
Folkedrabet på de europæiske jøder 

Nazisterne kom til magten i 1933 med en tydeligt antisemitisk dagsorden. Det 19. århundredes 

antisemitisme havde baseret sig delvist på et gammelt, religiøst betinget jødehad, delvist på ideen om, 

at jøderne udgjorde en fremmed nation i de spirende nationalstater. Den nazistiske ideologi 

radikaliserede disse tidligere former. For det nazistiske regime var jøderne en fjendtligt indstillet race, 

der stod bag et jødisk-bolsjevikisk plot om at overtage verdensherredømmet og udslette det tyske folk 

gennem forurening af det ariske blod og gennem sovjetisk krigsførelse. Derfor indførte det nazistiske 

regime i løbet af 1930’erne en lang række af antijødisk lovgivning, hvoraf den mest berygtede er 

Nürnberglovene fra 1935. Jøderne blev også udsat for en lang række voldelige overgreb med 

Krystalnatten i 1938 som det værste eksempel.  

Det er imidlertid ikke før sommeren 1941, at nazisterne for alvor begyndte at fokusere på den totale 

udryddelse af det jødiske folk, Endlösung. Dette fokus var sammenfaldende med invasionen af 

Sovjetunionen den 22. juni 1941, og således uløseligt knyttet sammen med den tyske krigsindsats 

under Anden Verdenskrig. Historikere er ikke enige i deres fortolkning af den ordre om Endlösung, 

som Herman Göring gav til Reinhard Heydrich i juli 1941, men det er tydeligt, at systematisk 

massedrab på jødiske mænd begyndte i juni 1941 og blev udvidet til massedrab på jødiske kvinder 

og børn i august. Hitler gav sjældent skriftlige befalinger, og der findes derfor ingen skriftlig ordre 

fra hans hånd. Historikere er imidlertid enige om, at denne blev givet i efteråret 1941 eller senest i 

januar 1942. 

 

Einsatzgrupperne 

Nazisternes folkedrab på det jødiske folk er et transnationalt fænomen, der ikke kan reduceres til 

nationale fortællinger. Det berørte alle jøder på tværs af landegrænserne i de områder, som kom under 

nazisternes kontrol.  

I juni 1941 påbegyndte de såkaldte einsatzgruppen bestående af SS og tyske politienheder deres 

systematiske udryddelse af jøderne i Polen og i de sovjetiske områder, hvor den tyske hær trængte 

frem. Ofte foregik dette ved skydning, og nogle gange med hjælp fra den lokale befolkning eller med 

støtte fra lokale regeringer. I Litauen berettede kommandanten for en af einsatzgrupperne 

eksempelvis, at den litauiske befolkning selv tog initiativ til at slå jøderne ihjel, idet de betragtede 

dem som ”bolsjevikker” og dermed i ledtog med de sovjetiske undertrykkere af det litauiske folk. I 

Rumænien blev de rumænske jøder dræbt i stort antal af den rumænske hær, og i Slovakiet betalte 

den slovakiske regering nazisterne for at håndtere ”deres” jøder. I foråret 1943 havde 

Einsatzgrupperne og lokale kollaboratører dræbt omkring 1,4 millioner jøder og hundredtusindvis af 

andre grupper, inklusiv sovjetiske krigsfanger, polakker og romaer. 

 

Udryddelseslejrene 

Einsatzgruppernes metoder rejste en række problemstillinger set fra tysk perspektiv. Det var 

tidskrævende, det trak mandskab og ressourcer væk fra krigsførelsen på fronten, det skabte 

psykologiske problemer hos einsatzgruppernes personel, og det var svært at hemmeligholde. Derfor 

eksperimenterede man med andre og mere effektive metoder, som kunne skabe en større afstand 



mellem gerningsmanden og hans offer og hurtiggøre drabsprocessen. Man begyndte blandt andet at 

eksperimentere med gasning med kulilte og kremering. Denne metode kendte man allerede fra det 

tyske eutanasiprogram, der officielt blev udført i perioden 1939-1941, hvor 100.000 psykisk og fysisk 

syge borgere systematisk blev dræbt af læger og sygeplejersker enten ved hjælp af udstødning fra 

lastbiler eller i mindre gaskamre. Den første udryddelseslejr, Chelmno var operationsdygtig i 1941. 

Den lå i det såkaldte Warthegau, en del af det vestlige Polen som var blevet annekteret til Tyskland. 

Hundredtusindvis af jøder fra det vestlige Polen blev dræbt her.  

Wannseekonferencen, som blev afholdt i Berlin i januar 1942 er en milepæl i folkedrabet på de 

europæiske jøder. Her mødtes topfolkene fra den tyske statsadministration og sikkerhedsapparat for 

at planlægge, hvordan man skulle implementere Endlösung i hele Europa. Denne løsning involverede 

koordination med europæiske regeringer og statslige embedsapparater i blandt andet Slovakiet, 

Kroatien, Frankrig, Ungarn, Rumænien, Bulgarien og Italien og forløb i forskellige stadier. Det første 

stadie var en række aktioner, hvor jøderne skulle tilfangetages og bringes til bestemte transitpunkter, 

fx allerede eksisterende jødiske ghettoer. Herfra skulle de transporteres videre til udryddelseslejrene 

i øst. I den forbindelse oprettede nazisterne tre udryddelseslejre i det såkaldte Generalguvernement i 

det centrale og sydlige Polen, Belzek, Sobibor og Treblinka (se også beskrivelsen af 

Generalguvernementet i beskrivelse 2: Hans Franks livsforløb). Det var her, langt størstedelen af de 

polske jøder blev myrdet i 1942 og den første halvdel af 1943.  I begyndelsen af 1942 blev jøder fra 

andre europæiske lande primært bragt til den kombinerede arbejds- og udryddelseslejr Auschwitz-

Birkenau og dræbt i gaskamrene der. Auschwitz var på sit højeste, da de ungarske jøder blev 

deporteret dertil i 1944, hvor 400.000 blev myrdet i løbet af et par måneder (se også beskrivelse af 

Auschwitz i beskrivelse 3: Höss’ livsforløb). 

De sidste ofre for Endlösung blev de jøder, der ved den sovjetiske hærs fremrykning blev sendt ud på 

dødsmarcher mod Tyskland, da dele af udryddelseslejrene blev destrueret i et forsøg på at skjule 

folkedrabet. Ved Tysklands kapitulation i maj 1945 havde nazisterne myrdet omkring 6 millioner 

jøder. 

 


