Kildeoversigt over billedmateriale
Billede 1: Foto af Hans Frank i sin celle, 1946
Billede 2: Foto af Hans Frank efter hængning 16/10 1946
Billede 3: Foto af jødisk mand, der tager hatten af, Warszawa ghettoen,
Heinrich Joest, 1941
billede 4: Foto af tigger i Warszawa ghettoen Heinrich Joest, 1941.
billede 5: Foto af drenge på gaden i Warszawa ghettoen, Heinrich Joest,
1941.
Billede 6: Foto af jødiske tvangsarbejdere, 1941.
Billede 7: Foto af deportationen af jødiske formænd, Stroop-raporten,
1943.
Billede 8: Foto af Warszawa-ghettodrengen, Stroop-rapporten, april-maj
1943.
Billede 9: Foto af den destruerede Warszawa ghetto, 1947.
Billede 10: Familieportræt af Hans Franks familie, 1943-1944.
billede 11: Foto af tysk militærparade foran Wawel-slottet, 1940.
Billede 12: Nutidigt luftfoto af Wawel-slottet
Billede 13: Foto af Leonardo da Vinci, Damen med Hermelinen
Billede 14: Foto af Niklas Frank med billede af Hans Frank, november
2015.
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Kildeinformationer til billede 1: I maj 1945 blev Hans Frank
fanget og fængslet af de allierede, og i november 1945 gik
retssagen imod de ansvarlige topnazister, Nürnbergprocessen, i
gang. Her blev Frank retsforfulgt for sine handlinger som
generalguvernør i Polen. Hans Frank sad i denne tid fængslet.
Billedet er så vidt vides taget af den britiske anklagemyndighed
d. 24/11, 1945 umiddelbart efter retssagens begyndelse og viser
Hans Frank i sin celle. Billedet stammer fra Yad Vashems
Billedet kan med fordel bruges som appetitvækker og supplerende
materiale til kilde 1

Forslag til kildekritiske fokuspunkter
•
•

Hvordan iscenesætter fotoet Hans Frank?
Hvem tror du har taget billedet og hvorfor?
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Kildeinformationer til billede 2: Ved Nürnbergretssagerne blev Hans
Frank dømt til døden for krigsforbrydelser og forbrydelser mod
menneskeheden. Han blev hængt d. 16. oktober 1946, og billedet
viser ham umiddelbart efter hængningen.
Billedet kan bruges som supplerende materiale til kilde 1, men med
varsomhed og under hensyntagen til den enkelte elev.

Forslag til kildekritiske fokuspunkter og diskussion
•
•
•

Hvem tror du billedet viser, og hvad tror du personen laver?
Hvorfor tager folk billeder?
Hvorfor tror du, billedet er taget? (note til læreren: billedet er
taget som dokumentation for henrettelsen og har derfor en juridisk
karakter)
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Kildeinformationer til billede 3, 4 og 5: Der findes en righoldig
billeddokumentation fra livet i Warszawa ghettoen. Det jødiske råd
sørgede selv for at dokumentere de positive aspekter af deres
arbejde. I stærk kontrast hertil brugte mange tyske soldater deres
kameraer til at udødeliggøre de barske realiteter, og den såkaldte
”soldaterturisme” til ghettoen var et velkendt fænomen.
Billederne 3, 4 og 5 er taget af den tyske soldat, Heinrich Joest i
september 1941. De er blot to ud af mere end 150 billeder, som Joest
tog af livet i ghettoen. I 1982 overgav Joest filmrullerne til Stern
Magazine. Billederne findes nu i The Heinrich Joest Collection på
United States Holocaust Memorial Museum.
Billederne kan bruges som supplement til kilde 3. I kan også finde
flere fotografier her:
https://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/warsaw_ghetto/workshops.a
sp

Billede 3

Forslag til kildekritiske fokuspunkter og diskussion
•

•

Hvem Hilser manden i billedet på? (note til læreren: han hilser på
fotografen. Dette fortæller os noget om ghettobeboernes reaktion på
den tvungne hilsen som også beskrives i kilde 3).
Hvorfor tror du fotografen har taget billedet? (note til læreren:
suppler eventuelt med en kort introduktion til Heinrich Joest)
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Billede 4

Forslag til kildekritiske fokuspunkter og diskussion
•
•

Tal om forholdet mellem de to kvinder i fotografiet. Hvad siger det os
om hierarkier og magtforhold internt i ghettoen?
Hvorfor tror du fotografen har indfanget netop denne scene?
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Billede 5

Forslag til kildekritiske fokuspunkter og diskussion
•
•

Tal om forholdene for børnene på billedet og tal om overbefolkningen i
ghettoen.
Hvorfor tror du fotografen har indfanget netop denne scene?
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Kildeinformationer til billede 6: Billedets ophav er ukendt, men det
er sandsynligvis taget i foråret 1941 som dokumentation af udførelsen
af dekretet om jødisk tvangsarbejde. Nazisterne tog billeder som
dokumentation fx i forbindelse med afrapportering til SS-hovedkontoret
i Berlin eller til propagandaformål. Billedet forestiller jødiske
tvangsarbejdere, der føres tilbage til ghettoen efter endt arbejdsdag.
Billedet kan bruges som supplement til kilde 2 (dekret om jødisk
tvangsarbejde) og kilde 3 (jødisk øjenvidneberetning).

Forslag til kildekritiske fokuspunkter og diskussion
•

Mange af de fotografier, der stammer fra Warszawaghettoen er taget
enten som dokumentation for forholdene der eller til propagandaformål.
Dette gælder for både billede 5, 6 og 7. Det kan derfor være
interessant at tale med eleverne om, hvilket formål billede 6 og 7 har
tjent og hvem billederne er tiltænkt.
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Kildeinformationer til billede 7: Billedet stammer fra den såkaldte
Stroop rapport, som beskriver likvideringen af Warszawa ghettoen i
1943 og nedkæmpelsen af oprøret. Jürgen Stroop, som skrev rapporten,
var SS-major og leder af den endelige likvidering af ghettoen. Stroop
har under billedet skrevet: ”jødiske formænd i våbenindustrien.”
Billedet er taget uden for Brauerfabrikken, som producerede hjelme til
den tyske hær ved hjælp af jødisk tvangsarbejde fra ghettoen. Da
oprøret i ghettoen brød ud, lovede Brauer at produktionen ville
fortsætte, men formændene blev alligevel deporteret og fabrikken
brændt ned. Billedet kan bruges som supplement til kilde 2 (dekret om
jødisk tvangsarbejde) og kilde 3 (jødisk øjenvidneberetning).
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Kildeinformationer til billede 8:Billede 8 er et ikonisk fotografi. Det
er taget under Warszawa ghettooprøret 19. april-16. maj 1943. Drengen og
hans familie havde gemt sig i en bunker, men blev fanget og sendt til
Majdanak eller Treblinka, hvor de sandsynligvis blev myrdet. Fotografen
er ukendt, men billedet var ligesom billede 7 en del af SS-major Jürgen
Stroops raport, som beskriver likvideringen af Warszawa ghettoen i 1943
og nedkæmpelsen af oprøret. I eftertiden er flere overlevere trådt frem
og har hævdet, at de er den lille dreng på billedet, men drengens
identitet er aldrig blevet bekræftet. Officeren med maskingeværet er SSkorporal Josef Blösche. Han blev i 1961 identificeret af en anden SSofficer i forbindelse med en række retssager mod en nazi-forbrydere i
Hamburg og blev efterfølgende fanget og retsforfulgt i Østtyskland, hvor
han blev dømt til døden og skudt i 1969.
Fotografiet kan bruges som supplement til kilde 6 og 7. Den kan også
bruges i forbindelse med kilde 9, som beskriver forholdene i Majdanak,
hvor drengen muligvis blev ført hen.

Forslag til kildekritiske fokuspunkter og diskussion
•

Fotografiet dokumenterer den enorme ulighed mellem gerningsmand og
offer og fanger nogle sindsstemninger. Tal med eleverne om drengen og
Josef Blösche og fortæl evt. hvad der skete med dem i eftertiden.
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Kildeinformationer til billede 9: Billedet stammer fra 1947. Det
forestiller det område, hvor det jødiske kvarter i Warszawa lå.
Fotografen er ukendt. Billedet kan bruges i forbindelse med kilde 7
(statistik over dødelighed i ghettoen) og i forbindelse med billede 5 og
7, som er taget i ghettoens sidste dage.

Forslag til kildekritiske fokuspunkter og diskussion
•

Under Holocaust blev mange af de jødiske samfund udslettet i
Europa. Billedet giver lejlighed til at tale med eleverne om,
hvordan folkedrab kan få kulturer til helt at forsvinde.
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Kildeinformationer til billede 10: Billedet er et familieportræt
af Hans Frank, Brigitte Herbst Frank og Niklas Frank. Billedet er
et formodentligt taget i 1943 eller 1944 da Niklas var 4 eller 5.
Billedet er velegnet til at bruge enten som appetitvækker sammen
med kilde 1 og billede 1 og 2. Det kan også bruges i samtalen om
kilde 16-18 (uddrag fra Niklas Franks bog).

Forslag til kildekritiske fokuspunkter og diskussion
•

Fotografiet er et helt almindeligt familieportræt, som kunne være af
en hvilken som helst familie. Brug fotografiet som udgangspunkt til at
tale om hvordan man kan forlene den almindelighed, som fotografiet
repræsenterer, med den ondskab Hans Frank var ansvarlig for. Inddrag
evt. Niklas Franks håndtering af arven efter faren.
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Kildeinformationer til billede 11, 12 og 13:
Billede 11 er et fotografi af en tysk militærparade i
forbindelse med indtagelsen af det kongelige Wawel-slot i
Krakow, hvor Hans Frank residerede som generalguvernør. Billedet
er formentlig taget i 1940.
Billede 12 er et nutidigt luftfoto af Wawel-slottet og dets
umiddelbare omgivelser.
Billede 13 er et billede af Leonardo da Vincis Damen med
Hermelinen, som hang på Hans Franks kontor.
Billederne kan bruges i forbindelse med kilde 1 og kilde 12
(fængselsinterview med Hans Frank) samt kilde 16-18 (uddrag af
Niklas Franks bog). De kan også bruge i forbindelse med kilde 3
(øjenvidneberetning)og kilde 7 (statistik over dødelighed) for
at skabe en kontrast mellem livet i ghettoen og livet på
slottet.
Billede 11

12

Billede 12

13

Billede 13

Forslag til kildekritiske fokuspunkter og diskussion
Tal med eleverne om, hvad fotografierne kan fortælle os om Hans Franks
syn på sit embede og sine privilegier. For eksempel fortæller det os en
del om Hans Franks selvforståelse, at han indkvarterede sig på et
tidligere kongeslot, omgav sig med værdifulde kunstgenstande og havde
privatchauffør.
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Kildeinformationer til billede 14: Fotografiet er taget i
forbindelse med en artikel om Niklas Frank i den britiske tabloid,
The Mirror, 20. november 2015. I artiklen beretter Niklas Frank om,
hvordan han altid har et billede af sin døde far på sig.
Billedet kan bruges i forbindelse med kilde 16-18 (Uddrag af Niklas
Franks bog).
Billedet og kilderne kan også suppleres med dokumentaren om Niklas
Frank, Når Livet Vender Tilbage (3) – Hitlers Gudbarn sendt på DR2
16. juli 2018. Dokumentaren kan tilgås gennem CFU med uni-login.
Underviseren kan også se BBC Hardtalk med Stephen Sackur fra april
2017 (https://www.youtube.com/watch?v=20M1pFOvG7I uden undertekster)
hvor Niklas Frank taler om de politiske strømninger i Tyskland i dag.
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