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Beskrivelse 3 – Rudolf Höss, 1901-1947 
 

Introduktion: Den banale ondskab? 
Rudolf Höss bliver af mange betragtet som en af historiens største massemordere. Som kommandant for 

Auschwitz var han en af de hovedansvarlige for opførelsen og operationen af de gaskamre, hvor omtrent 1,3 

millioner jøder blev myrdet af et nazistiske regime.  

På mange måder legemliggør Rudolf Höss det, som den tysk-jødiske filosof Hannah Arendt har kaldt 

ondskabens banalitet. Arendt skabte begrebet, da hun rapporterede fra retssagen mod Adolph Eichmann i 

Jerusalem i 1961. Som central figur i deportationen af de europæiske jøder til dødslejrene, som chef for 

kontoret for jødiske anliggender, og som sekretær ved Wannseekonferencen havde Eichmann været fuldt 

vidende om alle aspekter ved udryddelsen af de europæiske jøder. Arendt var imidlertid overbevist om, at 

Eicmann ikke var et sygeligt og sadistisk monster. I stedet mente hun, at den autoritative tyske stat kombineret 

med statsbureaukratiets instrumentelt orienterede arbejdsgange havde formet Eichmann – en helt almindelig, 

middelmådig statsadministrator, der manglede følelsesmæssig og intellektuel autonomi og derfor var ude af 

stand til at stille spørgsmålstegn ved de opgaver, han blev stillet overfor. Eichmann’s ondskab var med andre 

ord banal i den forstand, at han var et helt almindeligt eksemplar af den tyske befolkning.  

Rudolf Höss deler mange af disse karakteristika: den blinde tro på autoriteter, den manglende følelsesmæssige 

og intellektuelle autonomi, villigheden til at gøre hvad som helst for at optimere de processer, han stod i spidsen 

for. Det skræmmende ved hans personlighed er derfor ikke hans blodtørstighed og sadisme. Det skræmmende 

er, at han kunne være en hvilken som helst stræbsom embedsmand, en hvilken som helst middle manager. 

Hans rejse frem imod at blive en af historiens største massemordere virker derfor lige så drevet af 

tilfældigheder, administrative systemer og lysten til at gøre karriere, som den gør af lysten til at myrde det 

jødiske folk.  

Når det er sagt, så skal det også siges, at Rudolf Höss var overbevist nazist. Han var overbevist om, at jøderne 

var skyld i det tyske nederlag under 1. verdenskrig, og han var overbevist om, at den jødiske race udgjorde den 

største trussel mod det tyske folks eksistens. Det mente han i 1922, da han meldte sig ind i det nyoprettede 

nazistparti, og det mente han stadig efter krigens afslutning, hvor han blev tilfangetaget af britiske tropper, 

dømt af et polsk krigstribunal og hængt uden for krematorierne i Auschwitz i 1947.  

Hvorfor er hans livsforløb relevant for eleverne? 
Rudolf Höss er interessant at arbejde med i en historiefaglig sammenhæng, fordi hans livsforløb belyser mange 

forskellige aspekter af nazisternes vej til magten og af Folkedrabet på de europæiske jøder: militariseringen 

under første verdenskrig, de politiske uroligheder under Weimarrepublikken, antisemitismen, de højreradikale 

miljøer, de politiske udrensninger i 1930’erne, etablering af koncentrations- og dødslejrene og deres funktion, 

og eftertidens håndtering af folkedrabet. Listen kunne sagtens fortsætte, for Rudolf Höss og han efterkommere 

var alle dybt impliceret i det nazistiske projekt og i eftertidens måske manglende evne til at håndtere 

erindringen om det. Rudolf Höss’ livsforløb kan således bidrage til at levendegøre den store historie. Den kan 

få eleverne til at reflektere over motivation, ansvar og skyld; den kan pege på de mange og meget 

forskelligartede aktører, der gjorde folkedrabet muligt; den kan belyse de erfaringer, ofrene gjorde sig; den kan 

fortælle os noget om den menneskelige natur; og den kan måske være med til at forklare, hvorfor den nazistiske 

arv har været så vanskelig at gøre op med. 

Rudolf Höss - Tidlige år:  
Rudolf Höss blev født i nærheden af Mannheim i delstaten Baden-Württemberg i en katolsk familie. Ifølge 

hans eget udsagn fik han en streng, religiøs opdragelse, især af faren, som var butiksassistent og havde en 

fortid i det tyske Østafrikanske kompagni. Rudolf Höss præsterede ikke videre godt i skolen, og efter farens 
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død i 1914 sendte moren ham i lære. I 1917 meldte han sig som frivillig til hæren og blev efter eget udsagn 

sendt til Palæstinafronten. Efter krigens afslutning vendte han desillusioneret hjem, overbevist om, at Tyskland 

var blevet forrådt af jødisk-bolsjevikiske elementer i det tyske samfund. Han meldte sig derfor ind i den højre-

nationale, paramilitære gruppe Rossbach for at bekæmpe kommunismen og deltog i de meget voldsomme 

kampe mod sovjetiske tropper i Baltikum. I 1922 meldte han sig ind i nazistpartiet og fik tildelt 

medlemsnummer 3240. Således blev Höss hvirvlet ind i den politisk motiverede vold og tumult, der 

kendetegnede den tidlige Weimarrepublik og medvirkede i den forbindelse til et politisk motiveret drab, som 

kostede ham ti års fængsel.  

Efter 5 års strafafsoning blev Höss imidlertid frigivet fra fængslet i 1928 som led i en aftale mellem højre- og 

venstrefløjspartierne i Rigsdagen om løsladelse af politiske fanger. Efter sin løsladelse sluttede han sig til Bund 

der Artamanen, en del af de Lebensreform bevægelser, som opstod i Tyskland på både højre- og venstrefløjen. 

Lebensreform bevægelserne eksperimenterede med alternative boformer på landet, typisk centreret omkring 

økologi, sunde livsformer og naturisme. Bund der Artamanen, som Höss tilhørte, var stærkt højreorienteret og 

abonnerede på den racistiske Blut und Boden ideologi. Den tiltrak således en række senere højtstående nazister, 

blandt andet Heinrich Himmler, som Höss lærte at kende i den forbindelse. Det var også her han gjorde sig 

fortrolig med den videnskabelige litteratur, der postulerede racernes biologiske kamp og den jødiske trussel. 

Og det var her han mødte Hedwig Hensel, som blev hans kone og senere mor til hans fem børn.  

Karriere i det tredje rige 

Da nazisterne overtog magten i 1933, boede Höss med sin kone og deres tre ældste børn på det kollektive 

landbrug i Nordtyskland, langt fra de politiske tumulter i byerne. Himmler, som var blevet udnævnt til 

Rigsfører for SS, besøgte imidlertid gården i juni 1934 for at overtale Höss til at blive fuldtidsmedlem af SS. 

Himmler ønskede, at Höss tiltrådte et erhverv som vagt i koncentrationslejren Dachau, som blev oprette i marts 

1933 i nærheden af München. Höss takkede ja, efter eget udsagn fordi han ønskede at være soldat igen, og 

tiltrådte stillingen i november 1934. Det var således i Dachau, at Höss påbegyndte sin 

koncentrationslejrkarriere og stiftede bekendtskab med lejrenes formål og organisering.  

Koncentrationslejre som Dachau havde i begyndelsen et helt andet sigte end udryddelseslejre som Belzek, 

Sobibor, Treblinka og Auschwitz-Birkenau, der ikke eksisterede før sidste halvdel af Anden Verdenskrig. I 

Dachau sad der primært politiske fanger, oftest kommunister og socialdemokrater, kriminelle og de, som 

nazisterne betragtede som asociale. Forholdene i lejrene var horrible for fangerne, men Höss klarede sig godt 

i sin stilling som vagt og blev i juli 1938 forfremmet og overflyttet til koncentrationslejr Sachsenhausen i 

nærheden af Berlin.  Her forblev han indtil han i foråret 1940 blev beordret til at tage kommandoen over 

opbyggelsen af en ny koncentrationslejr i Polen i den lille by Oswiecim, på tysk: Auschwitz.  

Indtil juni 1941 fungerede lejren som en koncentrationslejr for polske fanger. I marts 1941 beordrede Himmler, 

at en ny lejr skulle opføres, Birkenau eller Auschwitz II, som skulle bruges til russiske krigsfanger. Auschwitz 

II blev med tiden den sektion af koncentrationslejren, som husede flest fanger inklusive jøderne og romaerne. 

Det var også den sektion, der kom til at fungere som udryddelseslejr og derfor husede gaskamrene og 

krematorierne.  

I 1942 opførtes en tredje sektion af lejren i den lille by, Monowitz, som lå i nærheden af hovedlejren. Auschwitz 

III, også kaldet Buna-Monowitz, skulle fungere som lejr for de fanger, der blev brugt til slavearbejde på i I.G. 

Farbens nyoprettede fabrik. I.G. Farben var Tysklands førende kemiproducent og civilt ejet, og Buna 

refererede til det syntetiske gummi, der blev produceret i fabrikkerne. Hele Auschwitzkomplekset indeholdt 

45 tvangsarbejdslejre, som leverede arbejdskraft til en række industrier, herunder våbenindustrier, der skød op 

omkring Auschwitzkomplekset.  

Fra begyndelsen af marts 1942, en måned efter Wannseekonferencen, begyndte transporter at ankomme dagligt 

til Auschwitz-Birkenau. Disse transporter indeholdt jøder fra blandt andet Slovakiet, Holland, Belgien, 
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Frankrig, Jugoslavien, Tyskland og Ungarn. Når transporterne ankom, blev de jødiske fanger underlagt en 

selektionsproces: de skulle defilere forbi to SS-læger, der vurderede, om fangerne var arbejdsdygtige og 

dermed kunne bruges i industrierne omkring Auschwitzkomplekset. Langt størstedelen var ikke arbejdsdygtige 

og blev sendt direkte til gaskamrene. Af de få, der gik igennem selektionens nåleøje, bukkede de fleste under 

for sult, sygdom og udmattelse i arbejdslejrene.   

Höss byggede Auschwitz op omkring et sindrigt overvågningssystem, hvor nogle fanger, de såkaldte Kapos, 

overvågede de andre. Disse kapos blev ofte udpeget blandt gruppen af kriminelle fanger. Det daglige arbejde 

med at få lejren til at fungere blev overladt til de såkaldte sonderkommandoer, inklusiv den sonderkommando, 

der opererede krematorierne og gaskamrene. Höss og hans familie boede i en villa ved siden af Auschwitz II i 

nærheden af krematorierne, og børnene gik i skole med andre tyske børn i byen. Villaens oprindelige beboere 

var blevet fordrevet på samme måde som beboerne i landsbyerne omkring Auschwitz. Denne fordrivelse skulle 

gøre plads til SS-staben, som bemandede Auschwitz, og til de civile tyskere, der administrerede eller arbejdede 

i fabrikkerne. Höss’ kone, Hedwig, gjorde flittigt brug af slaver i husholdningen og i havearbejdet. Ifølge hende 

var Auschwitz et ”paradis,” og Höss’ børn mente selv, at de havde haft en idyllisk opvækst.  

I 1943 beordrede Himmler en undersøgelse af den enorme korruption i koncentrationslejrene. De 

værdigenstande, som SS’erne stjal fra deres jødiske ofre, skulle være tilfaldet den tyske stat. I stedet faldt de 

oftest i private SS-hænder. Undersøgeren, SS-dommer Konrad Morgen, rapporterede om omfattende 

korruption og uautoriserede drab i Auschwitzlejren, og Höss mistede bestilling og blev overflyttet til 

inspektoratet for koncentrationslejre i Berlin.  Hedwig og børnene forblev i villaen i Auschwitz. Höss vendte 

dog tilbage til Auschwitz i foråret 1944 for at stå i spidsen for drabet på de ungarske jøder, som fik kodenavnet 

”operation Höss”. I sommeren 1944 befandt han sig igen i Berlin og brugte resten af året på at inspicere 

koncentrationslejre. I januar 1945 blev han atter sendt til Auschwitz, denne gang for at overse rømningen af 

lejren og destruktionen af dokumenter og bygninger, der kunne bevise dens eksistens. Höss nåede aldrig frem. 

I stedet stødte han på nogle af de 58.000 fanger, der var blevet sendt ud på dødsmarcher til Tyskland, 

umiddelbart før lejren blev befriet af sovjetiske tropper den 27. januar 1945.  

Nedgang og fald 

Höss flygtede fra Berlin i april 1945 og påtog sig en identitet som menig i den tyske marinesoldat. Han blev 

kort taget til fange af britiske tropper, men blev som menig i den tyske marine hurtigt frigivet igen. Efter sin 

frigivelse fandt han arbejde på en lille gård i Gottrupel få kilometer fra den danske grænse. Resten af hans 

familie opholdt sig i St. Michaelisdonn ved Nordsøen vest for Neumünster under de britiske 

besættelsesstyrkers bevågenhed. Det britiske efterretningshold formåede under trusler at knække Hedwig 

Höss, og i foråret 1946 blev Rudolf Höss pågrebet. Han tilbragte nogle uger under kummerlige forhold i britisk 

varetægt, hvorefter han blev overført til Nürnberg, hvor han fungerede som hovedvidne for Ernst 

Kaltenbrunner, chef for Rigssikkerhedstjenesten (RSHA) og Oswald Pohl, chef for WVHA, SS’ økonomisk-

administrative hovedkontor, som stod for driften af koncentrationslejrene. I juli blev han overført til Polen, 

hvor han blev dømt til døden og hængt uden for Auschwitz krematorierne i april 1947. 

Eftertiden 

Höss efterlod sig sin kone og sine fem børn. Ingen af dem erkendte nogensinde hans skyld. De fastholdt, at 

han var et godt menneske, der havde handlet under ordre fra Himmler og Hitler. Hedwig Höss forblev i 

Tyskland og blev i 1965 indkaldt som vidne i Frankfurt-Auschwitz processerne, hvor de tyske myndigheder, 

tyve år efter krigens afslutning, besluttede sig for at retsforfølge ”Auschwitzkomplekset.” Retssagen var det 

første tyske forsøg på at fælde dom over nogle af de tyske borgere, der uden problemer var vendt tilbage til 

deres stillinger og samfundsposition på trods af deres deltagelse i folkedrabet på jøderne.  

Rudolf Höss’ børn blev spredt over hele verden. Den yngste søn, Hans-Jürgen Höss, som var 9 år ved farens 

tilfangetagelse, forblev i Tyskland. Hans-Jürgens søn, Rainer Höss, Rudolf Höss’ barnebarn, har i en bog, i tv-
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dokumentaren Hitlers Børn og i adskillige interviews berettet om familiens fortielse af bedstefarens 

forbrydelser, om sin egen fars antisemitisme og veneration for Rudolf Höss, og om sin egen status som 

familiens paria på grund af sit opgør med bedstefaren. Höss’ ældste datter, Inge-Brigit, der var 13 år ved Rudolf 

Höss tilfangetagelse, blev fotomodel og udvandrede til USA, hvor hun i mange år arbejdede for et amerikansk, 

jødisk-ejet modehus. Før sin død indvilligede hun i et interview med journalisten Thomas Harding, hvori hun 

erindrede Rudolf Höss som en kærlig og omsorgsfuld far, der ikke var forenelig med de uhyrligheder, der var 

foregået i Auschwitz. Den ældste søn, Klaus, immigrerede i 1960’erne til Australien, hvor han døde af en 

alkoholrelateret leversygdom. De to andre døtre bor angiveligt stadig i Nordtyskland.    

 

 

 


