärsmän äro ruinerade och många 

tusen judiska anställda ha förlorat sina platser. Ett tydligt språk 

talar även de många självmord, som under den senaste tiden förekommit 

bland judar. 

På tisdagsaftonen beröva& sig 'Landgerichtsrat' Holeworden i Berlin 

livet genom att skjuta sig en kula genom huvudet. Holeworden 

tjänstgjorde vid domstolen i Berlin, men han blev på lördagen avskedad. 

Även en annan judisk advokat i Berlin, Lehmann, innehavare av 

järnkorset, har begått självmord. 

I Gladbach-Rheydt i Rhenlandet påträffades en av cheferna för varuhuset 

Tietz' filial, d:r Heymann, och hans hustru svårt sårade i bostaden. De 

hade beslutat att gemensamt söka döden. [...] 

I Heidelberg har en ung jurist, Bettmann, som blivit avskedad, emedan 

han var jude, berövat sig livet. Alla judiska medlemmar i 

bolagsstyrelser ha tvingats nedlägga sina poster. [...] Även inom 

styrelserna för sport- och andra föreningar ha judarna avlägsnats. 

Källa: ”Många tyska judar ha begått självmord. Läget är förtvivlat”, 

Svenska Dagbladet 6.4.1933. 

 



 



 
 

Två lite längre artiklar publicerades innan kriget och är av intresse. Den första 

är Döden i Dachau: 

»Döden i Dachau~~ 

ETT VITTNESMÅL 1939 

Även i Judisk Krönika kunde man läsa vittnesmål från personer som 

vistats som fångar i de tyska koncentrationslägren. I april 1939 

publicerade tidskriften en ögonvittnes. 

skildring från Dachau. Artikelförfattaren tillhörde dem som 

arresterades i Wien efter Kristallnatten 1938. Redogörelsen- med 

transporter i överfulla godståg, godtyckliga bestraffningar och 

systematisk misshandel i lägret - ger en föraning om Förintelsens 

kommande metoder. Men även utan detta efterhandsperspektiv rör det sig 

om en stark skildring från den upptrappade nazistiska terrorn mot 

judarna: detta var vad som kunde drabba vilken jude som helst i 

Tyskland och Österrike. 

 



»Världen har fortfarande inte riktigt klart för sig, vad ett tyskt 

koncentrationsläger är för något. Författaren till dessa rader hade 

tiUfåUe att besöka sådana, innan han själv blev en av dess fångar. Han 

hade dessutom läst nästan allting, som skrivits därom, innan han själv 

fick uppleva Dachau. Verkligheten var värre än allt, han hört och läst. 

Transporten till Dachau sker vanligen per järnväg. Fångarna 

eskorterades av S.S-män, ofta också av S.A-män. Judar, som häktades i 

Wien efter novemberpogromerna, beledsagades av SÅ-män. Själva resan 

varen enda följd av tortyr. Vi hade redan svårt misshandlats i S.A:s 

och S.S:s baracker i Wien, men det var ingenting mot den behandling, vi 

rönte under färden till Dachau. Alla fångarna från Wien, åtminstone 

6,ooo, måste hela tiden stå och stirra på ljuset i vagnarna. 

Om någon blundade ett tag, haglade genast slagen över honom. Det är en 

utstuderad tortyr: att i timmar stirra in i ett ljus förorsakar 

outhärdliga plågor. 

Denna procedur avbröts ibland av andra tortyrmetoder. Vakternas 

favoritnöje var att befalla två fångar att slå varandra. Om slagen inte 

voro tillräckligt hårda, hjälpte vakterna själva till. 

Sju judar blevo ihjälslagna under resan till Dachau. Hundratals 

misshandlade till oigenkännlighet. Bara ett fåtal framkommo utan svåra 

skador. 

Koncentrationslägret ligger omkring en halv mil från Dachau. Fångar 

blevo bokstavligen krossade, då de trängdes in i boskapsvagnar vid 

stationen. Over 16o personer voro i den vagn i vilken författaren tål 

denna redogörelse formligen inpressats. Dylika vagnar äro avsedda för 8 

hästar och 40 man. 

Vagnen var nästan lufttätt stängd, och tåget for långsamt till lägret. 

Det tog omkring fyrtio minuter, för offren var det en evighet. [...] 

De flesta av de 'i skyddshäkte tagna judarna' måste stå alldeles 

orörliga i hela sexton timmar den första dagen i Dachau. Det gjordes 

intet undantag för gamla män upp till åttio år. Människor, som hade 

släpats ut ur sina bäddar natten förut, några av dem slagna och 

torterade, måste stå i denna ställning i grupper på 8oo till 1,ooo man 

[... ] Under de sexton timmarna fingo vi inte en droppe vatten eller en 

bit föda. Ingen fick gå till toaletten, förrän sju timmar efter det han 

anhållit därom. 

En man i fyrtioårsåldern föll plötsligt omkull. De fångar, som stodo 

intill honom, väle hjälpa honom men drevos tillbaka på sina platser. I 

stället trampade S.A-männen på honom med sina stövlar. De sparkade 

honom i huvudet och förklarade skämtsamt, att det ljöd så ihålig, och 

'för övrigt kommer den här simulanten att leva i hundra år'. Denna 

förutsägelse visade sig dock vara tämligen oriktig. Inom mindre än tio 

minuter var mannen död. [...] Vår grupp fördes klockan halv elva till 

debaracker, där vi skulle sova.Vi måste ställa upp oss i led utanför, 

och en S.S-man höll ett tal, varvid han förmanade oss att 'uppföra oss 

anständigt'. Vi fingo sedan gå in i baracken i gåsmarsch. En smal 

korridor ledde från ingången av baracken till sovsalen, och kor, idoren 

var full av S.S-män, beväpnade med piskor och påkar. Var och en, som 

passerade- och var och en måste passera- misshandlades fruktansvärt. 

[...] 

Jag skall försöka att skildra andra dagen. 

Vi drevos till samma plats som dagen förut, och åter måste vi 

tillbringa en hel dag där, till klockan halv sju på kvällen utan föda 

av något slag. 

Grupper komma marscherande från alla sidor. Det var dimmigt och 

regnigt. 

Vi måste stå från halv sex till klockan elva. Små grupper leddes mot 

slutet av dagen in i byråerna, och åter följde olika inregistreringar, 



tills varje fånge hade en papperslapp med sitt namn, sitt nummer och 

inskriften 'jude i skyddshäkte’ Vi skickades sedan till frisören och 

fotografen. Skägget rakades bort, och människorna fotograferades från 

olika håll. 

Vi fördes därpå till tvättrummet, där vi fingo stå nakna i ett förrum. 

Våra kläder registrerades och lades i säckar. Vi måste nakna gå in i 

nästa rum, och där fick varje man en lägeruniform, bestående av byxor, 

skjorta, blus, Skor och strumpor. Vi fingo inga underkläder och fingo 

inte heller lov att bära våra egna. 

Uniformen för judarna var gjord av bolstervarsväv, hade blå och vita 

ränder och var särskilt tunn, likt en pyjamas. Fångens nummer är 

anbragt på vänstra sidan av bröstet, och judarnas uniformer äro 

försedda med röda och gula märken i form av davidsstjärnan. 

Fortfarande nakna, med uniformen i handen, fördes vi in i ett tredje 

rum, där vårt hår klipptes mycket kort. Slutligen inträdde vi i 

duschrummet. Där stodo S.S-män vid ingången. De hade sina piskor och 

påkar, och de slogo varje man, som steg in. Ju känsligare någon var, 

desto mera slagen blev han. Bara ett fåtal hade tur att undgå duschen 

utan trasig och blödande hud. Det var en fullständig sadistisk orgie, 

som varade åtminstone tre timmar. S.S-männen upphörde slutligen med sin 

ohyggliga lek utan synbar saknad. [...] 

Under de förstaveckorna måste judiska fångar äta sin frukost stående 

ute i det fria. Den består av 'Eintopfgericht' utan bröd. Efter de 

första dagarna var det två måltider om dagen. Middagen är likadan som 

frukosten, men tre gånger i~kan består den uteslutande av svart kaffe, 

en liten korvbit och en brödskiva. Judiska fångar få bara hälften av en 

normal portion. De ha rätt att ge ut femton mark i veckan, men de 

flesta av dem ha inga pengar. 

Disciplinen i koncentrationslägret upprätthålles med misshandel, den 

vanliga bestraffningen för den obetydligaste överträdelse är tjugufem 

käpprapp. 

Dödssiffran är oerhört hög. Fångar försvinna ofta, och man förstår, att 

de ha dött. 

En dag blev en fånge vansinnig. Först började han tala helt förnuftigt. 

Mitt i talet började han predika på hebreiska och översatte bönerna på 

tyska. Han var uppenbarligen en sensibel och mycket bildad man. Efter 

en stund yrade han och angrep sina kamrater. På natten förde vakter 

honom till tvättrummet och hällde vatten över honom. När han skrek, 

sköto de honom. Tvättrummet var stängt, och ingen fick gå in dit. För 

ledningen av koncentrationslägren är en fånges liv inte mera värt än en 

insekts. 

 

Denna redogörelse ger inte en utförlig bild av livet i ett nazistiskt 

koncentrationsläger. Många av de mest upprörande detaljerna kunna inte 

återges i tryck. 

En f.d. hitlerfånge~~ 

Källa: »Döden i Dachau~~, Judisk Krönika 8:4 (1939), sid. 51-52. 
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