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Förord 


Ju större tidsavstånd till andra världskriget, desto mer verkar vi känna 
behov av att besöka de platser där världshistorien gjort avtryck. Vi vill se 
med egna ögon. Vi vill förstå och lära av historien. De lärare som väljer att 
genomföra en studieresa till Förintelsens minnesplatser ger sina elever 
kunskaper och minnen för livet. En bra upplagd resa gör det också möjligt 
för eleverna att se nutidsfrågor i ljuset av historiska händelser och förstå 
den mänskliga historien i relation till individuella öden och berättelser. 

Forum för levande historia har tagit fram denna handledning för att 
ge stöd, idéer och historiska bakgrundsfakta till lärare som planerar att 
genomföra studieresor med sina elever till Förintelsens minnesplatser. 
Handledningen är en aktualiserad och utvecklad upplaga av ett material 
som först såg dagens ljus år 2009. Vi vill rikta ett stort tack till svenska 
lärare samt historiker och personer verksamma inom kultursektorn i 
Polen, som har lämnat viktiga synpunkter på materialet och därmed gjort 
det ännu rikare och mer användbart. Vi tackar också historikerna Mattias 
Tydén och Stéphane Bruchfeld för deras delaktighet i den redaktionella 
dialogen. 

De främsta förändringarna i detta reviderade material gäller omfånget 
och själva formatet. Framför allt har textens historiska faktadel utökats, 
något som flera lärare sagt sig efterfråga. I linje med myndighetens miljö- 
och distributionspolicy kommer vi i fortsättningen att minska antalet 
tryckta titlar. Vi publicerar därför resehandledningen som digital utgåva 
med alla de möjligheter denna teknik erbjuder. 

På Forum för levande historia tog vi för ett par år sedan fram en policy 
där vi utifrån didaktisk och pedagogisk forskning formulerade hörnstenar
na för vår verksamhet, som bland annat rör värdegrundsfrågor. Här lyfter 
vi fram att en undervisning, som har ambitionen att vända sig till alla 
elever, måste ta hänsyn till elevers olika lärstilar. 

Som bekant har vi alla våra personliga sätt att inhämta kunskap. Exkur
sionsmetodik, det vill säga att söka spår i landskapet och utomhusmiljön 
förknippar vi kanske främst med naturvetenskapliga ämnen. Men kultur
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landskapet bär också spår, som ger goda förutsättningar för en varierad 
undervisning och stimulerar olika sinnen för lärande. Elevens empati 
fördjupas, liksom förmågan att förstå händelser och situationer ur skilda 
perspektiv. 

Vi tror att du som lärare kommer att finna många inspirerande upp
slag i denna resehandledning. Från planeringsstadiet, via själva resan till 
efterarbetet hemma, presenteras konkreta idéer för att utveckla elevernas 
engagemang och lärande och göra er resa levande. Som komplement till 
resehandledningen rekommenderar vi guiderna till sex regioner i Polen. 
Författaren Peter Johnsson ger där tips på intressanta platser att besöka 
och praktiska förslag på hur resan kan läggas upp. Både handledningen 
och guiderna kan gratis laddas ner från I-bookstore eller som pdf-fil från 
Forum för levande historias hemsida, www.levandehistoria.se. 

Materialen lämpar sig också utmärkt för andra yrkesgrupper eller 
privatpersoner som planerar en studieresa till Förintelsens minnesplatser 
i Polen. 

Stockholm i december 2015 

Ingrid Lomfors 
Överintendent, Forum för levande historia 
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Att använda resehandledningen
 

Värdet av att resa och se saker och ting med egna ögon kan inte överskattas. 
Det vet alla vi som haft förmånen att på ort och ställe uppleva platser där 
historien satt spår. Spår som vid en första anblick inte alltid är tydliga, men 
som kan bära på en berättelse med betydelse för efterföljande generationer. 
Att känna dofter, höra andra språk, se landskapet och byggnaderna i verklig
heten ger nya förklaringar och väcker nya frågor. Vi kan se hur staden eller 
platsen har förändrats och ana hur lokalbefolkningen förhåller sig till ”histo
rien”. Som besökare finner vi det kanske svårt att förstå hur någon kan välja 
att bo invid ett före detta koncentrationsläger eller en tidigare avrättnings
plats. Det finns inga enkla svar på sådana frågor – historiens platser måste 
kunna betraktas ur olika perspektiv. Här kan samtal om hur historia skapas 
och brukas bli särskilt fruktsamma, och betydelsen av historiemedvetande 
synliggöras. 

Förintelsen beskrivs ofta som paradigmatisk. Det finns i vårt medve
tande ett klart före och efter nazisternas tid vid makten. En demokrati, 
som på vägen mot diktatur stegvis nedmonterar grundläggande medbor
gerliga rättigheter och där olika människor, som till en början definieras 
som icke önskvärda, slutligen förnekas rätten att leva är en varningssignal 
för framtida generationer. Vad som verkligen hände och hur skeendet 
beskrivs och tolkas av historiker, författare, ögonvittnen, filmskapare med 
flera är ofta svårt att överblicka. Med god vägledning kan vi dock ana oss 
till det mänskliga och kulturella tomrum som uppstod när miljontals judar 
och flera hundra tusen romer mördades. 

Nazisternas övergrepp på lokalbefolkningarna såg olika ut i de olika 
länder man ockuperade. I varje land fanns såväl motståndsrörelser som 
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medlöpare, som av ideologiska skäl eller snöd ekonomisk vinning gick 
nazisternas ärenden. I vissa länder inte sällan med ett engagemang som 
förvånade till och med SS. Förintelsen i Polen är ändå på många sätt unik. 
Det var i det ockuperade Polen som dödslägren etablerades och mördan
det utvecklades i industriell form. Ofta hörs slarviga beskrivningar av 
”polska koncentrationsläger”, något som fullt förståeligt upprör dagens 
polacker. Det var nazisterna och deras medlöpare som på polsk mark 
verkställde mass- och folkmord på miljontals människor. Offren var judar 
och romer av olika nationaliteter, polacker, politiska motståndare, Jehovas 
vittnen, sovjetiska krigsfångar, homosexuella med flera. Även om skälen 
till mördandet kunde variera är de alla offer, som var och en förtjänar re
spekt och hågkomst av sitt liv och sin död. 

Många svenska skolor gör studieresor till Förintelsens minnesplatser. 
Oftast till Polen och museet Auschwitz-Birkenau. Faktum är att Sverige är 
ett av de länder som bidrar med flest besökare i förhållande till sin stor
lek: uppemot 10 000 elever årligen. Det finns inte mycket forskning om 
hur olika skolor reser eller vad eleverna de facto lär sig av en studieresa 
till det som en gång var ett koncentrations- eller dödsläger. Men vi vet att 
resevarianterna är många. Från komprimerade endagsbesök, där elevens 
möjligheter till egen reflektion är begränsade, till ambitiösa projekt med 
gediget förberedelsearbete i form av faktainsamling, litteraturstudier och 
kanske besök på skolan av en överlevande från Förintelsen. Forum för 
levande historia varken bör eller kan utvärdera hur enskilda skolor arbetar, 
men ser detta material som ett bidrag till skolorna i syfte att höja kvalitén 
på kommande studieresor. Handledningen bottnar i många års erfarenhet 
av vad exkursionsmetodik kan innebära. 

Texten vänder sig i första hand till grundskole- och gymnasielärare som 
planerar att göra studieresor med sina elever. Oavsett om det är första 
gången man besöker några av Förintelsens minnesplatser eller om man 
redan har erfarenhet av sådana resor, tror vi att materialet kommer att 
vara till stor hjälp. Elevernas mognad och hur väl planeringen har genom
förts avgör hur lyckad resan blir. Om eleverna ges rätt förutsättningar får 
de möjlighet att lära, inte bara om det historiska skeendet utan också om 
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Av dödslägret Treblinka återstår inte mycket. Ett monument rest på platsen minner om alla de 
människor som mördades i lägret. Här håller elever från Kungälv en minnesstund med facklor vid 
monumentet. 

vikten av att respektera alla människors lika värde. De blir medvetna om 
hoten mot demokrati och mänskliga rättigheter i såväl historia som nutid. 
Att besöka minnesplatserna stimulerar till reflektion över grundläggande 
frågor om människovärde, ansvar och moral. Detta material hjälper dig 
som lärare och arrangör att skapa en struktur i planeringen, från förbere
delsestadiet till uppföljningsarbetet efter resan. 

Texten består av två delar: en pedagogisk handledning och en för
djupande historisk faktadel. Det pedagogiska materialet behandlar ex
kursionsmetodik och ger konkreta exempel på hur man i dagens polska 
samhälle kan tyda spår av Förintelsen, av de människoliv och den kultur 
som utplånats. Avsnittet tar upp didaktiska utgångspunkter och centrala 
frågor om resans längd, val av teman och historiska platser, minnesmär
kens funktion, vad som förväntas av besökare på en autentisk plats, 
elevernas reaktioner på starka berättelser med mera. Denna del är skriven 
av Christer Mattsson, pedagog och författare med närmare 20 års erfaren
het av att arrangera studieresor och arbeta med metodutveckling. I den 
historiska delen skriver professor Kristian Gerner, en av Sveriges främsta 
kännare av Polens, Rysslands, Sovjetunionens och Östeuropas historia, om 
Förintelsens ideologiska bakgrund och dess efterdyningar. Här behand
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las Polens och de polska judarnas historia samt Förintelsens plats i polsk 
historieskrivning, från efterkrigstiden fram till idag. 

Den uppmärksamma läsaren kommer att märka att författarna använ
der delvis olika benämningar på samma eller liknande fenomen. Till ex
empel skriver Kristian Gerner ”förintelseläger”, medan Christer Mattsson 
använder begreppet ”dödsläger”. Gerner gör också en snävare definition 
av Förintelsen än Mattsson. Enbart folkmordet på judarna omfattas enligt 
Gerner av detta begrepp. Mattsson använder det även med syftning på 
andra offergrupper för Nazityskland, bland annat romer. Likaså betonar 
författarna Förintelsens centralitet för den nazityska regimen olika starkt. 
Dessa skillnader visar att historien inte är absolut, utan betraktas och 
beskrivs på olika sätt. Vi ser det som en styrka att man som läsare i samma 
material får ta del av skilda perspektiv. 

För konkreta förslag på resrutter, bokning av bussbolag och hotell med 
mera hänvisar vi till Peter Johnssons och Forum för levande historias rese
guider, som också finns att ladda ner som e-böcker. Guiderna ger prak
tiska råd och visar på intressanta platser att besöka vid sidan om allfar
vägarna för Warszawa-regionen, Lublin-regionen (med bl. a. dödslägret 
Majdanek), Kraków-regionen (med bl. a. Auschwitz-Birkenau), Poznań-, 
Wrocław- och Łódź-regionerna. 

Den handledning vi publicerade år 2009 ligger till grund för denna upp
laga. Texten har varit populär att ladda ner från vår hemsida. I arbetet med 
denna utvecklade och aktualiserade version har vi utgått från de lärdomar 
vi själva fått i samband med resor och seminarier om exkursionsmetodik 
samt de värdefulla synpunkter vi fått av lärare och företrädare för polska 
intressen. Många av textens tips är användbara vid skolresor även till andra 
platser, men vi vill här lyfta fram det unika med att resa i ett Europa som 
idag, 70 år efter andra världskrigets slut, ännu bär spår av det trauma som 
omformade vår kontinent. 

Stefan Andersson 
Projektledare, Forum för levande historia 
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KAPITEL 1
 

Exkursionsmetodik 
AV CHRISTER MATTSSON 



Inför resan
 

Ingen resa blir bättre än den förberetts. Denna handledning vill visa på 
behovet av en röd tråd mellan undervisningen inför resan, platserna man 
väljer att besöka och de arbetssätt som används efter hemkomsten för att 
fördjupa elevernas kunskap om Förintelsen. 

I det här avsnittet presenterar vi det ämnesstoff vi anser nödvändigt 
för en studieresa till Förintelsens minnesplatser i Polen. Läraren får själv 
ta ställning till hur det ska omsättas i lektioner, men några grundläggande 
pedagogiska råd förmedlas. Vi vill även lyfta fram betydelsen av goda rela
tioner mellan eleverna och behovet av ett genomtänkt förhållningssätt till 
de människor och platser som man kommer i kontakt med under resan. 

Svenska elever besöker en massgrav för judiska offer utanför Józefów i Polen. 
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Praktisk reseplanering kan tyckas självklar. Men var går gränsen mellan 
undervisning och fritid, mellan schemalagda undervisningsmoment och 
elevernas spontana behov av existentiell fördjupning? Hur långa ska 
dagarna vara – och vad sker efter besöket på en minnesplats? Allt detta 
måste tänkas igenom noga i förväg. 

Undervisning 

Basfakta om Förintelsen 
Det är avgörande att de platser man besöker under resan sätts in i sitt 
historiska sammanhang. Lärarens uppgift är inte i första hand att beskriva 
själva minnesplatsernas historia. Dessa bör i stället fungera som fördjupan
de exempel i historieundervisningen. Följden kan annars bli en grupp elev
er som har mycket detaljerade kunskaper om exempelvis Auschwitz, men 
har svårt att förstå platsens roll i det skeende som förebådade Förintelsen. 

I all undervisning om Förintelsen är det självklart att använda något 
slags typologi över de olika beslut och ideologiska föreställningar som 
gjorde processen möjlig. Gradvis går det upp för eleverna hur nazisterna 
omvandlade Tyskland från demokrati till en nation som bedrev folkmord. 
Historikern Raul Hilberg (1961) delar in denna process i fem steg: 

•	 Identifikation – utpekande av judar som orsak till alla problem. 

•	 Diskriminering – lagstiftning för att minska judisk närvaro i Tyskland. 

•	 Segregering – fysisk uteslutning av judar. 

•	 Deportering – total åtskillnad mellan judarna och det tyska samhället. 

•	 Folkmord – den oåterkalleliga, ”slutgiltiga lösningen”. 

Eleverna bör förstå skillnaden mellan dessa olika faser, men också hur ett 
skede övergick i nästa och hur olika aktörer resonerade. Dessa faser häng
er i sin tur samman med åtminstone två andra processer: Dels nazistpar
tiets – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) – säkerställande 
av makten genom eliminering av alla motståndare. Dels Tysklands ageran
de för att genom krig och ockupation öka sitt så kallade livsutrymme. 
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Ett nazistiskt massmöte i Tyskland år 1931. 

När eleverna kommer till museet vid ett före detta koncentrations-
och dödsläger som Auschwitz bör de kunna överblicka utvecklingen mel
lan åren 1940 och 1945. De bör också utan svårighet kunna skilja mellan 
lägrets olika funktioner: interneringen av politiska fångar för att säkra 
NSDAP:s makt, lägrets politiska betydelse i ockupationen av Polen och 
slutligen dess roll i Förintelsen. På så sätt blir den guidade turen genom 
museet en repetition av vad man redan vet, för att sedan kunna övergå i 
fritt sökande. Lärarens uppgift är här att formulera frågeställningar som 
underlättar för eleverna att i utställningarna finna exempel på lägrets 
olika funktioner eller på de olika historiska faserna. 

Bara genom denna goda förförståelse blir existentiella samtal möjliga. 
Om eleverna ska kunna reflektera över vad en plats som Auschwitz bety
der för oss som lever idag, finns inte tid att gå igenom dess grundläggande 
historia i museet. Och om klassen saknar förkunskaper kommer diskussio
nen att bli ahistorisk. 
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Europakarta, med 1937 års nationsgränser, som visar omfattningen av Generalplan Ost. 
Mörkgrått – Tyskland (Deutsches Reich). Streckad linje – hit sträckte sig omfattande planer för 
en ”andra bosättningsfas” (Siedlungsphase). Ljusgrått – övrigt område i öst som behandlas i 
generalplanen. Namnen i blått – Rikskommissariat (Reichskommissariat): Ostland och Ukraine 
existerade mellan 1941 och 1945. Moskowien och Kaukasien var på planeringsstadiet. 

Generalplan Ost 
Generalplan Ost var namnet på nazisternas övergripande plan för hur östra Europa, fram 
till Uralbergen inklusive Kaukasus, skulle koloniseras efter den seger i kriget som Tyskland 
räknade med. Planen utarbetades åren 1939–1942 och föreskrev mördande och tvångs
förflyttning av drygt 30 miljoner människor under en period av 25–30 år efter krigsslutet. 
Området skulle därefter besättas av etniska tyskar. Delar av den ursprungliga befolkningen 
skulle tillåtas leva kvar, men förslavas och underställas kolonialisterna. Det fanns emeller
tid stora skillnader i hur man såg på ”renheten” hos och värdet av olika ”raser”. Således 
värderades ester högre än letter och letter högre än polacker. Den polska befolkningen 
kom att drabbas särskilt hårt av Generalplan Ost, då planen började genomdrivas trots att 
kriget inte var vunnet. Området kring Zamość blev ett experimentområde där totalt 110 000 
polacker från sammanlagt 297 byar tvångsförflyttades och utnyttjades som slavarbetare. 
30 000 av dessa var barn. Familjer med småbarn som betraktades som ”rasmässigt” rena 
tvingades adoptera bort barnen till tyska familjer. 

Samtliga exemplar av planen förstördes före krigsslutet, men genom historisk forskning 
med stöd i olika vittnesmål och memorandum har den i allt väsentligt kunnat återskapas. 
Att känna till Generalplan Ost är en nödvändig del av kunskapen om nazisternas ockupa
tionspolitik och Tysklands ideologiska drivkrafter. 
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Demokrati och tolerans 
En resa till Förintelsens minnesplatser väcker grundläggande frågor hos 
eleverna om vilka vi människor är, vad vi är kapabala att göra mot varandra 
och vad vi kan lära av historien. Det är därför vanligt att denna typ av resor 
utgör en del av demokratiundervisning och värdegrundsarbete. Man kan 
givetvis beröra sådana teman på ett ytligt plan, genom att låta de nazistis
ka förövarnas extrema handlingar belysa vikten av demokrati och tolerans. 
Men det är sällan så enkelt som att brott mot mänskligheten begås därför 
att människor beslutar sig för att bli motståndare till mänskliga rättigheter. 
Varje sådan förbrytelse har snarare kommit med föreställningen att den är 
ett nödvändigt – ofta beklagansvärt – medel för att nå ett högre mål. 

Gärningsmännens socialpsykologi 
Det är naturligt att eleverna identifierar sig med offren, deras lidande och 
förluster. I detta tar man starkt avstånd från förövarna och instinktivt vill 
man inte förstå dem. Men om vi på allvar vill lära av historien måste vi 
inse varför gärningsmännen agerade som de gjorde. Det kommer att vara 
tidskrävande och inte sällan provocerande. Därför är det viktigt att bygga 
upp denna undervisning på ett tidigt stadium inför resan. 

Det kanske mest väsentliga är att förstå den nazistiska ideologins 
djupa rötter, i synnerhet den utbredda idén vid denna tid i Tyskland om 
en ”judefråga” som krävde en lösning. NSDAP befäste detta synsätt inte 
bara hos nazister utan bland flertalet individer, institutioner och nationer 
som berördes av tysk politik. På så sätt kom ”judefrågan” att prägla alla 
sammanhang som omgav både gärningsmän och åskådare i den process 
där judar gradvis behandlades allt sämre. Oavsett om det gällde att avhysa 
människor från deras arbeten, transportera dem till ett getto eller ta deras 
liv, stod det klart för gärningsmännen varför dessa åtgärder riktades just 
mot gruppen judar. Samtidigt kan ideologi och propaganda inte förklara 
allt. Även mer abstrakta upplevelser hos förövarna om offren som ansvari
ga för att man tvingades genomföra motbjudande gärningar har spelat in, 
liksom pliktkänsla och social konformism: önskan att vara till lags och få 
tillhöra en grupp, oavsett vilken funktion den för ögonblicket fyllde. 
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Inför invasionen av Polen i september 1939 ses tyska soldater gå ombord på järnvägsvagnar. På 
vagnen i förgrunden har någon skrivit: ”Vi reser till Polen för att sparka ut judarna”. 

Denna del av undervisningen berör ytterst individuellt ansvar och in-
dividers förmåga till självständigt tänkande och handlande. Därför är det 
ofta fruktbart att jämföra den enskilda människans roll i ett demokratiskt 
system med individens funktion i en diktatur. Om undervisningen läggs 
upp från denna utgångspunkt är det också legitimt att undersöka andra 
historiska eller samtida uttryck för stigmatisering och förföljelse, utan att 
därmed likställa dem med Förintelsen. 

Wannseekonferensen 
Sedan Hitler hösten 1941 beslutat om den ”slutgiltiga lösningen” av den så kallade jude
frågan, påbörjades ett omfattande planeringsarbete med fokus på hur, var och när mör
dandet skulle genomföras. Arbetet inbegrep större delen av den nazityska byråkratin från 
folkbokföring, finansiering, logistik och ockupationsmakt till SS som ytterst ansvarigt för 
folkmordet. Ett avgörande steg i denna process var den koordineringskonferens som hölls 
i en förort till Berlin, Wannsee, den 20 januari 1942. Här informerade och koordinerade SS 
berörda enheter inom både militär och civilförvaltning. Efter konferensen var hela den tyska 
administrationen delaktig i folkmordet, varje instans med sin speciella funktion. 
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Demokratins grundläggande värderingar 
Den nazistiska ideologin utlovade ett gott samhälle där var och en skulle 
leva i välfärd, trygghet och harmoni. Vägen till denna utopi gick genom ut
plåning av det man definierat som konfliktskapande minoriteter och idéer. 

En god utgångspunkt är att inför resan låta eleverna undersöka och 
skriva om demokratins grundläggande begrepp såsom samexistens, tole
rans och mångfald. Vilka är utmaningarna med att leva i ett öppet samhäl
le? Dessa texter kan sedan läsas upp på valda platser under resan och bil
da underlag för diskussion. Det går inte att förutse hur samtalet kommer 
att utvecklas, vilket också är avsikten. Det viktiga är att frågor av denna 
art aldrig blir banala när man besöker ett före detta koncentrationsläger. 
Texterna ger utrymme för de existentiella reflektioner som annars riskerar 
att drunkna i den konkreta faktaströmmen under en guidning. 

En lokal förankring 
Ibland kan man öka elevernas upplevelse av närhet till historien genom 
att på olika sätt koppla exkursionen till den egna hemorten eller ge den 
en mer individuell och lokal förankring. Vi föreslår två olika sätt. 

DP-läger (”Displaced persons”) 
Efter Förintelsen och befrielsen av lägren befann sig hundratusentals 
människor spridda över Europa, långt från sina hem och utan anhöriga. 
Ett enormt arbete med allt från livsuppehållande vård till återförening 
och restitutionsfrågor (om ersättning för och återförande av stulen egen
dom till judiska personer) inleddes redan år 1945 och pågår fortfarande. 
Sverige valde att ta emot tiotusentals flyktingar för att ge dem vård. På 
Forum för levande historias webbplats finns en lista över de läger runt-
om i landet där dessa flyktingar under en tid placerades. Kanske ligger 
en sådan plats i närheten av er egen ort. I så fall är det troligt att lokala 
tidningar skrev om mottagandet och lokalbefolkningens reaktioner. I ett 
tidningsarkiv finner eleverna förmodligen sådana artiklar, men också tex
ter som beskriver enskilda flyktingars öden på de platser klassen kommer 
att besöka i Polen. 
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Svenska Röda Korset gjorde vid krigsslutet en stor insats för att föra fångar som suttit i nazis
tiska koncentrationsläger ut ur det krigshärjade området. Till en början var de räddade främst 
skandinaver, men efterhand kom aktionen även att omfatta fångar av andra nationaliteter. Drygt 
20 000 personer fördes i säkerhet med de vitmålade bussarna. Den största gruppen var polska 
kvinnor. 

Ett viktigt syfte med denna övning är att göra eleverna medvetna om 
hur mycket man faktiskt visste i Sverige om vad som skedde i det samtida 
Europa. Söker de vidare i arkiven kommer de att se att det fanns detalje
rad information långt före krigsslutet. Vad vet vi om vad som sker runtom 
i världen idag, och hur påverkar det våra liv? 

Yad Vashems minnesarkiv 
Yad Vashem är Israels minnesmärke över Förintelsens offer. Det är en 
institution i Jerusalem som grundats för att dokumentera namnen på 
alla de sex miljoner judar som mördades och därmed sörja för bevarandet 
av deras minne åt eftervärlden (Yad Vashem betyder ”en åminnelse och 
ett namn”). Drygt hälften av offrens namn återfinns i dess databas. Idag 
fungerar Yad Vashem även som forskningsinstitution, museum och utbild
ningsorganisation där all verksamhet baseras på det mycket omfattande 
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I museet Yad Vashem i Jerusalem finns en tio meter hög kon klädd inuti med fotografier av 600 
judar som mördades av nazisterna. 

arkiv som byggts upp sedan 1950-talet. Stora delar finns tillgängliga på 
Internet för både undervisning och forskning. 

När man bestämt vilka orter man ska besöka under resan, kan man gå 
till online-arkivet på Yad Vashems webbplats (www.yadvashem.org) och 
söka information om enskilda individer från dessa orter. Det man kommer 
att finna kallas ”Pages of testimony”. Ofta är det överlevande familje
medlemmar som lämnat uppgifter om anhöriga, vänner och grannar som 
försvann under Förintelsen. Från större städer är det troligt att det finns 
detaljerade uppgifter, till exempel adresser och fotografier. Inför besök i 
mindre orter och byar kan man låta eleverna jämföra den judiska befolk
ningens storlek före kriget med det lilla antal individer som finns upp
tagna i arkivet. Det kan förekomma att även en mindre ort har ett flertal 
individer registrerade, men om man närmare undersöker antalet personer 
som lämnat uppgifterna, märker man att det rör sig om endast några få 
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Studiebesöken i Förintelsens spår är påfrestande. Elever från Kungälv tröstar varandra efter 
besök på en minnesplats i polska Lublin. 
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överlevande. Vi rör oss alltså med tre grupper av individer från samma ort: 
de överlevande, de döda och hågkomna samt de döda och bortglömda. 
Hur eleverna i övrigt ska använda dessa dokument är något som kan dis
kuteras före resan. Till exempel kan varje elev tända ett ljus för en spe
cifik person vid besök på orten, i museet Auschwitz eller på någon annan 
minnesplats. 

Gruppens socialisation 
Eleverna kommer att minnas resan till Förintelsens minnesplatser under 
resten av sina liv. De kommer också att minnas gruppen som var med 
dem. Därför är det viktigt att på förhand diskutera både gruppens sam
spel och hur man ska förhålla sig till omgivningen under resans gång. 

Respekt för varandra 
Resan kommer att bli påfrestande på många sätt, inte minst känslomäs
sigt. En del elever är övertygade om att de kommer att gråta, andra är 
säkra på att de inte kommer att göra det. Det kan vara svårt om man 
upplever att man själv inte känner något medan andra är djupt berörda. 
Men gråten säger inte allt om vem som är mest insiktsfull eller engage-
rad. Vissa elever har stort behov av att vara i fred, andra vill dela med sig 
av sina upplevelser ofta och intensivt. Var och en måste få respekt för sina 
egna reaktioner. Man kan enas om tillfällen då man som grupp vill genom
föra exempelvis minnesceremonier och hur de i så fall ska utformas. 

Om man reser längre sträckor med buss kan det också vara viktigt att 
komma överens om vad som ska gälla under denna tid. Det är inte ovan
ligt att lärare använder bussen som ett klassrum där de visar film och 
bedriver undervisning, vilket ofta fungerar bra. Men bussen är samtidigt 
en plats för återhämtning, reflektion och trygghet. Den kan gärna delas in 
i zoner – fysiska och tidsmässiga. Långt fram kan man till exempel sitta 
om man vill vara ifred, längre bak förs fria samtal. Gruppen bör också vara 
överens om att man efter ett påfrestande besök vid en minnesplats inte 
visar underhållningsfilm i bussen. 
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Respekt för de historiska minnesplatserna 
Platser med museiverksamhet har ofta tydliga regler vad gäller klädsel, 
mat, dryck, rökning och mobiltelefoner. På deras hemsidor finns informa
tion om detta, som enkelt kan förmedlas till eleverna. Men andra är rena 
minnesplatser utan någon museal verksamhet – till exempel en mass
avrättningsplats i utkanten av någon stad, en övergiven begravningsplats 
eller en förfallen synagoga – och här får gruppen själv avgöra hur man bör 
agera. Om man inte diskuterat saken i förväg uppstår lätt konfliktfyllda 
situationer. Det kan räcka att en törstig elev öppnar en pysande läskburk 
vid en massgrav för att någon annan ska känna sig personligt förorättad. 
Lärarens uppgift är inte att ta ställning till om man får dricka läsk vid 
gravplatser, utan att engagera gruppen i en diskussion om respektfullt 
beteende. Om eleverna resonerat om dessa frågor innan de reste, kan de 
på platsen hjälpa varandra att minnas vad som gäller i stället för att hamna 
i konflikt om rätt och fel. 

Besöker man de stora och välkända minnesplatserna kommer man att 
möta människor med en mycket nära och personlig relation till platsen. 
Det är inte ovanligt att se besökare i sorg. Men man träffar också på 
personer som arbetar på dessa platser. Även här är ett genomtänkt förhåll
ningssätt viktigt. Genom att på förhand diskutera olika möten som kan 
uppstå under resan, kan man undvika att irritation väcks inom gruppen 
eller gentemot andra. 

Varje människa som besöker minnesplatserna representerar inte bara 
eller kanske inte alls sin nation – vare sig det gäller Polen, Tyskland, Israel 
eller något annat land. Eleverna bör inför resan ges tillfälle att reflektera 
över om de själva representerar någonting utöver sin egen person och vad 
det i så fall innebär. Svaren är inte självklara. Men om frågan inte dryftats 
kan någon uppleva att man på ett ofördelaktigt sätt blir representant för 
exempelvis sin klass, skola eller kommun. 

Respekt för dagens invånare på historiska platser 
När man besöker de historiska platserna möter man i första hand dagens 
polacker; sällan eller aldrig några polska judar. Men före Förintelsen var 
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det vanligt att judar levde i särskilda delar av Polens städer och byar. Här 
fanns ofta de judiska kvarteren eller den judiska gatan. Än idag är till 
exempel den forna judiska stadsdelen i Kraków välkänd under namnet 
Kazimierz. Och i Warszawa är Krochmalnagatan känd från Nobelpris
tagaren Isaac Bashevis Singers berättelser. 

Särskilt i östra Polen är det ganska lätt att upptäcka de stadsdelar och 
byar som en gång beboddes av judar. Därmed ökar antalet historiska min
nesplatser markant. Man kan lära mycket av att besöka till exempel ett 
tidigare judiskt kvarter, men besöket får inte förvandlas till en moralisk 
rättegång mot dem som idag lever där. Inte sällan höjs röster som kräver 
att dagens invånare på dessa platser ska betala någon form av skadestånd 
för att de övertagit mördade människors egendom. Som tillfällig besökare 
kan man dock inte veta något om de boende, och under alla omständig
heter är det inte besökarens uppgift att utröna om de gjort rätt för sig. 

Reflektioner om det otänkbara i att bo på en historisk plats som varit 
scenen för ett folkmord väcks nästan alltid hos eleverna under dessa resor 
– en ort förknippad med mörker, ondska och död. Deras känsla av motvilja 
är ofta uppriktig men oreflekterad, och just därför är det viktigt att samta
la om den. 



En shoppingtur i Gallerian Lipowa i Lublin kan bli ett avkopplande av
brott under resan. Om eleverna strax efteråt får veta att de just shoppat på 
en plats där flera tusen människor mördats i ett koncentrationsläger, kom
mer de säkert att reagera med bestörtning. En viktig insikt är att så länge 
vi inte känner till något, berörs vi heller inte av det. Därför kan man alltid 
diskutera vilket ansvar vi har för förhållanden som vi är medvetna om. 

En annan viktigt insikt är att hela Europa – även Polen – är fullt av 
platser kopplade till Förintelsen. Ibland hörs oreflekterade beskrivningar 
av Polen som en enda stor begravningsplats, men detta är naturligtvis 
respektlöst och felaktigt. De människor som bor invid en historisk min
nesplats bor på sin hemort, även om den i omvärldens ögon förknippas 
med ett dödsläger. Samtidigt är invånarna förstås inte opåverkade av att 
leva nära dessa platser, vilket tydligt belyser hur folkmordet långt efter 
att det avslutats förblir ett trauma runtom i Europa. Just denna aspekt 
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kan vara vägledande för hur man diskuterar med sina elever. Det gäller att 
försöka vända deras delvis anklagande frågor om hur någon kan bo här till 
en diskussion om varför vi som besöker platsen reagerar som vi gör. 

Praktisk organisation och schemaläggande 
Det gäller att sätta samman ett program som på bästa möjliga sätt balan
serar transporter, måltider, undervisning, fritid och vila. Resebolag och 
museer kan hjälpa till att beräkna tidsåtgången, men läraren måste själv 
avgöra vad som är viktigast under resan. En bra tumregel är att dagarna 
inte ska vara överfyllda av undervisning eller upplevelser. I stället bör man 
bestämma ett centralt tema för varje dag och skapa utrymme för reflek
tion kring detta. Om eleverna blir trötta och okoncentrerade beror det 
troligtvis inte på bristande motivation, utan på felaktig planering. 

Under de långa dagarna måste kroppens behov tillfredsställas, så att 
eleverna kan bearbeta alla sina intryck under trygga former. Då får inte 
regn eller snö störa den didaktiska uppläggningen. Kraftiga skor och regn
kläder tillhör därför nödvändig utrustning på resan. Se till att det alltid 
finns vatten och mellanmål i bussen, så att förseningar kan hanteras och 
näringsintaget mellan måltiderna jämnas ut. Tänk också på att det inför 
längre uppehåll vid minnesplatser ska finns möjlighet till toalettbesök, 
och beräkna att ett sådant tar minst 30 minuter för en grupp om 25 perso
ner. 

När trötthet eller hunger och andra fysiska behov gör sig gällande 
är det viktigt att se till att eleverna inte tråkar varandra eller att någon 
känner sig omyndigförklarad. Samla ihop gruppen. Berätta hur lång tid 
som återstår till nästa rast, måltid eller vad som än hägrar och låt alla säga 
vad de känner. Ett mycket enkelt men verkningsfullt sätt att råda bot på 
irritation som byggts upp under ytan. 

Enas med gruppen om hur undervisning, särskilt sådan som är känslo
mässigt krävande, ska övergå i fritid. Ju mer som planerats och bestämts i 
förväg, desto mindre är risken att eleverna upplever sig kringfösta i Polen, 
och desto lättare blir det att ändra schemat om något oförutsett sker. 

25 



 

Tre vanliga typer av resor 
Många elever känner nervositet inför en resa till det annorlunda och främ
mande, vilket inte är märkligt. Förintelsen är skrämmande, liksom bilden 
av den. Att tillgodogöra sig ny kunskap och samtidigt bearbeta sina känslo
mässiga upplevelser kräver tid. Men tid är kostsamt och alla skolor kan 
inte uppbringa så mycket pengar att resan till Polen varar en hel vecka. 

Snabbesöket 
Flera skolor i södra Sverige har sådana färjeförbindelser med kontinenten 
att man under tre dygn hinner resa fram och tillbaka över Östersjön för 
att under en dag besöka ett före detta koncentrationsläger. Exempelvis 
får Stutthof i norra Polen ta emot många besök, då det ligger i nära anslut
ning till färjeläget Gdynia. Andra skolklasser besöker kanske lämningarna 
av ett koncentrationsläger på hemfärd från en längre resa i Europa. 

Dessa snabbesök blir dock lätt en turistisk upplevelse av ett ”skräck
ens Disneyland”. På kort tid genomförs rundvandringar på platsen, där 
kunniga guider ger överblick av nazismens historia och berättar om kränk
ningar och övergrepp i lägret. Men guidningen bygger ofta på envägskom
munikation, vilket gör att elevernas intellektuella och känslomässiga upp
levelse av besöket kan störas. Den snabba rundvandringen ger dessutom 
lätt ett splittrat intryck. Blomkransar och tända ljus skymtar förbi och 
högljudda skolklasser bryter stundens allvar, samtidigt som andra guida
de grupper kan störa med sitt prat och fotograferande. På flera platser är 
fotograferande därför förbjudet, och i Auschwitz genomförs från och med 
år 2008 alla guidningar med hörlurar kopplade till respektive guide. 

Om besöket inletts med en filmvisning om minnesplatsens roll i Förin
telsen, riskerar elevernas lärande att blockeras. Filmerna vid flera tidigare 
koncentrationsläger i såväl Polen som Tyskland presenterar nämligen ofta 
en färdig uppfattning om vad som hänt på platsen under andra världskri
get. Det återstår sedan inte mycket för eleverna att upptäcka och re
flektera över. Trots att den korta filmen snart är slut, blir de flesta elever 
bildligt talat kvar i biosalongens dunkel. I Auschwitz är den inledande 
filmen byggd på material som filmats av Röda armén strax efter befriel
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Entrén med vakttornet och delar av barackerna i det tidigare koncentrationslägret Stutthof i norra 
Polen. 

sen av lägret. Speakertexten är uppdaterad, men filmbilderna visar ändå 
Auschwitz ur befriarnas och inte offrens perspektiv. 

Heldagsbesöket 
De besök som varar en hel skoldag vid en minnesplats ger bättre förut
sättningar för framgångsrikt lärande. Den utsträckta tiden medger att 
eleverna arbetar med självvalda problem. Det finns kanske utrymme för 
kortare arkivarbeten, och arkivdokumentens innehåll kan läsas på plats. 
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Eleverna kan formulera sina egna frågeställningar inom ramen för olika 
teman. Med tema menar vi ett lärande med stort inslag av självständig
het, där den uppnådda kunskapen har både bredd och djup. Resultatet av 
sådana tematiska studier bygger ofta på ett ämnesövergripande arbetssätt 
som gör att eleven tydligt ser sambanden mellan det egna temaarbetet 
och Förintelsens historia som helhet. Exempel på teman kan vara ”En dag 
i koncentrationslägret för offret och förövaren” eller ”Motstånd innanför 
taggtråden”. 

Heldagsbesök måste inte vara förlagda till ett före detta koncentra
tions- eller dödsläger. Bland Förintelsens minnesplatser i Polen finns 
också till exempel judiska begravningsplatser och lämningar av getton. 

Före andra världskriget hade Polen en stor judisk befolkning. Efter Förintelsen fanns bara spillror 
kvar. Men en del av de kvarter och byggnader som tidigare beboddes av judar kan fortfarande 
återfinnas. Bilden visar restaurang Ariel i den forna judiska stadsdelen Kazimierz i Kraków. 
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Bara några kilometer från Kazimierz låg koncentrationslägret Płaszów. Bilden visar minnestavlan 
över det tidigare lägret. 

Besök på den polska landsbygden innebär en särskild utmaning när man 
i små städer, shtetls (det judiska namnet på orter med stor andel judisk 
befolkning i östra Europa före Förintelsen), söker spår av det rika judiska 
livet före nazisternas ockupation. Utmaningen består i allt från att ordna 
med transporter och lunch till att levandegöra de miljöer som för alltid 
gått förlorade. Några sidor ur Isaac Bashevis Singers böcker lästa utanför 
en övergiven synagoga långt bortom allfarvägarna stämmer till eftertanke 
och illustrerar omfattningen av förlusten på ett annat sätt än ett museum. 

Flerdagarsbesöket 
Även om ett väl förberett heldagsbesök kan ge bättre förutsättningar för 
lärande än ett snabbesök, krävs i båda fallen djupgående förberedelse
arbete av lärare och elever. Detta gäller även de resor där eleverna får möj
lighet att uppleva en eller flera minnesplatser under flera dagar. En fördel 
är då om platserna kan uppvisa tydliga historiska samband. Exempelvis 
kan man besöka den judiska stadsdelen Kazimierz i Kraków, via gettot, för 
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att sedan färdas samma väg som judarna till koncentrationslägret Płaszów 
några kilometer därifrån, eller från gettot i Warszawa till dödslägret i Tre
blinka. 

Om besöket eller besöken äger rum under flera dagar kan eleverna lätt
are upptäcka sitt eget sätt att lära. En del gör det bäst genom att arbeta 
med historiska dokument i museernas utställningar, andra genom att rita 
av och skriva kommentarer till bilderna. Några får utlopp för sin nyfi
kenhet genom att med hjälp av tolk intervjua polacker som minns andra 
världskriget. 

Allt detta kräver tid, och en resa utsträckt över flera dagar är att före
dra, eftersom elevernas intryck på så sätt hinner bearbetas och kunska
perna fördjupas. Även kortare resor kan emellertid vara givande om de 
planeras noga i förväg. Men exkursionen får då gärna en kraftig tyngd
punkt på bekräftelse av vad man redan lärt sig. Tiden räcker inte till för 
att på platsen upptäcka något nytt och utmanande. I många fall har det 
korta besöket dock fört med sig att eleverna vill resa tillbaka och stanna 
en längre tid. 
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Vid Förintelsens minnesplatser
 

Kanske har jag blivit en bättre människa. Jag kommer alltid att ha kvar 
den här resan i mitt huvud, och när jag ser en person på gatan och tän
ker eller säger något om henne kan jag tänka på den här resan, och tänka 
att vi trots allt alla är människor. 



(Flicka, 15 år, i Mattsson/Hermansson-Adler 2008) 

Detta korta dagboksutdrag vittnar om att eleven börjat reflektera över 
sin människosyn. Sannolikt har resan till Polen bidragit till att ge henne 
insikt om allas lika värde. 

I detta avsnitt beskrivs de grundläggande principerna för lärande på 
historiska platser och vid historiska minnesmärken. Just Polen är synner
ligen rikt på lämningar och minnen från den nazistiska tiden. Ett skede 
i vår moderna europeiska historia då en jude, rom eller homosexuell 
saknade människovärde. Eftersom mängden platser att besöka är nästan 
oöverblickbar, ger vi här bara några konkreta exempel på hur lärandet kan 
organiseras under resan. 

Betydelsen av att befinna sig på en autentisk plats kan inte överskat
tas. Vår intellektuella förförståelse av platsen och en viss historisk tid 
omsätts vid besöket i den sinnliga upplevelsen att röra vid fysisk miljö, 
betrakta rester i landskapet eller se museets utställningsföremål. Här på 
platsen får eleven sina förkunskaper bekräftade och tar själv ställning till 
historien: 

– Ja, det var här det hände! Så kan det ha gått till! Så får det inte gå 
till! tänker man kanske. 

Det är svårt att förutse vad som kommer att göra starkast intryck på 
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Före andra världskrigets utbrott hade staden Kielce en judisk befolkning på cirka 28 000. När 
Röda armén intog staden i januari 1944 fanns bara 400 judar kvar. Här besöker svenska elever 
en judisk begravningsplats i Kielce. 

eleverna under en exkursion. Vad man dock kan vara säker på är att frågor 
om grundläggande mänskliga rättigheter, demokrati och tolerans aldrig 
upplevs som banala på dessa platser. Diskussionen blir på så sätt ofta mer 
intensiv och verklig än den skulle ha blivit i klassrummet. 

Vi presenterar i detta avsnitt modellexempel från besök vid Förintel
sens minnesplatser: en gammal judisk stadsdel (sid 37), en begravnings
plats (sid 40), ett tidigare getto (sid 45), lämningarna av ett dödsläger 
(sid 51) samt ett minnesmärke (sid 64). Många av de arbetssätt som 
beskrivs kan dock användas i anpassad form även vid andra minnesplatser, 
såsom avrättningsplatserna vid Józefów eller Rabka. Modellexemplen bör 
bilda utgångspunkt för ett ålders- och individanpassat lärande. 

Livet som försvann 
Raul Hilbergs beskrivning av Förintelsens historia i faser (se sid 13) skulle 
kunna kompletteras med en period innan skeendet tar sin början. Denna 
livfulla fas i det judiska livet går inte att återfinna i dagens Europa. En hel 
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En glimt av den judiska shtetl-världen i östra Europa före andra världskriget. Bilden visar familjen 
Maidncik i det lilla samhället Mynkivtsy i Ukraina, troligen vid 1930-talets början. 

generation judiska barn och ungdomar utraderades ju ur historien. Idag 
syns knappt några spår av trånga getton eller sammanpackade shtetls i östra 
Europa. Men de fåtaliga ruinerna, de bevarade byggnaderna från tidiga
re getton och de bortglömda judiska begravningsplatserna kan berätta. 
Även bakom prydliga fasader kan döljas fragment av försvunnet judiskt 
liv. Man bör vara observant när man vandrar runt i till exempel centrala 
Warszawa, där nästan varje kvadratmeter har en dramatisk historia. Get-
tot i Warszawa anlades till största delen där de judiska kvarteren tidigare 
legat. Idag är detta område fullt av skyskrapor och breda genomfartsvägar, 
men här finns också enstaka byggnader som överlevt alla dessa faser. Man 
upptäcker dem om man tittar noga. Stanna upp invid dem. Visa eleverna 
fotografier av hur platserna såg ut före och under kriget. Snart kommer en 
oförglömlig lektion att ta sin början. 



Minnesplatsen och föremålen där är stumma. De kan ”tala” till elever
na först när klassen har en förförståelse grundad i fakta, samtidigt som alla 
känner sig trygga i gruppen. Vissa lärare låter sina elever bilda en cirkel 
vid varje samling för att understryka betydelsen av gemenskap i lärandet. 

33 



 

 

 

 

Det kan exempelvis ske i samband med instruktioner eller elevredovis
ningar. I cirkeln blir alla ansikten synliga och som lärare kan man snabbt 
avläsa hur varje elev mår och hur gruppen tillgodogör sig kunskaperna. 
Samtidigt blir det lätt för eleverna att lyssna till varandra. 

Det viktiga är dock vars och ens individuella upplevelse och inte en 
känslomässig gruppreaktion frammanad på platsen. Lärandet på min
nesplatserna kräver ett stort mått av självständighet, men bör följa en 
överenskommen inriktning så att alla kan ta del av och bidra till varandras 
lärande. 

Fyra centrala frågor 
Lärandet på de historiska platserna kan till exempel ske med hjälp av 
dessa övergripande frågor. 

1. Vilken fas eller vilka faser i Förintelsen, enligt Hilbergs modell, beskri
ver platsen? (Se sid 13.) Eleven ger svar byggda på fakta som sätter 
in platsen i ett historiskt och kronologiskt sammanhang. Exempelvis 
bevisar upptäckten av spikhål efter en hängande mezuza att det funnits 
judar i den lilla polska staden. Deras barn och anhöriga finns inte kvar 
idag. Vart tog de vägen? 

2. Vilken betydelse hade denna plats under Förintelsen för offren, förö
varna och de passiva åskådarna som befann sig där? Med utgångspunkt 
i till exempel dokument, vittnesmål från rättegångar efter kriget eller 
överlevandes skildringar, ger eleven svar som stimulerar inlevelse och 
empati. Om man inför resan har läst någon överlevandes berättelse kan 
man identifiera just de platser som omnämns i boken. För många blir 
berättelsen en känslomässig utgångspunkt för lärandet på plats. 

3. Vilken betydelse har denna plats haft efter Förintelsen? Eleven ger 
med stöd i till exempel historieböcker och guideböcker svar som i all 
enkelhet värderar historieskrivningen om platsen. Om det exempelvis 
rör sig om en tidigare judisk stadsdel, kan man med hjälp av tolk göra 
intervjuer med de polacker som bodde på platsen under andra världs
kriget. Idag är de yngsta av dem i 70–80-årsåldern. Snart finns ingen 
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En mezuza är en liten pergamentrulle som innehåller två stycken ur Toran: Shema och Ve-haja im 
shamoa (Femte Mosebok 6:4–9 och 11:13–20). Den placeras i en hylsa och hängs sedan upp 
på spikar på dörrkarmens högra sida. Syftet är att påminna om Guds närvaro och bud. 

av dem kvar i livet och det är inte längre möjligt att fråga dem vad de 
sett eller upplevt. Eleverna kan här bli medvetna om att de är med om 
något unikt, som varande den sista generation som träffar ögonvittnen 
från andra världskriget – något som deras tio år yngre kamrater förmod
ligen inte kommer att få uppleva. 

Ovanstående frågor ger eleverna möjlighet att förstå platsen genom att 
upptäcka en rad orsakssamband. Någon inser kanske att alla dödsläger 
hade goda järnvägsförbindelser och frågar sig varför de allierade inte bom
bade järnvägarna till Polen. Någon annan blir medveten om att respekten 
för en helig plats inte alltid gäller – och undrar hur en synagoga kunde 
förvandlas till exempelvis ett badhus efter kriget. 

35 



Den historiska platsen stimulerar eleverna att ställa nya frågor. Här 
kan ett självständigt lärande ofta växa fram. Därför finns det skäl att efter 
resan tillfoga en fjärde fråga: 

4.  Vilken eller vilka historiska platser hade störst betydelse för dig un
der resan? När eleven svarar kan ett slags existentiellt historiebruk 
utvecklas, som skänker en förankring med tydliga åsikter om dåtidens 
händelser. Kanske blir det lättare att orientera sig i dagens nyhetsflöde 
kring händelser av rasistisk eller främlingsfientlig karaktär. Att reflek
tera över en viss plats och inse på vad sätt den är sammanlänkad med 
Förintelsen som helhet är ett sätt att utveckla sitt historiemedvetan
de. Elevens personliga minne av Förintelsen blir en del av samhällets 
kollektiva minne, såsom det återges i exempelvis historieböcker och 
museiutställningar. 





Att följa en individ – ”Sen såg jag aldrig mamma mer…” 
Det finns många sätt att illustrera omfattningen av Förintelsen i kvantita
tiva mått. Sex miljoner judar mördades. Men för en enskild överlevande 
består tragedin inte främst i detta tal, utan i allt det som gick förlorat i 
denna individs omedelbara närhet. 

Det kan vara svårt att fullt ut ta till sig svälten, hoten och det konkreta 
våld som skildras i berättelserna från Förintelsen. Sådana handlingar och 
livsvillkor skiljer sig drastiskt från vår vardag och är inget som vi vanligtvis 
funderat särskilt mycket över, allra minst med oss själva som huvudper
soner. Men när en överlevandes berättelse koncentreras kring det sista 
avskedet från en familjemedlem, skapas en direkt relation till vårt eget 
liv. Även om omständigheterna är fundamentalt olika har vi alla reflekte
rat över vad det skulle betyda att förlora en nära anhörig, och vi kommer 
alla förr eller senare att bli medvetna om det. 





När Max Safir, från Kielce, i sin bok Bäste herrn, låt mig få leva (2012) 
berättar att hans pappa varje vinter gav honom virke till en kälke för att 
han skulle kunna leka i pulkabacken, förstår vi mycket mer av Max förlust 
än när han berättar om de fysiska övergrepp han kom att utsättas för i 
flera läger inte långt därefter. Poängen är att sex miljoner mördade illus
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treras bäst av en eller ett fåtal individers personliga öden före Förintelsen. 
Det var inte livet i lägren som gick förlorat vid Förintelsen, utan livet i de 
judiska hemmen. 

Det finns flera olika sätt att bygga upp denna insikt hos eleverna. 
Man kan låta alla läsa en och samma bok, till exempel Lena Einhorns 
Ninas resa (2008), som också filmatiserats, och sedan besöka de platser i 
Warszawa som boken så tydligt beskriver. En viktig roll i denna berättelse 
spelar domstolsbyggnaden där Ninas storebror Rudi hittat ett sätt att 
hjälpa sin familj. Om eleverna bekantat sig med boken och karaktärerna, 
kommer de alla att minnas denna byggnad som ännu står kvar. Där finns 
idag inte så mycket att se som påminner om Förintelsen, men platsen får 
betydelse och diskussionen liv om eleverna har tagit del av berättelsen 
om Nina. 

De individuella berättelserna kan sökas inte bara i litteratur och film, 
utan också i olika arkiv som finns tillgängliga på Internet. Man kan finna 
fotografier, vittnesmål och andra dokument baserat på till exempel en 
persons födelseort, ålder och vistelseort under Förintelsen. (Se ”En lokal 
förankring”, sid 18.) 

Promenad i Krakóws judiska kvarter 
Förintelsen förvandlade de gamla judiska kvarteren i Polens städer och 
byar till tomma kulisser, vilket i många fall var en bokstavlig sanning un
der mer än ett halvt århundrade. I de flesta fall har dessa kvarter nu fyllts 
av nya invånare och verksamheter, och det blir allt svårare att finna fysiska 
rester av judiskt liv i form av till exempel Davidsstjärnor eller hebreiska 
bokstäver. Däremot är det ofta lätt att hitta bilder av hur kvarteren såg 
ut före år 1939, och i den mån husen inte bombats eller förfallit kan man 
återfinna dem. 

Ett utmärkt exempel är stadsdelen Kazimierz i Kraków. Här levde fram 
till mars 1940 fler än 50 000 judar. En promenad i dessa kvarter visar med 
all tydlighet hur stor, rik och närvarande denna kultur var och hur snabbt 
den försvann. Under en halvtimme hinner man passera ett dussin syna
gogor, bönehus och rituella bad, religiösa och sekulära judiska skolor. Här 
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Marknadsplatsen Plac Nowy i Kazimierz i Kraków före andra världskriget. Stadsdelen var då helt 
judiskt dominerad. 

Marknadsplatsen i Kazimierz idag. 
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finns två judiska begravningsplatser, tre handelstorg och naturligtvis alla 
hyreshus, bakgårdar och gamla affärer. Idag inrymmer dessa byggnader 
med få undantag helt andra verksamheter. Vissa har blivit museer eller 
minnesmärken. I någon av de många bokaffärerna kan man för några få 
złoty köpa guidehäften om dessa kvarter. 

Arbetsuppgift: Fredagseftermiddag i Kazimierz år 1936 
Dela in eleverna i smågrupper och ge dem varsin roll. Låt dem leta sig 
igenom Kazimierz och dokumentera promenaden med sina mobilkameror. 

Eleverna får föreställa sig hur en promenad kunde se ut för olika 
sorters judiska familjer som förberedde sig inför sabbaten. Vilka skolor 
kom barnen ifrån? Vilka affärer kan familjen ha behövt besöka för inköp 
av varor? Till vilka synagogor begav man sig? Arbetsuppgiften kan göras 
mycket omfattande och detaljerad eller mycket kort. Det kan räcka att 
varje grupp får leta upp ”sin” synagoga. Låt eleverna ägna sig åt arbets
uppgiften under cirka en timme och se vilken grupp som har den bästa 
lösningen, det vill säga hur man motiverat urvalet av platser. 

Ge sedan grupperna var sitt fotografi av områdets största marknads
plats, Plac Nowy (se bilden på föregående sida), taget en fredag någon 
gång före Förintelsen, och ringa in en plats på bilden där ni kan återsamlas. 

Kontrasten mellan detta fotografi – med dess många skeenden och 
människor – och dagens scenario är ett annat, väl så starkt, sätt att il
lustrera Förintelsen som två ton kvinnohår i Auschwitz (se sid 56). Det 
bilden visar är nämligen att livet före nazisterna var fyllt av just liv. 

Tänkbara grupper/familjer som utgångspunkt för elevernas gruppindel
ning: 

Den chassidiska (ultraortodoxa) familjen. För denna grupp var besöket i 
synagogan självklart, men de skulle naturligtvis inte gå till en re
formsynagoga. Givetvis besökte de även ett rituellt bad (mikva). 

Den sekulära familjen. Kanske gjorde de ett besök i synagogan; i så fall 
troligen en reforminriktad. Men de kan lika väl ha gått och tränat 
fotboll på Kraków Maccabis fotbollsstadion. 
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Den (religiöst) konservativa familjen. De besökte förmodligen en av de 
konservativa synagogorna med tydlig uppdelning mellan män och 
kvinnor. Kupa-synagogan har fortfarande kvar sina båda separata in
gångar. Alldeles i närheten av denna ligger det gamla fisktorget som 
är avskilt från torget där man köpte kött, vilket var en självklarhet 
för denna familj. 

Den sionistiska familjen. För denna familj är det svårt att säga vilka syna
gogor (om någon) som skulle vara aktuella. Däremot skulle ungdo
marna i en sådan familj säkert vara medlemmar i någon av de många 
organisationer som arbetade för emigration till Palestina/Eretz Israel. 

Syftet med denna övning är i första hand att upptäcka att judiskt liv före 
Förintelsen inte såg ut på ett och samma sätt. Endast i nazisternas ögon 
var judarna en homogen grupp med ett enda gemensamt intresse. 

Besök vid den judiska begravningsplatsen i Łódź 
Idag finns endast några tusen judar kvar i Polen. Men resterna av en rik 
judisk kultur kan spåras i den stora mängden judiska begravningsplatser. 
De flesta är övergivna eller förstörda. I staden Łódź några mil väster om 
Warszawa finns dock en stor begravningsplats som fortfarande används. 

Den rika staden Łódź var under slutet av 1800-talet en del av Tsar
ryssland. Här fanns en framgångsrik bomullsindustri och mer än var tredje 
invånare var judisk. Hela staden sjöd av judiskt liv, såväl bland de fattiga 
arbetarna som bland de välbärgade textilkungarna. Israel Poznański var 
den främste av dem alla och hans stora palats imponerade på alla besöka
re. Just i Łódź blev den judiske företagaren motorn i stadens framgångsri
ka utveckling från liten landsortsstad till modern storstad. 

Här upprättar nazisterna år 1940 ett stort getto där judarna tvingas till 
slavarbete innan de deporteras till ett dödsläger. Poznańskis palats blir 
högkvarter för den nazistiska ockupationsmakten. 

Före ockupationen levde i staden över 200 000 judar. Hösten 1944 
finns endast omkring 800 i livet. Under tiden fram till den sista deporta
tionen fylls begravningsplatsen av stora mängder döda judar. Gettot ligger 
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Begravningsplatsen på Brackagatan i Łódź inrättades år 1892. Den är en av de största judiska 
begravningsplatserna i världen med cirka 160 000 gravar. Många av gravarna från tiden före 
andra världskriget har stora utsmyckningar. I den del av begravningsplatsen som kallas getto
fältet finns kvarlevorna av omkring 43 000 judar som dog i gettot i Łódź. 

då i ruiner, en hel judisk kultur är förintad och den en gång så stolta sta
den börjar förfalla. Begravningsplatsen ligger tyst och övergiven i väntan 
på krigets slut, då den återigen ska berätta om livet som en gång var. 

En begravningsplats betyder något särskilt inom judendomen. Den 
betecknas ofta som ”Gravarnas hus”, ”Det eviga livets hus” eller ”Evig
hetens hus”. Graven uppfattas som den dödes personliga egendom. Och 
den döde får i sin väntan på Messias ankomst inte störas. Inte heller får 
graven grävas upp eller förstöras. 

Inga besök får göras på begravningsplatsen mellan fredag eftermid
dag och lördag kväll. Män täcker vid besök sitt huvud. Visserligen kan 
det ibland vara svårt att upptäcka de olika gravplatserna, men de får inte 
beträdas. Det gäller också att vara försiktig med att beröra gravstenarna, 
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som sällan är fast förankrade. Gravplatsen är nämligen inget museum med 
syfte att vårda och restaurera alla föremål. 

Begravningsplatsens syften 
Alla typer av begravningsplatser i Europa som är förknippade med en 
religion uppfyller fyra viktiga syften. Området ska vara sanitärt godtagbart 
för förvaring av de döda kropparna. Genom sin utformning ska platsen för
medla religiös kontakt med det eviga och livet efter döden. Psykologiskt 
ska den fungera som mötesplats för människor som måste hantera sin 
sorg. Slutligen fyller den en social funktion genom att de dödas samhälls
positioner under livet kan identifieras. 

Alla dessa funktioner går att studera vid den judiska begravnings
platsen i Łódź. Men för att platsen ska kunna berätta något för eleverna 
måste de ha en förförståelse av judisk religion. Särskilt viktigt är att förstå 
den monoteistiska idén om en gud, som utvalt ett folk genom att sluta 
förbund med det. Låt gärna religionsläraren vara med under planerings
arbetet om denna kompetens saknas bland de lärare som tänker resa. 

Även några vanliga judiska symboler är bra att känna till, såsom Davids
stjärnan och den lilla kannan som användes vid religiösa reningsceremo
nier. Kannan som symbol på en gravsten markerar att den avlidne tillhört 
Levis stam, leviterna – de som under tempeltiden tjänade i templet. 
Symbolen med två händer markerar den prästerliga välsignelsen och visar 
att den avlidne härstammar från dem som under tempeltiden tillhörde 
prästerskapet, kohaniterna. (Jämför med det vanligt förekommande judis
ka namnet Cohen.) En annan vanlig symbol på gravstenar är boken som 
representerar vishet. Ibland ser man också den sjuarmade ljusstaken, en 
av de äldsta judiska symbolerna. 

Arbetsuppgift: Vad berättar begravningsplatsen? 
Frågorna nedan syftar till att eleverna med hjälp av sina svar ska kunna 
rekonstruera något av det judiska liv som gått förlorat. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. Davidsstjärnan är en vanlig symbol på judiska gravar. 

2. Kannan som symbol på en gravsten markerar att den avlidne tillhört Levis stam, leviterna – de 
som under tempeltiden tjänade i templet. 

3. Symbolen med två händer visar att den avlidne härstammar från dem som under tempeltiden 
tillhörde prästerskapet. 

4. En av de äldsta judiska symbolerna är den sjuarmade ljusstaken, menorah. 

5. Boken symboliserar vishet. 

Religiöst perspektiv: 

•	 Hur märks det att begravningsplatsen är en helig och avskild plats? 
Varför ska män täcka huvudet vid besök här? 

•	 Hur uttrycks den judiska religionen på gravstenarna? Rita av några 
symboler och förklara vad de betyder. 
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•	 Varför ligger det småstenar på flera gravstenar? (En vanlig tolkning är 
att stenarna symboliserar den fyrtioåriga ökenvandringen då de döda 
måste täckas med stenar för att inte bli uppätna av rovdjur.) 

•	 Varför är det vanligt att judar begravs med fötterna i riktning mot Jeru
salem? Kontrollera kompassriktningen på några gravstenar! Dessa stod 
för det mesta vid den dödes huvudände. 

Psykologiskt perspektiv: 

•	 Hur är begravningsplatsen utformad för att skänka stillhet och vila åt 
besökaren? 

•	 Hur underlättas sorgearbetet och minnet av de döda på begravnings
platsen? Tänk på gravstenarnas utformning och omgivning. 

Socialt perspektiv: 

•	 Var på begravningsplatsen finns de rikas respektive de fattigas gravste
nar? 

•	 Hur berättar gravstenarna om olika individers sociala ställning? Tänk 
på utformningen och utsmyckningen! 

•	 Vilka namn är vanliga på gravstenarna? Hur kan ett namn ibland berät
ta om en persons yrke eller ställning i livet? Se ibland efter i en tysk
svensk ordbok när något tyskt namn dyker upp. 

•	 Gör en förteckning över några gravstenars årtal. Vilka födelse- och 
dödsår är vanliga? Vad hände vid dessa årtal i staden Łódź? 

Genom svaren på dessa frågor kan eleverna berätta något om den judiska försam

lingens och den rika textilstaden Łódź historia, från den rikaste av direktörer 

till den fattigaste av alla judiska arbetare. Alla begravdes de på ett människo

värdigt sätt, innan nazisterna anlagt massgravar med otaliga namnlösa kroppar. 

Nazismens offer kränktes ända in i döden. Ändå förknippas minnena av dessa 

människor inte med brottsplatsen, utan med platserna där de levde och verkade. 

Därför är det viktigt att så långt möjligt återskapa det liv som inte längre finns. 
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Besök i Warszawas tidigare getto 
När jag vandrade i gettot ville jag bara lägga mig ner och gråta. Denna plats på cir
ka tre hektar där nazisterna klämde in alla judar innan de skickade dem till koncen
trationslägren. Jag kände på väggarna där tusentals människor varit, som tusentals 
hade berört. Jag kände på en vägg, flera väggar som sett allt. Precis under fötterna 
på mig, hur många hade blivit dödade där? 
(Kajsa, 18 år, i Mattsson/Hermansson-Adler 2008.) 

De nazistiska getton där judarna tvingades in förlades ofta till områden där 
många judar bott före kriget, de så kallade judiska kvarteren. Ursprunget 
till dessa var att den tämligen stora judiska minoriteten i Polen var en urban 
grupp och därmed utgjorde en betydande andel av städernas befolkning. Av 
historiska skäl – både tradition och lagstiftning som tidigare tvingat judar att 
bo avskilt – levde många alltjämt i dessa kvarter när kriget bröt ut. 

Under vandringen genom ett gettoområde finns minst tre historier att 
berätta. De handlar om det judiska livet före, under och efter kriget. 

De nazistiska gettobildningarna fyllde en rad syften: 

•	 Fysisk isolering av de så kallade samhällsparasiterna från det friska 
samhället utanför. 

•	 Politisk kontroll av den så kallade judiske fienden. 

•	 Bidrag till den nazistiska krigsekonomin genom judiskt slavarbete i 
industrier och verkstäder. 

•	 Splittring av eventuellt motstånd då judarna via ”Judenrat” fick admi
nistrera sin egen undergång. 

•	 Logistisk planering av folkmordet, där gettona fungerade som mellan
station. 

Ett besök i exempelvis Warszawas getto kan ta sin utgångspunkt i dessa 
fakta, som underlättar för eleverna att se platsen ur såväl förövares som 
offers perspektiv. 
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Arbetsuppgift: Att uppleva rum och tid i gettot 
Det historiska rummet kan upptäckas genom att eleverna med hjälp av en 
nutida karta får vandra till i förväg bestämda platser i det som en gång var 
gettot i Warszawa, och sedan konfronteras med antalet judiska gettoinvå
nare. Vilka förutsättningar för överlevnad gav detta begränsade utrymme? 
Vilka följder fick bristen på mat och sjukvård? 

Många frågor besvaras genom att stadsvandringen får belysa tidsdimen
sionen i gettots historia. Uppehåll kan göras vid följande platser: 

1. De sista resterna av gettomuren. 
Här illustreras kampen för överlevnad genom att eleverna för varandra 
läser eller återger korta utdrag ur överlevandes berättelser. Samtidigt 
kan eleverna fundera över det faktum att många av dagens polacker bor 
i hus som en gång bebotts av de nazistiska förövarna eller deras offer. 

2. Janusz Korczaks judiska barnhem. (Se faktarutan på sid 49.) 
Eleverna kan här möta några av den berömde pedagogens uppfostrings
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Delar av muren som omgärdade det judiska gettot i Warszawa finns fortfarande kvar. Här ses 
muren vid Siennagatan 53 invid Henryk Sienkiewicz-gymnasiet. 

idéer om hur barn kan bli harmoniska vuxna. Besöket kan avslutas med 
att alla följer i spåren av Janusz Korczak och hans barnhemsbarn till 
”Umschlagplatz”(omlastningsplatsen). 

3. ”Umschlagplatz”. 
Från denna tågstation strax norr om gettot deporterades många getto
invånare till främst dödslägret Treblinka. Här kan eleverna bland annat 
få diskutera vilken betydelse det kan ha att idag arbeta i en av Gesta
pos kvarlämnade byggnader vid ”Umschlagplatz”. Kanske läser någon 
elev ur boken Pianisten av Władysław Szpilman (2003) för att belysa 
den mänskliga tragedin på platsen. En del skolklasser reser här vidare i 
Korczaks och de judiska barnhemsbarnens spår till just Treblinka. 

4. Minnesmärket över det judiska gettoupproret år 1943. 
På denna plats höll de judiska motståndskämparna ut allra längst 
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Monumentet över Umschlagplatz i Warszawa. 

innan de tvingades ge upp. Just meningen med motstånd kan här bli 
föremål för diskussion. Var det rätt att göra uppror när utsikterna till 
framgång var så små? Det judiska motståndet var väpnat och offensivt 
men bakbundet. Andra typer av motstånd i gettot var det symboliska, 
som bedrevs med hjälp av bilder och föremål, och det polemiska med 
hjälp av bland annat flygblad och underjordiska tidningar. Eleverna kan 
exempelvis få ge förslag på hur en motståndssymbol eller den målade 
texten på en husfasad kunde se ut. Utanför gettot bedrev många po
lacker defensivt motstånd genom att gömma judar, vilket till exempel 
skildras i Roman Polanskis Oscarbelönade film Pianisten (2002) som 
baseras på Szpilmans bok. 

När eleverna tillsammans vandrar till dessa historiska platser i Warszawas 
getto, blir det en mödosam men spännande upplevelse i tid och rum. På 
alla platser blir både offer och förövare synliga. 
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Läkaren och pedagogen Janusz Korczak (i mitten) med delar av sin personal. 

Janusz Korczak (1878–1942) var polsk-judisk barnläkare, författare och en av de 
pedagoger som efter första världskriget engagerade sig i pedagogik och barnuppfostran 
som en väg till en bättre värld. Han intresserade sig särskilt för barns rättigheter. Flera av 
hans tankegångar kom att bli centrala i FN:s barnkonvention. Mellan åren 1912 och 1942 
drev han ett barnhem, som spelade en viktig roll i hans pedagogiska arbete där tyngdpunkt
en växlade mellan teori och praktik. Huset som inrymde barnhemmet ligger kvar i centrala 
Warszawa och fungerar än idag som barnhem. År 1940 tvingades barnen och Korczak själv 
in i gettot, där de upprättade ett nytt barnhem. I augusti 1942 depoterades de till Treblinka. 

Historien om Korczak, hans barnhem och de barn som levde där utgör en tydlig och kraft-
full illustration av livet före Förintelsen och en palett av individuella berättelser som alla fick 
sitt tragiska slut i Treblinka. 

Platsen som inte är vad den synes vara 
Inte långt från det tidigare dödslägret Chełmno (under Nazitysklands 
ockupation Kulmhof) ligger staden Poznań. Med hjälp av en bra guidebok 
kan man upptäcka att där en gång funnits en judisk befolkning. På Wro
nieckagatan ligger nämligen ett badhus med en dold historia. 

Den 25 meter långa bassängen i byggnadens mitt omges av läktare 
på tre sidor. På östra sidan finns en glasfasad. Läktarna var i själva verket 
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Den före detta Stora synagogan i Poznań, som omvandlades till badhus av nazisterna, är idag 
stängd. En judisk organisation bedriver insamlingsarbete med målet att skapa ett kulturcentrum i 
byggnaden. 

kvinnoavdelningen i Stora synagogan, och fasaden var en gång platsen för 
Toraskåpet där de heliga skrifterna förvarades. Sedan judarna fördrivits och 
mördats av nazisterna byggdes synagogan om till rekreationsplats för den 
tyska arméns soldater. Vid krigsslutet återvände endast en liten spillra av 
Poznańs judar och ingen hade då längre bruk för byggnaden som synagoga, 
utan den fick förbli badhus. En liten plakett vid ingången är det enda som 
påminner om dess ursprungliga funktion. Därför kan ingen ana vad som 
döljer sig därinne. Om eleverna just före ankomsten till Poznań får höra 
att det strax blir uppehåll vid en av Förintelsens minnesplatser, förvän
tar de sig kanske att få se en gaskammare. I stället står de nu framför ett 
badhus – vanligt men ändå så ovanligt. Det är lättare här vid badhuset än 
i dödslägret att synliggöra det goda liv som alla ”rasrena” människor skulle 
få leva efter nazisternas etniska rensning. För nazisternas mål var inte att 
bygga gaskamrar, utan att skapa ett gott liv för de önskade människorna.  
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Arbetsuppgift: Bestulen på mänskliga rättigheter 
Några enkla frågor till eleverna kan fördjupa deras förståelse av folkmordets 
drivkrafter. Frågorna efterlyser svar med existentiellt innehåll byggda på 
historiska fakta. Förhoppningsvis stimulerar denna plats eleverna att tänka 
på nya sätt. 

•	 Inlevelse 	och	 empati:	 Vad	 innebär	 det	 för	 en	 människa	 att	 vara	 oönskad? 

•	 Självkännedom:	 Varför	 vill	 vi	 människor	 ibland	 avgränsa	 och	 isolera	 olika	 
grupper? 

•	 Förmåga	 att	 analysera	 förövarnas	 avsikter:	 Vilket	 var	 viktigast	 för	 de	 
nazistiska förövarna – att göra sig av med oönskade människor eller att 
besitta möjligheterna till detta? 

Den historiska platsen och dess museum 
Hej, Abraham! 

Det här är sista gången du får höra av mig. Men jag kommer alltid att tänka på dig. 
Jag befinner mig i Auschwitz-Birkenau i ett rum med en massa foton… Men bland alla 
foton utmärker sig ett kort. Det föreställer en liten pojke. En liten pojke på sin gung
häst. Något av det sötaste jag sett. Bilden föreställer dig, Abraham… 
(Benny, 16 år, i Mattsson/Hermansson-Adler 2008.) 

Eleven har i sin resedagbok riktat texten till ett självvalt judiskt barn, som 
verkligen levde vid tiden för andra världskriget. Benny har kommit till slut
punkten för resan. Han är vid världens och tidens slut och det är uppenbart 
att lille Abraham är mördad – någon menade att han inte hade rätt att leva. 

Den som besöker lämningarna av ett dödsläger upptäcker snart nazis
ternas bakomliggande syften. Allt genomsyras av en skoningslös och kon
sekvent tanke på förintelse. Offrets personliga identitet förintas genom att 
namnet ersätts av ett nummer. Samtidigt förintas tiden för den dödsdöm
de: offret tillåts inte längre bära klocka. Även rummet är förintat, eftersom 
platsen officiellt inte existerar. Den hemlighålls och förnekas så att omvärl
den inte får veta vad som äger rum. Slutligen ska offrets kropp förintas, så 
att alla spår av folkmordet kan sopas igen. 
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Bilden visar järnvägsspåren som ledde in till dödslägret Birkenau (Auschwitz II). 

Denna infernaliska förintelsetanke byggde på den, enligt nazisternas 
ideologi, moraliska tanken att utrota det onda – nämligen judarna. Men 
dessförinnan måste ekonomisk vinst presteras genom att offren utförde 
ett omfattande slavarbete som skulle gynna den nazistiska krigföringen. 

Nazisternas läger stod som garant för politisk likriktning i Tredje riket. 
All politisk opposition skulle spärras in och på sikt utplånas. Samtidigt 
hade blotta tanken på koncentrationsläger en disciplinerande effekt. Den 
som i nazisternas ögon var onormal och avvikande undvek nogsamt att 
visa sin läggning. 

Auschwitz-Birkenau finns med på UNESCO:s lista över kulturella världs
arv som ska bevaras åt eftervärlden. Det var ett kombinerat koncentrations
och dödsläger, som bestod av tre stora lägerkomplex – Auschwitz I (Stamm
lager), Birkenau (Auschwitz II) och Monowitz (Auschwitz III) – samt 
ytterligare ett fyrtiotal satellitläger. 

Detta globala kulturarv besöks årligen av hundratusentals människor, som 
på samma gång får uppleva både en historisk minnesplats och ett museum. 
Men minnesplatsen är inte identisk med lägret som en gång låg där. Det vi 
idag möter på platsen ser inte ut som då. Inte heller museet med dess efter
lämnade artefakter, bilder och berättelser ger oss någon fullständig förstå
else av denna plats historia. Snarare är de uttryck för hur människor vid en 
viss tidpunkt uppfattade platsen och vilka budskap man då ville förmedla. 
Det är en utmaning att bli medveten om att det som vi nu ser är endast en 
begränsad del och en tolkning av det som var. 
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1. 

3. 

4. 

1. 2. 

1. Den judiska familjen Jacob från Slovakien väntar vid urvalet på rampen i Birkenau den 27 maj 
1944. De hade transporterats i järnvägsvagnar från gettot i Beregzasz i Ungern som de lämnade 
den 17 maj. Hela familjen sändes till gaskamrarna. 

2. SS dokumenterade hur man genomförde urvalet och lät sina egna fotografer ta bilder. De 
”användbara” skickades till arbete i lägret, övriga sändes direkt till gaskamrarna. Bilden togs av 
SS-fotograferna Hoffman och Walter i slutet av maj 1944. 

3. Krematorium III i Auschwitz-Birkenau fotograferat av SS. 

4. Kvinnor som överlevt Förintelsen fotograferade i Auschwitz-Birkenaus fångbaracker vid befrielsen 
av lägret 1945. 

Viktiga platser att besöka i Auschwitz-Birkenau 
Den som för första gången besöker Auschwitz-Birkenau överväldigas ofta av alla intryck. 
Därför underlättar det lärandet om rundvandringen begränsas. Elever och lärare kan tillsam
mans göra ett förslag på platser att besöka. Nedanstående urval är viktigt för att förstå hur 
lägret fungerade. Vissa av platserna hade sina motsvarigheter i andra nazistiska dödsläger. 

– Selektionsrampen där de nyanlända sorterades efter ”livsduglighet” och ”användbarhet”. 

– Olika baracker såsom karantän-, straff-, sjukvårds-, barn- eller dödsbaracken. 

– Appellplatsen där fångarna räknades om och om igen under många timmar. 

– Vakttorn. 

– Gaskammare. 

– Krematorium. 
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Grundläggande didaktiska frågor 
I Auschwitz-Birkenau finns autentiska artefakter och historiska förklaring
ar presenterade av museet. Man bör inför besöket ställa sig tre grundläg
gande frågor: 

1. Hur beskriver och förklarar museet de historiska händelserna och arte
fakterna? Vilka perspektiv rymmer de olika utställningarna? 

2. Vad krävs för att besökaren ska kunna tillgodogöra sig utställningarna? 

3. Vilka läranderesurser erbjuder museet, så att relationen mellan de his
toriska föremålen och utställningarnas förklaringar blir begripliga? 

Efter kommunismens fall har utställningarna alltmer koncentrerats kring 
folkmordet på judar. Samtidigt markeras museets internationella karaktär 
genom att de drabbade länderna har sina egna nationella utställningar 
inne på museiområdet i Auschwitz I. Auschwitz II, det vill säga Birkenau, 
är snarare ett utomhusmuseum. Detta hindrar numera inte att den polska 
historien får ett berättigat utrymme även där. 

Elever som inte tidigare besökt Auschwitz-Birkenau bör tillbringa 
minst två dagar på platsen. Första dagen kan man se valda delar av de 
olika utställningarna i Auschwitz I, för att nästa dag göra en lång rund
vandring bland resterna av Birkenau. Många elever får sina kunskaper 
från dag ett bekräftade vid besök i exempelvis baracker, krematorier och 
gaskammare. 

Tematiska upplägg 
Det går inte att fånga hela historien vid en rundvandring. Därför bör elev
erna tillsammans med läraren välja en inriktning för sin vandring, liksom 
för studierna i övrigt på platsen. Några tänkbara teman är följande. 

•	 En vanlig dag i lägret. 

•	 Lägerorganisationen och lägrets historia. 

•	 Förövarna och deras motiv. 
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 En del fångar i dödslägren tvingades delta i så kallade Sonderkommandon, där man brände liken 
efter dem som mördats. Nästan alla som kommenderats till sådan tjänst avrättades själva efter en tid. 

•	 Selektionen på rampen. 

•	 Barnen i lägret. 

•	 De medicinska experimenten. 

•	 Sjukvården. 

•	 Slavarbetet. 

•	 Bestraffningarna. 

•	 ”Sonderkommando” (de fångar som tvingades arbeta i bland annat 
krematorierna och exempelvis bränna liken). 

I alla dessa teman ingår att eleverna möter och studerar makroartefakter 
som baracker och vakttorn samt mikroartefakter som operationsinstru
ment, offrens glasögon, barnens leksaker och olika vapen som vakterna 
använde sig av. (Se vidare sid 58.) 
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Balar med hår från kvinnliga fångar påträffades i förråd i Auschwitz efter dess befrielse år 1945. 

Rundvandringen ska belysa den historiska platsens funktion i det 
nazistiska folkmordet. Lämpligen sker detta genom elevaktiva arbetssätt, 
där guidens eller lärarens korta genomgångar stimulerar till självständigt 
tänkande. Elevernas arbete bör innehålla reflektioner över hur det histo
riska rummet, tiden och aktörerna samspelar. På så sätt får den autentiska 
platsen en djupare innebörd i förståelsen av Förintelsen. 

Se människan! 
Museet vid ett tidigare dödsläger som Auschwitz berättar ibland mycket 
lite eller inget alls om de enskilda människor som mördades där. På andra 
våningen i block 4 i Auschwitz I finns en hög av hår från mördade kvin
nor. När eleverna kliver in i detta rum fylls de av en mängd känslor. För 
många är detta det moment de hört talas om och väntat på. Några elever 
förknippar nu den svaga doften av det kemiska medel som ska bevara allt 
hår med död. Som alltid kommer flera att upptäcka en särskild hårfläta på 
andra sidan monterglaset, och i samma stund kan de förnimma känslan av 
en enskild individ – en människa. 

Många elever har hört att Auschwitz kallas ”dödsfabrik”. Om de får frå
gan vad som tillverkades och producerades i Auschwitz kommer de på denna 
plats förmodligen att svara död. Svaret är lätt att förstå. Beskrivningen av ett 
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folkmord handlar oftare om själva mördandet än om det folk som mördades 
och de liv och kulturer som släcktes. Men för förövarna stod inte mördandet 
i centrum, utan utopin om ett samhälle enligt deras radikala önskemål. Det 
man ”tillverkade” i Auschwitz var inte död, utan etnisk rensning. Massmor
det blev medlet som skulle förverkliga målet: det rasmässiga idealsamhället. 
Den stora mängden människohår vittnar här om konsekvenserna av denna 
utopi och hur den enskilda människan i offergruppen drabbades. 

Olika läger och olika fångar 
Det första koncentrationslägret öppnades i Dachau utanför München i mars 1933, vid 
en tidpunkt då det i grunden var oförenligt med tysk lagstiftning. Åtal väcktes mot läger
ledningen, men det förhalades och lades till sist ner. Hela det nazityska lägersystemet 
förändrades kontinuerligt i och med uppkomsten av nya fiender, verkliga eller inbillade. 
De som fördes till lägren definierades som politiska eller religiösa motståndare, kriminella, 
”asociala”, ”rasfiender” eller krigsfångar. Därtill skedde under kriget en omfattande inter
nering av tvångsarbetare. (Se vidare sid 85 om olika grupper av fångar.) De tillfångatagna 
kunde förvaras i koncentrationsläger, arbetsläger, krigsfångeläger, transitläger eller getton. 
Slutligen fördes de grupper som var dödsdömda – judar och romer – till dödsläger. Det 
var vanligt att ett läger fyllde flera funktioner samtidigt, men också olika funktioner vid skilda 
tidpunkter. 

Inför studiebesöket i ett före detta läger är det viktigt att eleverna har överblick av dess 
olika funktioner. Denna kunskap gör det lättare för dem att se platsen i ett historiskt sam
manhang, men också att förstå faktamässiga detaljer som varför vissa baracker utformats 
på ett visst sätt. 

Att studera makro- och mikroartefakter 
Hela historiska platser brukar benämnas makroartefakter, medan enskilda 
föremål anges som mikroartefakter. Vi behöver båda dessa typer för att 
kunna rekonstruera Förintelsens historia. 

Under rundvandringen kan man be eleverna lägga märke till var sin 
artefakt, som särskilt fångar deras uppmärksamhet. Detta kan bli utgångs
punkten för att undersöka hur artefakter bidrar till förståelsen av det 
historiska sammanhanget. Några kommer att välja stora artefakter, till 
exempel fångbaracker eller avrättningsplatser, medan andra koncentrerar 
sig på mindre föremål som en docka eller ett par skor. Utifrån denna dis
kussion kan man be eleverna att i smågrupper åter undersöka en utställ
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ning för att välja ut de tre föremål som enligt dem bäst beskriver historien 
eller platsens/utställningens betydelse. 

I utställningen vid det som en gång var Majdaneks dödsläger i Lublin 
väcker högen av skor nästan alltid starka reaktioner. Skor är något person
ligt, ofta en del av den identitet som en elev vill visa omgivningen. Till 
skillnad från utställningen i Auschwitz I kan eleverna här sticka in fingrar
na genom gallret och känna lädret på offrens skor. Stina, 15 år, skriver i sin 
resedagbok: 

Nästan alla grät. Men inte jag… Är jag känslokall? Jag vet inte vad jag kän
ner. Och jag kan inte fatta vad jag ser. Tusentals skor som tillhört kvinnor, män 
och barn… Alla skor har tillhört någon. Alla har en ägare, och alla ägare har 
ett namn, en identitet och en släkt. 

Nej, alla elever reagerar inte på samma sätt. Inlevelsen kan vara lika stark 
och äkta utan tårar, vilket den medföljande läraren också konstaterar i sin 
kommentar till elevens text. 

Lärandet kan utgå från tre frågor: 

1. Vilka känslor har jag inför detta föremål? Svaret belyser elevens person
liga närhet till artefakten. 

2. Varför upplever jag detta? Svaret belyser elevens förförståelse av Förin
telsen. 

3. Vilken betydelse har detta för att jag bättre ska förstå artefakten och 
dess historiska sammanhang? Svaret visar elevens förmåga att distanse
ra sig och lära av sitt eget sätt att lära. 

Denna process i lärandet leder ofta till att eleven spontant ställer sig en 
fjärde fråga: 

4. Vilka konsekvenser får detta för mig? Svaret röjer ofta en vilja till 
handling i demokratisk riktning: ”Detta får inte hända igen!” ”Alla 
människor har samma rätt att leva!” 
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Berättelsens starka kraft 
Många elever har förberett sig inför resan genom att läsa en överlevandes 
berättelse. När man under rundvandringen kommer till en plats där bok
ens huvudperson befunnit sig, kan man gärna avsätta en stund för högläs
ning. På så sätt får platsen en stark personlig betydelse. Eleverna kan till 
exempel säga: ”Det var här Hédi Fried tvingades av godsvagnen!”, eller: 
”Det var här Benny Grünfeld lyckades gå runt baracken och lura till sig en 
plats bland de övriga fångarna!” 

När man berättar blir det ogripbara verkligt och i någon mening utspe
lar historien sig på nytt. Men eleverna kan vara trygga i vetskapen att just 
denna berättelse slutar lyckligt. Samtidigt kan boken ge underlag för ett 
litet undersökande arbete. Om det till exempel inte framgår exakt var 
en viss händelse ägt rum, kan man leta rätt på platsen med hjälp av de 
antydningar boken ger. Dessutom kan man med bokens hjälp göra sig en 
föreställning om hur denna plats tidigare såg ut. 

De överlevandes berättelser är ingen vetenskaplig skildring. Var och 
en återger sin individuella sanning, en liten skärva av Förintelsens brokiga 
mosaik, men den som läser flera sådana berättelser märker snart att vissa 
mönster går igen. Ofta inleds framställningen med en idyllisk beskrivning 
av livet före Förintelsen. Sedan dyker hot och oro upp. I förtvivlan transpor
teras bokens berättarjag till helvetet på jorden: koncentrationslägret. Mot 
slutet av år 1944 finns trots utmattningen ett spirande hopp om räddning, 
men i stället förs berättaren vidare till ett nytt koncentrationsläger i Tysk
land. Ångest förmörkar på nytt skildringen, men hoppet slocknar inte. 

Boken brukar sluta med en resa mot frihet – och ett nytt gott liv. Denna 
berättelsestruktur kan fungera väl som ram för exkursioner till Förintelsens 
minnesplatser i Polen, då bokens författare bildligt talat blir medresenär. 

Många skolklasser använder skriften … om detta må ni berätta … som 
reseberättelse. Den kan beställas eller laddas ner från Forum för levande 
historias webbplats. Därutöver kan skolbiblioteket eller folkbiblioteket 
ofta ge god hjälp vid urvalet av överlevandes berättelser och annan littera
tur, som kan bilda en ramberättelse för resan. 
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 Hédi Fried, född i Rumänien år 1924, överlevde koncentrationslägren Auschwitz och Bergen-
Belsen och kom till Sverige i juli 1945. Hon är verksam som författare och psykolog. 

Skapande arbete 
En djupare förståelse av platsens roll infinner sig kanske lättast när elev
erna redan i samband med besöket får börja bearbeta sina intryck. Avstån
det är stort mellan den egna vardagen och det man upplever bland läm
ningarna av ett koncentrations- eller dödsläger. Samtidigt förnimmer man 
att nuet och historien på något sätt hör samman, men sambandet kan vara 
svårt att uttrycka i ord. Denna koppling är dock möjlig att gestalta i andra 
former. Med hjälp av till exempel A3-papper, rispapper, kolkritor, sax och 
lim kan eleverna individuellt eller i grupp uttrycka tankar och fundering
ar. Det är viktigt att de får en väldefinierad uppgift med ett tydligt syfte 
och rikligt med tid. Det kan till exempel handla om att göra ett kollage av 
fotografier eller teckningar på temat ”Då och nu” eller ”Samexistens”. 
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Entrén till Nazitysklands största koncentrationsläger Auschwitz I är idag välkänd. Skyltens 
ironiska budskap att arbete skulle leda till frihet visade sig innebära att över en miljon människor 
mördades i Auschwitz-Birkenau åren 1940–1945. 

Guidning 
Museet Auschwitz-Birkenau godkänner inte att besökarna medför egna guider under 
rundvandringen, utan museets guider måste anlitas. Det hindrar givetvis inte att dessa 
samarbetar med en eventuell medföljande guide från Sverige eller med läraren. Vid god 
framförhållning kan elevgruppen nämligen beställa guidning med särskild inriktning, där 
man till exempel utgår från ett kvinnoperspektiv eller ett motståndsperspektiv. (Se ”Tema
tiska upplägg”, sid 54.) För att besöket ska ge goda förutsättningar för lärande bör man 
ställa några principiella krav: 

Det bör alltid finnas tid för översättning, elevers spontana frågor och olika inplanerade 
elevaktiviteter. 

Guiden bör ha ett dialogbaserat förhållningssätt, så att eleverna stimuleras till eftertanke 
och egna frågor. Särskilt viktigt är att guiden mellan stoppen under rundvandringen står till 
förfogande för samtal. 

Guidningen bör inte syfta till att visa och förklara allt, utan i enlighet med elevgruppens 
önskemål fokusera på belysande exempel. 

Guidningen bör visa hur enskilda historiska aktörer på olika sätt förhöll sig till omgivningen. 
En del fångar gav upp omedelbart, andra gjorde motstånd. Det är också viktigt att förmedla 
en komplex bild av förövarna och klargöra att de var vanliga människor, styrda av skilda 
rationaliteter som oftast resulterade i omänsklighet. 

Guiden måste markera skillnaden mellan den sakliga framställningen och personliga tolk
ningar eller spekulationer. 

Tempot i rundvandringen måste tilltala alla. Skulle alla elever inte orka med en mödosam 
vandring i Birkenau får de medföljande vuxna eller lärarna erbjuda ett lämpligt alternativ. 
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Minnesmärket i Treblinka uppfördes år 1959. 

Minnesmärket för eftervärlden 
Resterna av ett judiskt getto eller en förfallen begravningsplats är auten
tiska föremål. Men de minnesmärken som rests på vissa av Förintelsens 
historiska platser är inte autentiska i samma mening. De utgörs ofta av en 
staty, skulptur eller symbolisk bild som ska minna oss om vad som hänt. 
Trots att dessa monument är skapade i efterhand fyller de emellertid en 
viktig didaktisk funktion. Vi kan lära om och av Förintelsen genom att 
studera minnesmärken. 

Om vi till exempel ser närmare på minnesmärket i Treblinka, kan 
vi försöka utläsa dess symboliska betydelse. Alla stenarna, en för varje 
samhälle som judiska offer bortförts från, står upprätta. Detta markerar 
enligt den judiska och kristna traditionen något gott. Sten betraktas inom 
judendomen som gudomligt material, eftersom lagen och budorden för 
evigt skrivits in där. Enligt traditionen kan stenen också uppfattas som en 
trotsig utmaning mot det onda i världen. En nedsparkad sten är därför en 
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skymf mot människan och hennes minne, och en liggande gravsten blir 
symbol för ondskans seger. 

Stenarna i Treblinka är utplacerade utan något mönster som skulle 
kunna förklara historien. Och just detta är avsikten: de ska symbolisera 
denna världs kaos innan Messias återvänder. 

Minnesmärkets strategi och taktik 
I Polen finns gott om minnesmärken vid Förintelsens platser. Alla kan de 
på något sätt berätta om detta skede i historien. Men det kan vara svårt 
att uppfatta berättelserna, eftersom ett minnesmärke alltid är mångtydigt 
och kräver faktakunskaper av betraktaren. 

Däremot är det ofta lätt att uppfatta den stämning som finns kring mo
numentet. Konstnären har haft en viss avsikt med sitt verk – minnesmär
kets ”strategi” – men betraktaren upplever samtidigt monumentet på ett 
unikt och personligt sätt som påverkas av samtidens idéer; minnesmär
kets ”taktik”. 

Rent kronologiskt kan ett minnesmärkes historia beskrivas på följande 
sätt: 
Politisk intention – Konstnärens intention 
Konstnärlig gestaltning 
Publikens mottagande 
Eftervärldens tolkningar 

Under det kalla krigets tid var Polen en del av östblockets kommunistiska 
diktatur. Då fick exempelvis polska skolelever lära sig att minnesmärke
na vid Förintelsens platser var en hyllning till de polska offren och mot
ståndskämparna. Att majoriteten av dessa offer var polska judar bortsåg 
de styrande helt ifrån. I stället skulle minnesmärkena belysa polackernas 
hjältemodiga historia under andra världskriget, eftersom man enligt Josef 
Stalin inte fick kategorisera och skilja ut judar som särskilt utsatta för 
nazismens övergrepp. 

Det blir en uppgift i sig att göra eleverna medvetna om att varje tid har 
sitt eget förhållande till historien. De bevarade monumenten är ögon
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I Jedwabne i nordöstra Polen mördades en sommardag år 1941 stora delar av byns judiska 
befolkning av sina polska grannar. Detta monument över pogromen restes år 2001. Inskriptionen 
lyder: Till minne av judarna i Jedwabne och dess omgivningar, män, kvinnor och barn, med
människor på denna jord. Mördade, levande brända på denna plats den 10 juli 1941. 

blicksbilder av hur man tidigare valde minnesvården. Genom att eleverna 
lär sig uppfatta detta ökar deras förståelse av historiebruk, vilket är ett 
viktigt moment i kursplanerna. Denna övning kan man ta ett steg längre 
genom att lite provocerande fråga sig vad vi inte uppmärksammar i da
gens utställningar och monument – till exempel att flera läger efter kriget 
användes av NKVD (sovjetiska säkerhetstjänsten och en föregångare till 
KGB) för att internera den polska motståndsrörelsen. 

Kunskap och känslor kring minnesmärket 
Om ett minnesmärke placeras i rätt sammanhang fylls det av symboliskt 
värde. Men om platsen inte valts med omsorg blir monumentet ”tyst” och 
vi kastar bara en förströdd blick på det. 

Ett framgångsrikt minnesmärke dominerar alltid på något sätt det offent
liga rummet. Det får oss att titta upp och fästa blicken. Det bygger också 
på historiska händelser av sådan dignitet att monumentet kan stå kvar för 
alltid. I fråga om Förintelsen rör det sig om specifika men samtidigt djupt 
allmängiltiga skeenden, som ägt rum på just dessa platser. Betraktaren upp
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Den äldre minnesstenen i Jedwabne, som restes på 1960-talet, bär inskriptionen: Till minne av 
det judiska folkets lidande. Gestapo och Nazityskland brände här levande 1 600 personer den 
10 juli 1941. Forskning genomförd på 2000-talet vederlägger att nazisterna begick morden. 
Även uppgifterna om antalet offer varierar mellan olika källor. De båda minnesstenarna över 
massakern i Jedwabne visar hur en historisk händelse beskrivs och ett minne skapas utifrån olika 
avsändares syften. 

fattar en vädjan till framtiden att aldrig mer tillåta krig och folkmord. 
Förintelsens minnesmärken vill göra det till synes overkliga och obegrip

liga både verkligt och begripligt. Vi utvecklar ett minne och låter offren få 
liv genom vår hågkomst. Vi kan fästa känslor vid de fakta som vi använder 
oss av för att tolka monumentet, men det finns inget slutgiltigt facit till 
tolkningen. Det rätta svaret förändras med tiden. I denna faktabaserade 
och känslomässiga process kan eleverna bli delaktiga genom en serie frågor. 

Placering: 

•	 Hur lyckas minnesmärket fånga din uppmärksamhet? 

•	 Hur samspelar minnesmärket med omgivningen? Hur kan omgivning
en bidra till ditt sätt att tolka och förstå minnesmärket? 

•	 Varför är det placerat just här? 
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Utformning: 

•	 Beskriv minnesmärket utan att tolka det! Använd så många adjektiv du 
behöver. 

•	 Hur lyder den eventuella inskriptionen? 

•	 Vilka känslor väcker utformningen hos dig? 

•	 Är minnesmärket vackert eller fult, enligt din mening? 

Betydelse: 

•	 Vilken betydelse har materialvalet för tolkningen av minnesmärket? 

•	 Förklara vad minnesmärket berättar för just dig! Skulle en israel upp
fatta det på annat sätt? Hur skulle en samtida tysk kunna uppfatta 
det? 

•	 Vilka offergrupper beskriver minnesmärket? 

•	 Till vem riktar sig minnesmärket? Är det förknippat med några speciel
la högtidsdagar? 

•	 Ge förslag på hur ett bra minnesmärke över Förintelsens offer skulle se 
ut om det placerades i din hemstad! Vilken inskription skulle du välja? 

När eleverna jämför sina svar bygger de bit för bit en helhet av alla reflek
tioner. Samtidigt beskriver de hur världen borde vara för att vi skulle slip-
pa resa monument av denna typ. Genom analysen av minnesmärket har 
de på ett enkelt sätt både värderat de historiska händelserna och beskrivit 
sina egna uppfattningar om rätt och fel. 
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Monument i Birkenau (Auschwitz II) till minne av de romer som mördades av nazisterna. Den 
tyska benämningen Familienzigeunerlager (avdelning B IIE) används på informationsskyltar vid 
museet i Auschwitz. 

Icke-judiska offergrupper för Nazityskland 
Politiken i Tredje riket syftade ytterst till att skapa en nazistisk världsord
ning, grundad på extrem rasism och chauvinism, och i stället för demokra
ti ett styrelseskick enligt ”ledarprincipen”. För att genomdriva denna ord
ning måste landet besegra sina yttre och inre fiender. Nazisternas makt 
säkerställdes inrikes genom våldsam repression av alla som kunde tänkas 
hota systemet. Den första vågen av förföljelser riktades mot politiska me
ningsmotståndare. Den andra drabbade dem som klassades som främman
de raser enligt raslagarna år 1935, i praktiken judar och romer. Syftet var 
att dessa skulle försvinna ur den tyska gemenskapen, så att de inte kunde 
”besudla” den i något avseende, vilket i sin yttersta förlängning ledde 
till folkmord – Förintelsen. Målet med den tredje vågen av utrensning 
kan beskrivas som ”rening” av den egna ”folkkroppen”, då individer som 
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Det exakta antalet romer som mördades av nazisterna och deras medhjälpare kan inte fastställas, 
men man uppskattar att det rör sig om cirka en halv miljon individer. Romernas liv beskrevs ofta 
på ett klichéartat sätt, som på denna bild från 1930-talet. Många tyska romer levde dock som 
bofasta vid denna tid. 

betraktades som asociala samt handikappade och homosexuella personer 
skulle ”botas” eller försvinna. 

Det är viktigt att se nazismens repressiva politik i dess helhet. Man 
kan inte fullt ut förstå historien om man fokuserar på en enda offergrupp, 
eller om de olika grupperna betraktas som separerade. Det som skedde 
måste förstås ur förövarnas perspektiv, för endast de kan ge svar på frågan 
varför. 

Folkmordet på romer 
För den skolklass som reser till Förintelsens minnesplatser i Polen finns 
både ett historiskt ansvar och ett samtidsansvar att lära också om romer
nas öde under nazismen. Exkursionen är ett sätt att vårda och fördjupa 
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minnet av detta öde, samtidigt som eleverna medvetandegörs om romer
nas situation i det nutida Europa och Sverige. 

Här presenteras ett urval av basfakta som bidrar till förståelsen av ro
mernas viktiga minnesplatser i Polen. 

Historieskrivningen om romer är ofta präglad av fördomar och inte 
sällan färgad av ett exotiskt utifrånperspektiv. Det finns därför många 
fallgropar för den som ska undervisa om detta folks historia. Men samti
digt utgör alla myter och felaktiga föreställningar en spännande utmaning 
i undervisningen. 

Vilka är romerna? 
Romer är en minoritet med indiskt ursprung, men det finns stora kun
skapsluckor beträffande deras historia och skälen till att de lämnade 
Indien för omkring 2 000 år sedan. Under 1700-talet fann forskare språk
vetenskapliga belägg för ett samband mellan romernas språk, romani chib, 
och hindu/sanskrit. Dessförinnan frodades en lång rad myter om gruppens 
ursprung. Bland annat skulle de ha invandrat till Europa via Egypten, 
vilket gett upphov till det nedsättande engelska ordet Gypsy. 

De första säkra bevisen för romernas ankomst till Europa härrör från 
1300-talet, då de nämns i flera olika källor. Genom att studera det romska 
språket kan man bilda sig en uppfattning om vilken väg romerna vandrat 
från Indien till Europa. Det innehåller lånord och grammatiska drag från 
armeniska, persiska och grekiska. Olika romska grupper har sedan dess 
bosatt sig och nomadiserat i olika delar av Europa, vilket har gett upphov 
till kulturella skillnader och språkliga varianter inom minoriteten. 

Under 1960-talet blev de europeiska romerna på många platser på
tvingade bofasthet och assimilation. Ända fram till denna tid var hant
verk, främst smideshantverk, en viktig inkomstkälla för de romska grup
perna. Andra viktiga försörjningsformer var handel och olika former av 
varietetsunderhållning. 

Romerna har ständigt varit utsatta för både myndigheters och majori
tetssamhällets misstänksamhet, fördomar och övergrepp. Detta har för
svårat eller omöjliggjort såväl integration som samexistens på lika villkor. 
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Del av monumentet på sidan 68. Texten berättar att många tusen romska män, kvinnor och barn 
mördades av ”de tyska fascisterna” och ligger begravda i det före detta dödslägret Birkenau. 

Zigenare, tattare, resande och sinti 
Vid romernas minnesplatser i Polen förekommer en rad olika namn på den 
romska gruppen. Zigenare är ett gammalt ord som ännu används i Sverige 
och har sin tyska motsvarighet i Zigeuner. Ordet har ibland påståtts vara 
härlett ur grekiskans atsinganoi, som betyder ”oberörbara” eller ”de som inte 
berör”. Detta skulle gå tillbaka på att romer i historisk tid inte rörde vid 
icke-romer när de hälsade, men förklaringen är omstridd. Zigenare är idag 
en term som av de flesta uppfattas som nedsättande. I Nazityskland an
vändes ordet Zigeuner av samma förklenande skäl som man i Sverige använt 
ordet zigenare. Vid minnesplatserna förekommer därför exempelvis begrep
pen Zigeunerlager och Zigeunerhäftlinger (”zigenarfångar”). Romer i koncen
trationslägren tvingades bära en svart triangel med bokstaven Z. Svart färg 
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var markören för asociala fångar, och på så sätt fogades de romska fångarna 
in i förövarnas månghundraåriga fördomar om gruppen romer. 

Resandefolket är en beteckning på minoritetsgrupper som finns i flera 
europeiska länder. Under lång tid betraktades romer och resande ofta som 
två skilda grupper, men idag ser forskarna att den språkliga och kulturella 
närheten mellan de båda är så stor att de trots historiska skillnader in
går i samma gemenskap. Ordet tattare är en nedsättande term av oklart 
ursprung, som ännu används om resandefolket i Sverige. Med stor sanno
likhet bygger den på missuppfattningen att resandefolket skulle ha sitt 
ursprung bland tartarerna. 

Sinti är benämningen på en minoritetsgrupp bland romerna. Den 
nämns inte särskilt ofta i Sverige, men vid besök på minnesplatser för na
zismens offer blir begreppet viktigt. Folkgruppen sinti fanns inte minst i 
Tyskland och Österrike men också på flera håll i Östeuropa som en del av 
den romska minoriteten. Det är troligt att resandefolket härrör från sinti. 
Den nazistiska förföljelsen riktades mot såväl romer som sinti, varför båda 
grupperna uppmärksammas på Förintelsens minnesplatser. 

Nazisternas politik mot romerna åren 1933–1941 
Den nazistiska politiken byggde på idealet om folklig och kulturell homo
genitet, vilket ofta kopplades till begreppet renhet. Historiskt sett har 
det som betecknats som främmande många gånger förknippats med något 
smutsigt. Homogenitet var enligt nazistisk ideologi en förutsättning för 
lycka och framgång, och i Nazityskland tolkades ”renhet” inte bara kultu
rellt utan också rasmässigt. 

Judarna betraktades som den rasmässiga huvudfienden. Men även 
andra så kallade icke-ariska grupper, som kunde beblanda sig med tyskar, 
uppfattades som hot mot den ”rena” folkgemenskapen. Ju mer ”orena” 
dessa grupper var och ju närmare tyskarna de levde, desto mer hotfulla 
ansågs de. Romerna, som levt i Tyskland i århundraden, fångade tidigt 
nazisternas uppmärksamhet och blev föremål för nazistisk repressions
politik. 

Den romska gruppen vållade nazisterna vissa pseudovetenskapliga 
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problem. Man accepterade exempelvis kunskapen att romerna hade sitt 
ursprung i Indien, det vill säga samma ursprung som ”arierna”, och därmed 
var ett slags ”ursprungsarier”. Men man menade att de genom histori
en hade blandats med så många olika folkgrupper att deras ”ariska blod” 
förstörts och att de därför inte längre var närbesläktade med tyskar. Efter 
införandet av de så kallade Nürnberglagarna år 1935 fick detta stor betydel
se för romernas situation i Nazityskland. Genom lagen om medborgarskap 
och lagen om skydd av det tyska blodet förbjöds äktenskap mellan tyskar 
och ”rasfrämlingar”. Endast de med ”rent” tyskt blod kunde vara tyska 
medborgare. Inrikesminister Frick konstaterade: ”Eftersom en förutsätt
ning för rätten att vara medborgare är att man är av tyskt blod, så kan en 
jude inte bli medborgare. Detsamma gäller för andra raser vars blod inte är 
närbesläktat med det tyska, som t.ex. zigenare och neger.” (”Die Last der 
Vergangenheit: Auswirkungen nationalsozialistischer Verfolgung”, 15 sept. 
1935.) 

Men den nazistiska raspolitiken var ofta inkonsekvent och oförutsägbar. 
Sedan år 1933 hade nazisterna tvångssteriliserat en mängd romer med 
hänvisning till deras ”livsstil”. Samtidigt kunde många romer under en tid 
verka fritt i olika delar av det tyska samhället. Fram till år 1941 förekom 
till exempel att romer tjänstgjorde i armén som officerare, medan romer på 
andra håll internerades, steriliserades och deporterades. Till sist föll dock 
alla romer offer för nazisternas politik. 

Förföljelsen av romerna speglade också tiden före det nazistiska makt
övertagandet. Exempelvis använde man sig av gamla polisregister från 
mellankrigstiden för att identifiera och internera romer från år 1939 och 
framåt. Dessa register, som fanns i flera europeiska länder, hade upprät
tats för att kontrollera nomadiserande gruppers handel och vandel. De 
byggde på en uppfattning om romer som präglades av grova fördomar om 
deras utseende och uppträdande. 

Från år 1938 inleddes slumpmässiga arresteringar av romer kombinerat 
med förbud för romska individer att resa eller byta bostad. Genom denna 
kontroll av romerna underlättades senare den nazistiska folkmordspoliti
ken. SS kunde med hjälp av polisen enkelt genomföra deportationer till 
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År 1941 fördes tusentals romer till gettot i Łódź. Kort efter ankomsten utbröt en tyfusepidemi 
bland dem och fler än 700 personer avled, främst barn. De som överlevde epidemin mördades i 
det närbelägna dödslägret Chełmno. 

koncentrationsläger, getton och avrättningsplatser. Ett viktigt faktum att 
synliggöra är att i samband med deportationerna av romer från Tyskland, 
vilket från år 1938 innefattade dagens Österrike, var de sociala välfärds
myndigheterna inblandade. Deras roll var både att identifiera individuella 
romer som ett socialt problem och att delfinansiera själva transporterna 
till läger eller getton. 

Nazisternas politik mot romerna åren 1941–1945 
År 1941 övergick den nazistiska politiken från förföljelse och internering 
till massmord och folkmord på romer och judar. Denna upptrappning 
skedde samtidigt som Tyskland anföll Sovjetunionen. Folkgrupperna i de 
ockuperade områdena i öst skulle passiviseras med hjälp av våld. På sam
ma gång skulle, i väntan på en slutlig lösning, temporära uppehållsplatser 
skapas för ”misshagliga folkgrupper” som deporterats från sina hemländer. 
Redan sommaren 1941 startade mobila massmordsförband summariska 
avrättningar av misstänkta motståndsgrupper, och till dessa kom romerna 
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Det polska parlamentet, Sejmen, beslutade år 2011 om en officiell minnesdag för de romer och 
sinti som mördades av tyskarna när deras del av lägret i Auschwitz-Birkenau likviderades den 2 
augusti 1944. Bild från minnesceremonin år 2013. En orkester spelar traditionell romsk musik. 

att räknas. Utifrån gamla fördomar uppfattade nazisterna alla romer som 
opålitliga, orosskapande och som potentiella spioner. 

Efter sommaren 1941 intensifierades deportationen av judar och romer 
från Tyskland och Österrike till olika getton i de nyligen ockuperade 
områdena. Den största enskilda gruppen romer kom från Österrike/Tjeck
ien och fördes till gettot i polska Łódź (under Nazitysklands ockupation 
Litzmannstadt). Över 5 000 romer deporterades i november 1941 och 
placerades i en avskild del av gettot. De mördades i början av 1942. 

Det mesta tyder dock på att det vid denna tidpunkt inte fanns något 
beslut om att systematiskt utplåna alla romer. I stor utsträckning tycks 
den rådande situationen i Łódź ha fått styra nazisternas agerande. Romer
na i Łódź mördades i samband med att en tyfusepidemi bröt ut bland 
dem. Vad som står helt klart är emellertid att alla romer under tysk kont
roll från år 1941 systematiskt internerades och tvingades till hårt slav
arbete, vilket i praktiken innebar ett dödsstraff. 

I slutet av år 1942 fattade SS-chefen Heinrich Himmler beslut om att 
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upprätta ett särskilt familjeläger för romer i dödslägret Birkenau. Kvar
varande romer på tysk mark fördes till lägret i sektion B IIE, vilket togs i 
bruk i mars 1943 och kom att hysa drygt 20 000 romska män, kvinnor och 
barn. Denna grupp utsattes för omfattande och tortyrliknande medicinska 
experiment av bland andra SS-läkaren Josef Mengele, som hade en av sina 
experimentbaracker inne i denna lägersektion. Från våren 1943 till som
maren 1944 dog närmare 14 000 fångar till följd av slavarbete, sjukdomar, 
summariska avrättningar och medicinska experiment. I juli 1944 fattades 
beslut om att lägret skulle likvideras, och natten mellan den 2 och den 3 
augusti fördes alla kvarvarande romer till gaskamrarna. Detta nazistiska 
illdåd har kommit att kallas Zigenarnatten. 

Det är inte helt klarlagt hur många romer som mördades av nazister
na. Skälet är att det endast finns ofullständiga uppgifter om den romska 
gruppens storlek före kriget och att nazisterna efterlämnat ett bristfälligt 
material. De flesta uppskattningar gör dock gällande att någonstans mel
lan en kvarts och en halv miljon romer mördades eller på andra sätt miste 
livet till följd av den nazistiska politiken, vilket skulle motsvara omkring 
hälften av den romska befolkningen i dåtidens Europa. 

Ibland används det romska ordet porajmos som beteckning på nazister
nas mördande av romer. Det betyder ungefär ”uppslukande”, men termen 
är inte allmänt accepterad. Ännu pågår diskussion om hur man ska be
nämna det fullskaliga folkmord, vars minnen och historiska lämningar är 
en viktig och nödvändig del av undervisningen om tiden för Förintelsen. 

Viktiga platser för nazistiska brott mot romer i Polen 

Birkenau (Auschwitz II) 
Den mest kända platsen är det så kallade Zigeunerlager, bevarad som en 
del av museet Auschwitz-Birkenau. Det är idag relativt få besökare som 
väljer att gå in här, men för den som vill uppmärksamma folkmordet på 
romer under ett studiebesök vid museet är platsen nödvändig. Museet 
har flera skrifter som behandlar romernas öde i lägret. Det finns ytterst 
få överlevande från Zigeunerlager. Därmed är det ont om vittnesmål. De 
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flesta kommer från fångar i det angränsande lägret B IID, en sektion för 
män där judar var i majoritet. 

Romerna fick bo familjevis. Till en början tilläts de bära egna klä
der och rentav behålla sina musikinstrument. Det är oklart varför dessa 
undantag gjordes. I övrigt tvingades romerna till samma slavarbete som 
andra fångar, med undantag för de minsta barnen. Dessa förvarades i 
särskilda ”daghemsbaracker” under arbetsdagen och passades där av äldre 
kvinnor. Två baracker användes för detta syfte – nr 29 och 31 – den första 
för barn mellan fyra och sex år, den andra för dem mellan sju och tio. 
Snett emot Mengeles ökända barack för tvillingexperiment är fundamen
ten till de romska daghemmen fullt synliga. 

Inne på området finns en plakett som minneshåller de mördade romerna. 
Den utgör en lämplig plats för eftertanke och eventuellt en minnesstund. 

Auschwitz I (Stammlager) 
I museet Auschwitz-Birkenau finns en permanent utställning om romer
nas och de resandes öde under Nazityskland. Denna kan ses i huvudläg
ret, Auschwitz I, i barack nummer 13. Utställningen ger en god historisk 
förståelse av vad som hände romerna i allmänhet och de romska fångarna 
i Auschwitz-Birkenau i synnerhet. Museet rekommenderar att man tar 
del av utställningen före besöket vid Zigeunerlager i Birkenau, eftersom 
det omfattande bildmaterialet underlättar för eleverna att visualisera hur 
lägret såg ut under kriget. 

Łódź och Chełmno 
I hörnet mellan Sikawskagatan och Glowackiegogatan i Łódź finns ett 
litet minnesmärke över stadens romska getto. Hösten 1941 utrymdes om
rådet här, om totalt 2 hektar, på sin judiska befolkning för att ge plats åt 
gettot. Transporterna med romer anlände mellan den 5 och den 9 novem
ber 1941 till Radegaststationen, där det idag finns ett minnesmärke och 
museum över alla dem som deporterades till Łódź och dem som senare 
skickades vidare till dödslägren Chełmno och Birkenau. 

Totalt internerades 5 000 romer i gettot, som kom att spärras av helt från 
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Minnesmärke över den romska avdelningen i gettot i Łódź. Den tidigare smedjan är idag museum 
och ligger på Ul. Wojska Polskiego 84. 

det övriga gettoområdet med taggtråd. Den extrema bristen på sanitets
utrustning och rent vatten i förening med trångboddheten resulterade i ett 
omedelbart utbrott av tyfus bland romerna. Sjukdomen spred sig i hela get-
tot och även i den omgivande staden. Delar av lägrets SS-personal insjuknade 
också och avled. Efter denna händelse beslutade SS att likvidera det romska 
gettot genom att deportera de kvarvarande drygt 4 000 romerna till dödsläg
ret Chełmno. Där använde nazisterna i början av år 1942 särskilda gasbilar för 
den största enskilda massmordsaktion som riktats mot romer. 

De som avlidit av sjukdomar i gettot begravdes i det så kallade getto
fältet på den judiska begravningsplatsen i Łódź. Där finns idag inget 
minnesmärke, men genom bevarade anteckningar från den administrativa 
ledningen för gettot kan platsen lokaliseras till sektorerna PV och PVI, 
vilka märkts ut för besökaren. 

78 



 
Bild från utställningen i Tarnów över romernas historia. 

Tarnów 
I Tarnów finns ett etnografiskt museum med en permanent utställning 
om romer. Här behandlas romernas historia i Europa i allmänhet och 
Polen i synnerhet. Det är en enkel utställning som ger vissa pedagogiska 
ingångar till att förstå vad som skedde före, under och efter det nazistiska 
folkmordet på romer. Merparten av utställningens texter finns på engel
ska, liksom en del enklare faktahäften. Om man befinner sig i närheten 
av Tarnów (cirka 8 mil öster om Kraków) rekommenderas ett besök på 
museet. 

Romerna i Polen efter år 1945 
Nästan samtliga polska romer mördades av nazisterna och deras an
hängare. Endast ett fåtal undkom. De lyckades fly, hålla sig gömda eller 
tillhörde den lilla grupp som överlevde lägren. Efter kriget återuppstod 
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fragment av den romska kulturen i Polen. Romer från grannländer an
slöt sig till romska grupper där. Dessa levde främst i landets södra del, i 
gränstrakterna mellan dagens Polen, Slovakien och Tjeckien. Från år 1964 
förbjöds romer att nomadisera i Polen och en politik med tvångsbosätt
ning inleddes. Detsamma skedde i flertalet europeiska länder, däribland 
Sverige. Många romska familjer assimilerades i det polska samhället. Idag 
finns omkring 20 000 romer spridda över hela Polen. Framför allt i trak
terna kring Zakopane lever grupper med tydlig romsk identitet, och där 
återfinns ett pärlband av små romska bosättningar som alla bildats efter 
andra världskriget. Befolkningen i dessa byar varierar från ett tiotal upp 
till ett hundratal. Den 2 augusti varje år färdas många av invånarna den 
korta sträckan till Birkenau för att där hedra minnet av Zigenarnatten. 
Denna lilla minoritet av romer bidrar på så sätt aktivt till att vårda minnet 
av romernas öde under det nazistiska styret. 

Förslag på arbetsuppgifter under resan 
Före besöket i sektor B IIE, Zigeunerlager i Birkenau, bör eleverna ha tagit 
del av grundläggande fakta om romerna. De bör känna till att det rör sig 
om en heterogen grupp med olika traditioner och livsbetingelser. De bör 
också vara medvetna om hur romer betraktades av nazisterna och vad man 
slutligen gjorde mot dem. 

Eftersom denna plats är en av de minst besökta inne i Birkenau finns 
nästan alltid utrymme och tid för en stunds eftertanke här. Låt eleverna 
arbeta med olika teman kring romernas öde. Låt gärna undervisningen be
lysa hur fördomar och stereotyper om romer blev en väsentlig del av den 
nazistiska ideologin och folkmordspolitiken. Undersök i vilken form dessa 
fördomar sedan har levt vidare. Stanna upp vid till exempel ”daghems
barackerna” eller SS-läkaren Mengeles barack. Fokusera på de medicinska 
experimenten eller tala om natten då lägret likviderades. Läs förslagsvis 
texten ur Jonathan Freuds bok Romer (2006) om den så kallade Zigenar
natten. Ge eleverna en stund för egen reflektion efter läsningen och ta 
sedan upp de samtalsämnen som de tycker är angelägna. 

Med tanke på romernas utsatta situation i Europa idag kan det vara 
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Sommaren 1944 utfördes experiment i koncentrationslägret Dachau på romska fångar från Po
len, Tjeckien och Tyskland. Syftet med försöken, som gjordes på uppdrag av det tyska flygvapnet 
och marinen, var att finna en metod att göra havsvatten drickbart. Vissa fångar fick inget alls att 
äta eller dricka. Andra fick dricka rent, behandlat eller avsaltat havsvatten samt äta nödransoner. 
Fångarna utsattes också för lever- och lumbalpunktioner. Trots att de led svårt tilläts de inte 
avbryta experimenten. 

fruktbart att föra diskussionen vidare: Varför vet vi vet så lite om folkmor
det på romer? En risk är att vi ställer olika offergrupper mot varandra och 
låter dem konkurrera om lidandet, men detta ökar inte vår förståelse av 
nazismens förbrytelser. Flera länder i Europa samverkade med Nazitysk
land i förföljelsen av romerna, och de flesta länder har gjort ganska lite för 
att vårda minnet av de romska offren. Än idag diskrimineras romer syste
matiskt i Europa. Detta är värt en diskussion på platsen för Zigeunerlager. 

Offergruppen etniska polacker 
Polen som nation kom att lida på många sätt till följd av den nazityska 
krigföringen och ockupationen. Vid krigsslutet år 1945 var landet radikalt 
förändrat jämfört med det Polen som funnits före 1939. Den stora judiska 
befolkningen, som på ett så grundläggande sätt bidragit till polsk kultur 
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Den polska militären hade inga möjligheter att slå tillbaka Tysklands anfall den 1 september 1939. 
I slutet av månaden kunde tyska trupper paradera i Warszawa för att fira ockupationen av Polen. 

och identitet, var borta. Merparten av de polska romerna hade mördats. 
Landets sydöstra gränser flyttades och områden som tidigare varit tyska 
tillföll Polen med påföljande folkförflyttningar. 

Frågan om etniska polacker som offer för folkmord är omdiskuterad. I 
FN:s folkmordskonvention från år 1948 fastställs att ett tillräckligt krite
rium för folkmord är att det finns avsikt att förgöra en nationellt, etniskt, 
religiöst eller rasmässigt bestämd grupp. Från denna utgångspunkt kan 
man konstatera att den tyska avsikten med Generalplan Ost var folkmord. 
(Se faktarutan på sid 15.) På sikt skulle Polen upphöra att existera. Den 
självständiga nationen skulle upplösas genom annektering och ockupa
tion, polsk identitet förstöras och polacker fördrivas eller mördas i avsikt 
att förbereda kommande tysk bosättning. 

Krigshandlingar mot landet skördade både civila och militära offer. 
Ockupationspolitiken slog i sin tur olika mot olika grupper och individer. 
Somliga blev direkta måltavlor medan andra drabbades mer slumpmäs
sigt. Att förstöra polsk identitet var en medveten nazistisk strategi och 
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ett led i ockupationen. Många inom landets intelligentia fängslades. För 
den övriga befolkningen begränsades tillgången till utbildning och kultur
liv starkt – i det uttalade syftet att förhindra nationens självständighet. 
Genom inskränkningar i matematik-, läs- och skrivundervisning definiera
des till vilken nivå polacker skulle få utbilda sig. Samhället exploaterades 
dessutom ekonomiskt då enskild egendom togs i besittning och polacker 
sändes som tvångsarbetare till Tyskland. 

I det längre förloppet av Generalplan Ost skulle hela Polen bli föremål 
för tysk bosättning och successiv annektering. I denna politik fanns igen 
avsikt att dela territoriet. I Zamość-regionen inleddes redan år 1942 de 
första åtgärderna för att nå planens mål. Regionen – i huvudsak landsbyg
den – tömdes på sin polska befolkning. Barn med ”ariska” anlag tvångs
adopterades bort till tyska familjer. Sammanlagt fördrevs 110 000 polacker 
och närmare 30 000 barn utsattes för tvångsadoption. Avsikten var att 
60 000 etniska tyskar skulle bosätta sig i detta mycket bördiga område. 

Det är viktigt att minnas att den nazistiska politiken var en avbruten 
process. Nazisterna nådde i princip sina mål att förstöra den judiska folk
gruppen i Europa. Likaså den romska. Avsikten var att också Polen skulle 
utplånas, men med andra metoder. Exemplet Zamość tydliggör detta och 
visar att det inte fanns någon tvekan hos nazisterna att verkställa Gene
ralplan Ost. 

Sovjetiska krigsfångar 
Under andra världskriget tog den tyska armén omkring sex miljoner 
sovjetiska soldater och motståndskämpar till fånga. Hälften av dem miste 
livet genom svält, misshandel, sjukdomar, medicinska experiment eller 
avrättning. Av de krigsfångar som nazisterna tog från de västallierade dog 
betydligt färre, tio procent, i de tyska fånglägren. Efter kriget försökte 
de ansvariga nazisterna bortförklara detta faktum med att Sovjetunionen 
till skillnad från USA, Storbritannien och Frankrike inte skrivit under 
Genèvekonventionen, som reglerade behandlingen av krigsfångar. 

Dödslägren Birkenau och Majdanek (under kriget benämnt KL 
Lublin) samt flera koncentrationsläger hade till en början som huvudupp
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gift att vara fångläger för sovjetiska krigsfångar. Dessa människors öden 
glöms ofta bort i skolans läroböcker. 

I Birkenau tvingades de sovjetiska krigsfångarna vintern 1941–42 att 
bygga den första sektionen av lägret. Byggmaterialet kom från de byar 
som tidigare hade tvångsevakuerats av tyskarna. Krigsfångarna tvingades 
sova under bar himmel och kunde endast flytta inomhus i takt med att 
de färdigställde barackerna. Merparten av de omkring 15 000 sovjetiska 
fångar som internerades i Auschwitz-Birkenau dog under byggandet av 
Birkenaulägret. Deras kvarlevor finns i en massgrav i skogspartiet strax 
bakom gaskammare 4 och 5. 

I huvudlägret Auschwitz finns information om att de sovjetiska fång
arna var de första som användes vid experiment med gasen Zyklon-B som 
massavrättningsmetod. 

Vid befrielsen av Auschwitz-Birkenau den 27 januari 1945 fanns färre 
än hundra sovjetiska krigsfångar kvar i lägret. Eftersom de ännu var vid 
liv sågs de av Josef Stalin som förrädare, då endast den som samarbeta-

Minnessten i Birkenau över sovjetiska krigsfångar som mördades eller tvingades arbeta sig till 
döds i lägret. Stenen kan ses utanför Birkenaus lägerområde, norr om krematorierna. En prome
nad på cirka 15 minuter. 
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de med nazisterna antogs kunna överleva i ett koncentrationsläger. De 
dömdes kollektivt som landsförrädare och deporterades till det sovjetiska 
koncentrationslägersystemet, Gulag. Merparten av dem som överlevt de 
tyska lägren dog i stället i de sovjetiska. Först efter Stalins död år 1953 
släpptes de kvarvarande krigsfångarna fria. 

De sovjetiska fångarnas historia är en dramatisk berättelse om 
hur de tvingades slåss mot en inledningsvis överlägsen fiende och i 
koncentrationslägren behandlades som slaviska ”Untermenschen” utan 
existensberättigande. De få som överlevde både Auschwitz-Birkenau 
och Gulag återfick inte sitt människovärde förrän det kalla kriget tog 
slut och Sovjetunionen upphörde att existera. Den anonyma massgra
ven i Birkenau är väl värd att uppmärksamma för att stämma till efter
tanke hos eleverna. 

Övriga fånggrupper 
Förutom judar, romer, etniska polacker och sovjetiska krigsfångar, vilkas 
situation beskrivs i separata avsnitt, följer nedan – utan inbördes rangord
ning – en kort redogörelse för olika fånggrupper i koncentrationslägren. 
Varje fånge bar en färgad triangel för att enkelt kunna identifieras som 
tillhörig en viss grupp. Här ges ingen redogörelse för antalet fångar i varje 
kategori eller för antalet läger, då dessa frågor alltjämt är föremål för både 
forskning och debatt. 

Kriminella 
Dessa bar en grön triangel och var internerade till följd av något indivi
duellt brott enligt brottsbalken, såsom rån, stöld eller mord. De var ofta 
tyskar och därmed användbara för lägerledningen som Kapos, förestånda
re för baracker, eller i liknande funktioner. Flera vittnesmål berättar om 
deras brutalitet mot medfångar. I alla händelser hade de fällts för brott 
och fick avtjäna sina straff under omständigheter som bara är möjliga i en 
totalitär stat. 
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Nazisterna använde ett system av tecken för att skilja mellan de olika fångarna i lägren. Judar, po
lacker, politiska fångar, yrkesförbrytare, homosexuella, arbetsskygga med flera. De olika tecknen 
kunde också användas i kombination. 
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Politiska motståndare 
Politiska fångar bar en röd triangel. Rent tekniskt räknades internerade 
judar ofta till denna grupp, men bar då både en gul och en röd triangel 
som komplement till Davidsstjärnan. Kategorin politiska fångar utgjordes 
i början av den nazistiska maktperioden av företrädare för politiska partier 
eller ideologier som var motståndare till nazismen, men blev efterhand en 
alltmer godtyckligt definierad grupp. Med hänvisning till denna kategori 
kunde misshagliga individer tas i förvar på oklara grunder. Vid krigsutbrot
tet internerade man personer som faktiskt ansågs kunna göra motstånd, 
men etiketten ”politisk motståndare” användes också för rent gisslan
tagande. Centralt placerade byråkrater som den tyska ockupationsmakten 
inte kunde undvara tvingades exempelvis till lojalitet genom att familje
medlemmar internerades i läger. 

”Asociala” 
Personer som nazisterna ansåg oförbätterligt dysfunktionella bar en svart tri
angel. I denna grupp fanns människor som av sociala skäl inte kunde inneha 
ett arbete, gravt alkoholiserade personer, homosexuella kvinnor, prostituera
de, vapenvägrare och psykiskt funktionshindrade. Romer inordnades till en 
början också i denna kategori, men kom senare att bära en brun triangel. 

Homosexuella män 
Nazisternas inställning till homosexualitet var ambivalent och präglad av 
samtidens attityder. Man gjorde en tydlig åtskillnad mellan kvinnor och män, 
där de förra räknades till kategorin asociala. Män som internerats hade möj
lighet att friges om de kunde påvisa att de var ”botade”, det vill säga hetero
sexuella, men detta var mycket godtyckligt och varierade både över tid och 
mellan olika läger. Det var främst tyska homosexuella män som föll offer för 
naziregimen, men även i västeuropeiska länder under tysk ockupation kunde 
homosexuella drabbas av förtryck. Däremot hade nazisterna inget intresse av 
repression mot homosexuella i de östra ockupationsområdena. 

De homosexuella männen bar rosa trianglar. Deras officiella benämning 
var sexualförbrytare, med syftning på förbudet mot homosexualitet. 
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Den populära gayklubben Eldorado i Berlin stängdes på order av nazisterna. 

”Bibelforskare” 
Medlemmar i Jehovas vittnen som vägrade underställa sig Hitler som 
yttersta ledare internerades under beteckningen ”bibelforskare”. De bar 
en lila triangel. 

Tvångsarbetare 
Under kriget tvingades miljontals människor bort från sina hem i ocku
perade områden, främst Polen, till tvångsarbete i Tyskland. De tyska 
krigsansträngningarna ställde stora krav på industriproduktion, samtidigt 
som en stor del av arbetskraften var uttagen till krigstjänstgöring. Detta 
påverkade naturligtvis även jordbruksproduktionen. Lösningen blev att 
ofta godtyckligt och ibland systematiskt förflytta arbetsför befolkning till 
tvångsarbete i framför allt Tyskland. Dessa arbetare bar en blå triangel 
och gick under beteckningen emigranter. 
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Nazismens övermänniskoideal gav inget utrymme för vad man ansåg vara underlägsna raser eller 
människor med olika funktionshinder. I propagandan framhävdes kostnaden för vård av mental
sjuka och utvecklingsstörda. Affisch från år 1938. 

Aktion T4: Mördandet av personer med psykiska eller genetiskt överför
bara funktionshinder 
Som en del av tidsandan övervägdes under 30-talet i Nazityskland åtgär
der för att förbättra ”folkhygienen”. Denna tankegång återfanns parallellt 
i flera andra länder, som Sverige och USA. Utgångspunkten var tudelad. 
Dels ansåg man att allvarligare funktionshinder medförde ett ovärdigt liv, 
dels sågs dessa individer som en stor samhällsekonomisk belastning. Hös
ten 1939 beslutade Hitler att ”lösa” frågan genom att inrätta institutioner 
för avlivning av människor inom denna kategori. Kodnamnet kom att bli 
T4, då aktionens högkvarter låg på Tiergartenstrasse 4 i Berlin. Delar 
av personalen från denna aktion överfördes 1941–42 till den så kallade 
Aktion Reinhardt, massmordet på judar som inleddes i dödslägren Bełżec, 
Sobibór och Treblinka. 
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Totalt mördades cirka 200 000 människor under T4. I utkanten av Poz
nań finns fort VII, där man genomförde en del av aktionen. Denna plats är 
idag minnesmärke och museum. 
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Efter resan
 

De som inte minns det förflutna är dömda att upprepa det. 
(George Santayana) 

Redovisning och fördjupning 
Vi lever för överskådlig tid i en situation där vi inte längre kan tänka på 
framtiden utan att samtidigt reflektera över Förintelsen och dess minnes
platser. Före Förintelsen var Auschwitz en otänkbarhet. Nu är det ett 
faktum som vi måste förhålla oss till, eftersom vi inte vet vilka etiska 
konflikter, religiösa eller politiska motsättningar som kan leda till nästa 
etniska rensning. Vi vet bara att människan besitter en diabolisk förmåga 
till total självutplåning. Studieresorna till dessa platser handlar därför inte 
enbart om historien, utan väcker samtidigt en fundamental fråga hos oss 
resenärer: Vilka är vi? 

När eleverna reste ut var de förhoppningsvis så väl förberedda att de 
under resan kunde sortera intryck, tolka platser, artefakter och vittnes
mål. Men väl hemma i det invanda klassrummet kan det kännas tomt och 
konstigt att redovisa sina upplevelser i form av ett skriftligt prov. Det är 
mycket viktigt att eleverna får möjlighet att bearbeta intrycken från resan 
på alternativa sätt, såväl direkt efter hemkomsten som längre fram. Att 
berätta för andra fyller en viktig funktion. Många skolor låter till exempel 
eleverna göra vandringsutställningar, leda informationsträffar på skolan 
eller medverka vid föräldramöten. 

Samtidigt gäller det att fördjupa kunskaperna om Förintelsen. Än är 
det möjligt att bjuda in en överlevande för att tala inför klassen. Det gör 
ofta mycket starkt intryck, då man har hjälp av egna upplevelser för att 
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förstå vad som hände offren. Kanske började eleverna under resan också 
reflektera över hur Sverige förhöll sig till nazismen och judeförföljelserna. 
Särskilt intressant blir att undersöka vad som hände på ens egen hemort 
från slutet av 1930-talet fram till andra världskrigets slut. 

Tidningsläsning, intervjuer och arkivstudier 
Många skolklasser börjar studera gamla tidningslägg för att upptäcka hur 
dåtidens invånare på hemorten tänkte och agerade. Några fortsätter med 
att intervjua äldre släktingar, som får berätta om livet i Sverige för drygt 
60 år sedan. 

På många svenska orter anordnades flyktingmottagning efter andra 
världskriget. Allt fler elever som kommit hem från en skolresa till Polen 
finner till sin glädje att kommunens arkiv är en rik källa till kunskap om 
detta. Här kan till exempel finnas uppgifter om hur överlevande från 
Bergen-Belsens koncentrationsläger fördes till orten med de så kallade 
vita bussarna. Vad hände med dessa människor? Vart tog de vägen? Kanske 
överlevde de inte. Var är de i så fall begravda? 

Konstnärlig gestaltning 
Den tyske filosofen och sociologen Theodor Adorno myntade uttrycket 
”Ingen poesi efter Auschwitz”, eller mer exakt: ”Efter Auschwitz är det 
barbariskt att skriva poesi.” Orden är nästan alltid tagna ur sitt samman
hang och ofta felciterade. Adorno menade att poesi och konst ska vara 
framåtsyftande – men i bearbetningen av Auschwitz finns inte utrymme 
för detta. Senare nyanserade han dock sin ståndpunkt. Just konsten har 
blivit en av de viktigaste arenorna för att bearbeta och gestalta såväl indi
viduella som kollektiva upplevelser av Auschwitz, Förintelsen och Nazi
tyskland. 

Konstnärlig gestaltning kan också för eleverna fungera som ett verk
ningsfullt sätt att fördjupa lärandet efter resan. Låt dem fritt uttrycka 
sin tolkning av vad Auschwitz betyder för dem, för vår tid eller för hela 
mänskligheten. Samarbeta med bild-, musik-, slöjd- och svensklärare för 
att göra uttrycksarenan så bred som möjligt. 
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Dela in klassen i grupper om tre till fem elever. Be dem först utvärdera 
resan och undervisningen utifrån följande teman: 

•	 Vad har vi lärt oss? 

•	 Vad kunde ha varit annorlunda eller bättre? 

•	 Vi glömmer aldrig… 

På så sätt startar en bearbetningsprocess i dialog mellan eleverna, vilket 
samtidigt ger inblick i hur de tänker, vad de har förstått och vad de kan ha 
missuppfattat. Nästa steg är att fråga dem: 

•	 Vad vill ni förmedla till andra – skolkompisar, föräldrar eller samhället i 
stort? 

Detta fördjupar bearbetningen. Inte sällan visar det sig att det finns 
tydliga gemensamma behov och önskningar i gruppen. Troligen kommer 
många att säga att det inte går att förklara upplevelsen av resan för någon 
som inte varit med. På ett ödmjukt sätt kan man då påminna eleverna om 
att de inte besökt lägerplatser, såsom de en gång var, utan minnesplatser 
och museer. Ändå upplever de nu – med rätta – att de bättre förstår vad 
som hände under Förintelsen, kanske även hur det kunde ske och varför 
det är viktigt att känna till. 

Be eleverna fundera igen över hur denna erfarenhet kan omvandlas 
till kunskap för dem som inte själva besökt de historiska platserna. Vilka 
uttrycksformer ska de använda? Vanliga fotografier räcker inte. Ord blir 
otillräckliga då superlativen staplas på varandra och de sinnliga förnim
melserna av platsen är undflyende. Så återstår bara konsten. Den subjek
tiva tolkningen – ett djupt personligt sätt att återge en tanke, slutsats 
eller känsla. 

Om man vågar göra om sitt klassrum till ateljé och lita på att ens elever 
är poeter, musiker och bildkonstnärer, kommer man att upptäcka att den 
viktigaste delen av resan är den som fortsätter inombords. 
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KAPITEL 2 

Polen – Förintelsens minneslandskap 
En historisk överblick 

AV KRISTIAN GERNER 



Förintelsens plats i Europas historia
 

Förintelsen av judarna är en enastående händelse i historien. Massakrer 
och massmord på hela befolkningsgrupper har utförts i samband med krig 
och koloniseringsföretag under hela den kända historien. Förintelsen är 
enastående därför att den genomfördes med utgångspunkt i en ideologisk 
målsättning. Målet var att utrota alla människor som av nazisterna definie
rades som judar. Judarna ansågs organisera en global konspiration med syf
te att ta makten över hela världen. Alla judar skulle spåras upp och mördas, 
varhelst de befann sig. Förintelsen av judarna hade den universella mål
sättningen att frälsa mänskligheten från det onda. Ingen annan folkgrupp 
har på detta sätt definierats som ett dödligt hot mot hela mänskligheten. 

I dagens Polen framhålls med rätta att det inte fanns några polska förin
telseläger. Förintelselägren var tyska läger på det ockuperade Polens terri
torium. Före första världskriget var det särskilda judiska bosättningsområ
det i det ryska Polen tillsammans med den österrikiska provinsen Galizien 
världens största judiskt präglade landområde. Det var just i detta område, 
gränslandet mellan de efter första världskriget upprättade nya staterna 
Polen och Sovjetunionen, som Förintelsen inleddes under den tyska ocku
pationen av Polen år 1939. I nästa skede, efter Tysklands anfall på Sovjetu
nionen år 1941, organiserades Förintelsen industriellt i och med skapandet 
av särskilda förintelseläger i den tyskockuperade delen av Polen. 

I hela världen uppfattades och beskrevs under årtionden den nazistiska 
utrotningen av judarna som en del av andra världskriget. Förintelsen heter 
på engelska Holocaust, efter ett grekiskt ord som betyder brännoffer, och 
på hebreiska Shoah, som betyder just förintelse. Ordet Holocaust använ
des i engelskspråkiga texter om massmord på judar redan under kriget, 
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I Polen fanns Europas största judiska befolkning före andra världskriget och Förintelsen. Judarna 
var en del av det polska samhället. Här firar judiska studenter sin examen i staden Vilnius (i nuva
rande Litauen). 

men blev inte ett begrepp förrän i slutet av 1970-talet. Intresset var inte 
stort utanför den trånga krets av akademiska forskare som ägnade sig åt 
denna del av andra världskriget. Det första stora historievetenskapliga 
verket kom år 1961: Raul Hilbergs arbete i tre volymer med titeln The 
destruction of the European Jews. De judar som hade överlevt koncentrations
lägren teg, och de få som ville berätta blev inte hörda. Den svenska för
fattaren Elisabeth Åsbrink konstaterade i en artikel i Dagens Nyheter dagen 
före Förintelsens minnesdag den 27 januari 2013: 

Och faktum var att tystnadens volym drogs upp över hela Europa efter kriget, 
så att knappt något kunde överrösta den. De som medverkat till den judiska 
katastrofen hade alla skäl att inte tala. De icke-judiska européer som lidit (de 
var många) föredrog att tänka på sitt lidande, inte judarnas. Sovjet spred 
sin syn i länderna de kontrollerade, ansåg inte nazisternas antisemitism vara 
viktig, och för människorna under sovjetiskt styre övergick krigets lidande till 
plågan av en kommunistisk diktatur. Vem skulle minnas Shoah? Vem tala om 
katastrofen? 
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Det var först när judeutrotningen uppmärksammades i populärkulturen 
som den blev ett begrepp. År 1978 sändes i USA en tv-serie med namnet 
Holocaust. Den hade formen av en familjehistoria som skildrade olycks
ödet för en tysk-judisk familj och satte in berättelsen i judeutrotningens 
historia. När serien året därefter sändes i Sveriges Television fick den 
namnet Förintelsen. Skälet till att folkmordet på judarna kallas Förintelsen 
på svenska är alltså att det var den svenska titeln på tv-serien. 

Som en följd av serien Holocaust, som visades i många länder, började 
i västvärlden under 1980-talet folkmordet på judarna att lyftas fram som 
en central del av andra världskrigets historia. I det kommunistiska Öst
europa blev Förintelsen av de skäl som Elisabeth Åsbrink nämner inte ett 
begrepp. Den judiska dimensionen av andra världskrigets historia hade 
en undanskymd roll i den kommunistiska minneskulturen, och saken blev 
inte bättre av att antisemitismen under namnet antisionism var statlig 
politik i de kommunistiska länderna. Det fanns inte utrymme för att 
uppmärksamma att judarna varit den primära målgruppen för nazisternas 
folkmordspolitik. 

Förintelsens centrum låg i Polen. Därför har detta land blivit centrum 
för Forum för levande historias projekt att undervisa svenska skolelever 
om Förintelsen. Att se de platser där Förintelsen utfördes kan ge en 
känslomässig inlevelse i det mörkaste kapitlet i mänsklighetens historia. 
Men för att också kunskapen om Förintelsen som historisk händelse ska 
fördjupas måste den känslomässiga upplevelsen förankras i vetskap om de 
faktiska, konkreta historiska sammanhangen – och i kunskaper om min
neskulturen, om hur ett folks historiska minne skapas och underhålls. 

Vid fredssluten i Paris åren 1919–1920 efter första världskriget (i Ver
sailles med Tyskland, i S:t Germain med Österrike, i Trianon med Ungern, 
i Neuilly med Bulgarien samt i Sèvres med Turkiet) infördes ett nytt poli
tiskt begrepp: nationell minoritet. Världskriget hade börjat som en kamp om 
politiskt herravälde i Europa mellan stormakterna, men under krigets gång 
tillkom efter lobbyverksamhet från nationalister i de mångnationella impe
rierna ett nytt mål, nämligen nationernas rätt till självbestämmande. USA, 
som trädde in i kriget på västmakternas sida år 1917, definierade detta som 
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ett av fjorton särskilda fredsvillkor. Nationerna definierades etniskt enligt 
språk och konfession. Europas stater betraktades som nationalstater, som 
etniska kategoriers egendom. Varje etnisk kategori skulle ha en egen stat. 

De nya statsgränserna drogs emellertid med hänsyn inte bara till etnis
ka kriterier utan även till historiska traditioner, näringsgeografiska förhål
landen och militärstrategiska villkor. Ett överordnat villkor var att de sta
ter som segrarmakterna Frankrike, Storbritannien, Italien och USA samt 
Japan höll ansvariga för kriget, nämligen Tyskland och Österrike-Ungern 
samt Turkiet och Bulgarien, tvingades avstå stora landområden till de nya, 
etniskt definierade staterna Tjeckoslovakien och Serbernas, kroaternas 
och slovenernas kungarike (från år 1929 kallat Jugoslavien), till det åter
upprättade Polen samt till Belgien, Danmark, Grekland, Frankrike, Rumä
nien och Italien. De kraftigt förminskade Österrike och Ungern skildes åt 
och Österrike förbjöds att förena sig med Tyskland. Eftersom de etniskt 
definierade människorna bodde på ömse sidor om de nya gränserna upp
stod nationella minoriteter i alla stater. Vid fredssluten i Paris bestämdes 
att dessa minoriteter skulle ha särskilda rättigheter med avseende på bruk 
av modersmål och religionsutövning. År 1919 inrättades enligt ett beslut 
på fredskonferensen Nationernas förbund (NF) vars uppgift var att över
vaka att de nationella minoriteternas rättigheter upprätthölls. 

Judarna fick redan innan kriget var slut löfte om ett ”hemland”. I ett 
yttrande den 2 november 1917 förklarade den brittiske utrikesministern 
Arthur James Balfour att Storbritanniens regering stödde ett förslag från 
företrädare för judiska organisationer att efter världskriget upprätta detta 
land i Palestina. (Löftet kom att infrias först efter andra världskriget av FN 
genom grundandet av Israel år 1948.) I Europa skapades dock ingen judisk 
stat i samband med fredssluten efter första världskriget. Judarna definie
rades som nationell minoritet men utan något ”eget”, judiskt territorium. 
Till skillnad från övriga nationella minoriteter hade judarna heller inte nå
gon stat som ”skyddsmakt”. NF skulle skydda deras rättigheter, men detta 
blev en meningslös garanti när Tyskland efter nazisternas maktövertagande 
år 1933 utträdde ur NF. Judarna hade ingenstans att ta vägen när nazisterna 
inledde sin systematiska förföljelse av dem: år 1933 i Tyskland, år 1938 i 
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det till Tyskland anslutna Österrike, år 1939 i det av Tyskland ockuperade 
protektoratet Böhmen-Mähren och sedan i alla andra länder som var alliera
de med eller ockuperade av Tyskland under andra världskriget. 

Förintelsens förhistoria 
Under antiken och medeltiden var judar beteckningen på människor som 
bekände sig till den mosaiska religionen och levde enligt Torans bud. Den 
kristna kyrkan definierade judarna som förtappade eftersom de hade av
visat att Jesus var Messias. Judar accepterades inte som fullvärdiga med
borgare i de kristna staterna, även om de som kategori kunde få särskilda 
rättigheter att utöva vissa yrken. När de förföljdes skedde det med religiös 
motivering: judarna var Kristi mördare och de mördade kristna barn för att 
använda deras blod i brödbaket till påsk (ritualmordsanklagelsen). 

En första nödvändig förutsättning för Förintelsen var att judarna pekades 
ut som en främmande grupp i samhället. Fram till 1800-talet skedde det med 
religiösa argument och från och med slutet av 1800-talet med rasargument. 
Judarna definierades först som fiender till de kristna och sedan till den ”aris
ka” rasen. Själva termen antisemitism användes första gången år 1879 i en 
skrift mot judarna i Tyskland av den tyske journalisten Wilhelm Marr. 

Under 1800-talet delade den biologiska vetenskapen in människorna 
i ”raser” vilka tillskrevs olika goda eller dåliga egenskaper. Vid samma tid 
indelades språken i språkfamiljer. En familj kallades för semitiska språk. 
Hebreiskan räknades dit. En annan var den ariska, sedermera kallad 
indoeuropeisk. De germanska språken räknades dit. De språkvetenskap
liga beteckningarna fördes över på rasbegreppet: tron blev allmän att det 
fanns en ”arisk” och en ”semitisk” ras. De kristna tyskarna definierades 
som arier. Samma beteckning tillämpades ibland på andra kristna folk i 
Europa, medan judarna definierades som ”semiter”. Wilhelm Marr sök
te ge fientligheten mot judarna som kategori en vetenskaplig grund och 
skapade därför begreppet antisemitism. Ordet betydde ”judefientlighet” 
och syftade inte alls på andra folk inom den semitiska språkfamiljen. Anti
semitismen riktades enbart mot judarna och inte mot dem som talade till 
exempel arabiska, arameiska eller amhariska. 
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Först hade den kristna kyrkan gett antisemitismen en teologisk grund. 
Judiska individer kunde slippa kyrkans förföljelse om de konverterade till 
kristendomen. Sedan fick antisemitismen genom ”rasvetenskapen” en 
förment vetenskaplig grund. Den rasistiska antisemitismen gick inte att 
undkomma för någon som definierades som ”jude”. 

En andra nödvändig förutsättning för Förintelsen var att första världs
kriget hade blivit det totala kriget. Under kriget blev massmord med 
hjälp av det utvecklade industrisamhällets teknologi ett accepterat sätt 
att göra slut på både motståndarnas soldater och civilbefolkningen. Att 
meja ned hundratusentals människor med artilleri- och kulspruteeld och 
att mörda genom flygbombning och giftgas blev ett självklart medel i strä
van att uppnå seger. Europas folk vande sig vid en verklighet där hundra
tusentals, ja miljoner människor kunde offras för ett ”högre” mål. 

En tredje nödvändig förutsättning för Förintelsen var att nazisterna fick 
makten i Tyskland år 1933. De judiska individerna stöttes ut ur det tyska 
samhället, avhumaniserades och definierades slutligen som slaktboskap. Pro
cessen skedde stegvis. Redan ett par månader efter nazisternas makttillträde 
den 30 januari 1933 blev alla judiska statliga tjänstemän uppsagda. Genom 
Nürnberglagarna år 1935 förbjöds äktenskap och sexuella förbindelser mellan 
judar och ”arier”. År 1938 fick alla judiska läkare och advokater yrkesförbud 
och alla judar tvingades anta förnamnen Sara respektive Israel. Stämpeln 
”J” för ”jude” sattes i alla judars pass. Efter Novemberpogromen 1938 (som 
nazisterna kallade Kristallnatten till åminnelse av allt glas som krossades 
då judiska butiker plundrades) arresterades 30 000 judar och många sattes 
i koncentrationsläger. Politiken gick därefter ut på att beröva judarna deras 
egendom, göra det omöjligt för dem att försörja sig och tvinga dem att lämna 
Tyskland. Alla judiska affärer stängdes, alla judiska barn utestängdes från 
skolan och alla körkort för judar drogs in. År 1939 fick alla judiska tandläkare, 
veterinärer och apotekare yrkesförbud. Judar förbjöds att ha radioapparater. 

Förintelseprocessen 
När andra världskriget bröt ut hade judarna redan i ett tal av Hitler i 
januari 1939 definierats som huvudfienden och som skyldiga om det 
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skulle bli krig. När kriget väl inletts genom Tysklands anfall på Polen den 
1 september samma år började judar genast mördas saklöst på plats i det 
ockuperade landet. Judegetton inrättades i Warszawa, Kraków och andra 
polska städer. När Tyskland invaderade Sovjetunionen sommaren 1941 
mördades judar i de erövrade områdena i massavrättningar. År 1942 blev 
den tyska målsättningen att mörda alla judar. Då byggdes förintelselägren 
i det ockuperade Polen. 

Den allmänt utbredda antisemitismen i Europa under mellankrigs
tiden medförde att icke-judar i Tyskland och i de ockuperade staterna – 
med Danmark som enda undantag – stillatigande accepterade förföljelsen 
av judarna. Sverige och andra demokratiska stater i Europa vägrade efter 
Novemberpogromen i Tyskland år 1938 och under de första krigsåren 
att ge asyl åt judar som flydde från Tyskland och bara kunde åberopa att 
de var judar: att förföljas för att man var jude räknades inte som politisk 
förföljelse. Att judarna kollektivt definierades som fiender till Tyskland 
medförde att tyska SS-män samt officerare och soldater i den tyska armén 
utan tvekan medverkade i massavrättningar av judar på den tyska öst
fronten och accepterade att giftgas användes som medel för avlivningen 
i förintelselägren. Den massmordsteknologi som hade utvecklats för att 
döda fiendesidans soldater under första världskriget fulländades nu och 
tillämpades på civil befolkning. 

Folkmordet på judarna hade föregåtts av diskriminering och förföljelse i 
stor skala. Det sista skedet, som på engelska kallas Holocaust, har som tidigare 
nämnts på svenska översatts till Förintelsen. Stavningen med versal marke
rar att det rör sig om en enastående händelse: det finns bara en Förintelse, 
utrotningen av judarna. Begreppet faller inom FN-konventionens definition 
av folkmord. Förintelsen genomfördes av staten Tyskland under åren 1941– 
1945. De flesta judar mördades på området för det som tidigare varit staten 
Polen. Denna stat ockuperades och delades av Tyskland och Sovjetunionen 
år 1939. Offren för Förintelsen var judar från Polen, Tyskland och de stater i 
Europa som Tyskland ockuperat eller som var landets allierade i andra världs
kriget. Offrens antal var i storleksordningen sex miljoner. Av dessa var unge
fär hälften judar som levde inom Polens gränser av år 1939. 
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Tysklands och de ockuperade staternas polismyndigheter medverkade 
aktivt i fängslandet och deportationen av judarna. Järnvägspersonalen 
utförde nitiskt sina uppgifter. Tågen med boskapsvagnar fyllda av judar 
rullade genom Europa till förintelselägren i det ockuperade Polen fram till 
cirka ett halvår före krigets slut i maj 1945. Flertalet icke-judiska med
borgare i berörda länder förhöll sig passiva som åskådare till deportatio
nerna och morden. Detta faktum har lett till att forskningen om Förintel
sen delar in européerna i tre kategorier: offer, förövare och åskådare. Ett 
fåtal individer räddade hotade judar. I minnescentret Yad Vashem i Israel 
hade i januari 2012 registrerats totalt 24 358 individer som ”rättfärdiga 
bland folken”. Det är människor som genom aktiva insatser räddade judar 
undan Förintelsen. 

Utstötningen av judarna ur samhället skedde som en del av en särskild 
välfärdspolitik för de ”ariska” tyskarna. Även icke-judar i ockuperade sta
ter drog materiell nytta av judarnas försvinnande. Från Oslo till Bukarest 
kunde människor överta och flytta in i lägenheter eller överta företag och 

Från år 1938 tvingades alla judar i Tyskland bära särskilda pass märkta med ”J”. 
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De tyska nazisterna samarbetade med de ockuperade ländernas polis för att söka upp alla judar 
och sedan deportera dem till koncentrationsläger där de flesta mördades. Godsvagnar med 
internerade judar korsade Europa på väg till de olika lägren. 

annan fast egendom som tillhört judar. Det rövade godset transporterades 
till Tyskland. Som ersättning för vad tyskarna förlorat genom de allierades 
bombningar av städer som Hamburg och Bremen fick de kläder och möb
ler stulna från judar som sänts till förintelselägren. 

Förintelsen av judarna åstadkom en omfördelning av förmögenhet inte 
bara i Tyskland utan även i andra stater. Detta bidrar till att förklara varför 
processen inte mötte större motstånd från befolkningen i övrigt. Många 
”ariska” tyskar, norrmän, ungrare, rumäner och andra upplevde att de 
gynnades av att judarna försvann. Till likgiltigheten för offrens öde bidrog 
även att det språkbruk som etablerades och den antisemitiska lagstiftning 
som genomfördes fjärmade judarna från icke-judiska medmänniskor. I det 
antisemitiska språkbruket definierades den judiska befolkningen ut ur 
folkgemenskapen. 
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Polen blev det land där flest judar och romer mördades av nazisterna. Bilden visar ett monument 
över judiska och romska offer uppfört vid platsen för förintelselägret Bełżec. 

Förintelsens minnesplatser i Polen hör inte bara till Polens, Tysklands 
och judarnas historia. De ingår också i hela Europas historia av antisemi
tism. Förintelsen var den mest konsekventa följden av den förföljelse av 
judar som hade utmärkt Europa alltifrån tiden för det första korståget år 
1095 fram till 1800-talets mitt. Under 1800-talet fick judarna medborger
liga rättigheter i de flesta europeiska stater, men under mellankrigstiden 
stiftades antisemitiska lagar i Tyskland, Italien och Ungern som inskränk
te dessa rättigheter. I Polen och Rumänien utsattes judar för diskrimine
ring inom näringslivet och på universiteten. Under kriget infördes antise
mitisk lagstiftning i de av Tyskland ockuperade länderna. 

Det var ingen slump att Förintelsen ägde rum i Polen. Europas största 
judiska befolkning levde där och Förintelsen var den tyska politikens 
främsta målsättning. För att förstå hur det kom sig att världshistoriens mest 
konsekventa och systematiska folkmord förövades mot judarna, organisera
des av Tyskland och utfördes i Polen är det nödvändigt att se den judiska, 
den polska och den tyska historien som en enhet och att uppfatta den 
judisk-polsk-tyska katastrofen som följd av det kristna Europas historia. 
Polen är minnesplatsen för hela Europas brott mot judarna, Förintelsen. 
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 Judisk särart, frigörelse 
och antisemitism 

I den tidiga medeltidens europeiska stormakt, det karolingiska riket, 
hade judar en viktig funktion som köpmän, handelsmän och penningför
valtare. För statsmaktens räkning skötte judar storgods och vingårdar samt 
de ekonomiska relationerna mellan den politiskt makthavande adeln och 
bönderna. Judar hade begränsade rättigheter men utsattes inte för förföl
jelse av myndigheterna. 

Läskunnigheten var central för bevarandet av den judiska religionen, 
kulturen och särarten i det feodala kristna samhället. Judars inkomster 
från penninghandel och affärsverksamhet för adelsmäns och furstars räk
ning förbrukades under den feodala epoken dels på allmosor till de fattiga 
judarna, dels genom att de politiska makthavarna utkrävde särskilda skat
ter och avgifter av judarna – år 1175 stod avgifter från judar för en fjärde
del av kronans inkomster i England – eller underlät att betala tillbaka lån 
och göra rätt för krediter. 

Judarna levde i slutna församlingar, styrda av ett särskilt råd – en 
kehilla – som leddes av en rabbin. De skiljde sig från majoriteten genom 
religionen, civilrätten och språket. Judar på den iberiska halvön utveck
lade en språklig variant av spanska, ladino. I resten av Europa talade man 
jiddisch, en variant av högtyskan med inslag av hebreiska och arameiska, 
som skrevs med hebreiska bokstäver. När större delen av den judiska 
befolkningen i Västeuropa under senare delen av medeltiden flyttade 
österut fick jiddisch även slaviska ord. Judarna varken integrerades i eller 
assimilerades med det omgivande kristna samhället. De levde som en 
särskild kast i detta samhälle, direkt underställd kungamakten och lokala 
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Judar kom till Europa redan under medeltiden. På bilden ses Süsskind (med spetsig hatt), en 
judisk man från den bayerska staden Trimberg, samtala med en fogde. Bild ur Codex Manesse 
från början av 1300-talet. 

feodalherrar. Man kan säga att det var judar som utgjorde Europas första 
borgarklass. 

Det första korståget till det Heliga landet, som påven manade till år 
1095, inleddes med mord på judar och plundring av judisk egendom i 
Frankrike och olika tyska städer. Man skulle, som en korsriddare uttryckte 
det, ”först hämnas på judarna, vilka korsfäst och dödat Kristus och utplå
na dem från folkens krets … om de inte bekänner sig till vår tro och blir 
som vi”. Judarna behövdes dessutom inte längre som penningutlånare till 
furstarna eftersom den kristna teologin vid denna tid uppfunnit läran om 
skärselden. Det var en synd att ta ränta – ocker – av trosfränder, men om 
en kristen som tog ränta för lån testamenterade en del av sin egendom till 
kyrkan behövde han bara prövas i skärselden och kunde sedan komma till 
himlen. Judarna, som hade tolererats just för att de gav furstarna krediter, 
behövdes inte längre. De fördrevs under de följande århundradena från 

108 



England, Frankrike och många städer i Tyskland innan till sist alla judar 
jagades ut från Spanien år 1492. Judarna från Västeuropa, som talade jid
disch, välkomnades till Polen, Litauen och Ungern. Vilnius i Litauen blev 
ett viktigt judiskt kulturellt centrum. Judarna från Spanien, som talade 
ladino, välkomnades till det osmanska riket. Sarajevo i Bosnien och Thes
saloniki i Grekland blev viktiga judiska kulturella centra. 

Under seklen befästes bland de kristna i Europa antisemitiska stereo
typer. Dessa levde kvar även efter det att upplysningens idéer vunnit 
insteg och judarna i en rad länder under 1800-talet tillerkänts fullständiga 
medborgerliga rättigheter och börjat integreras i samhället. 

Den judiska frigörelsen under 1800-talet och individers möjlighet till 
assimilation hade som nödvändiga förutsättningar industrialiseringen och 
urbaniseringen, först i Väst- och sedan i Centraleuropa, samt framväxten 
av de liberala och socialistiska ideologierna. Det blev möjligt för judar att 
gå in i bankverksamhet i stor skala och att investera i industriproduktion. 
Emellertid behöll man vördnaden för kunskap och lärdom i stor utsträck
ning. Andra generationens rika judar under 1800-talet ägnade sig inte bara 
åt att bygga ut sin ekonomiska makt utan riktade även in sig på att göra 
karriär inom akademiska verksamheter och de fria yrkena, särskilt som 
läkare och advokater. 

Vid tiden för första världskriget spelade judar ledande roller inom 
många natur- och samhällsvetenskaper, humaniora och konst. Judar stod 
helt enkelt i förgrunden för den kulturella nyorientering och politiska 
radikalism i början av 1900-talet, som gått till historien som det moderna 
genombrottet. I den mån judar sökte vinna politiska fördelar gick de ut 
på att upphäva social diskriminering. Vad det ekonomiska livet beträffar 
handlade de judiska individerna för sina familjers räkning. De var inte 
agenter för några diffusa judiska maktintressen. Hotet mot judarna i form 
av krav på diskriminering kom från människor i de småborgerliga skikt 
och i den borgarklass, som upplevde gruppen som ett socioekonomiskt 
hot. Många arbetare under denna tid attraherades också av nationalism 
och rasism och anammade antisemitiska idéer. Kapitalismens framväxt 
och dess negativa sociala följder skildrades i nationalistisk litteratur som 
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En framträdande judisk intellektuell i sin tid var Rosa Luxemburg (1871–1919). 

en följd av judisk makt över kapital och företag. Det fanns en stark anti
kapitalistisk antisemitism i Europa i slutet av 1800-talet. Den ledande 
tyske socialdemokraten August Bebel formulerade tesen att antisemitis
men var dårarnas socialism. 

Judar blev inte bara framgångsrika kapitalister och vetenskapsmän utan 
också synnerligen framträdande teoretiker och aktörer i den radikala socia
listiska rörelsen i Ryssland, Österrike-Ungern och Tyskland. Detta hade 
både ideologiska och sociala orsaker. De socialistiska idéerna handlade 
om arbetarklassen men formulerades av intellektuella. I Berlin, Leipzig, 
Hamburg, Wien, Budapest, Prag, Kraków och Warszawa insöp judiska söner 
och döttrar de revolutionära socialistiska idéerna. Barn till goda borgare 
– judiska advokater och läkare – vars fäder i sin tur varit bankirer, köp
män, hantverkare och industrimän. I Galiziens småstäder och i de judiska 
arbetarkvarteren i de stora städerna, stiftade samma eller andra unga judis 
ka intellektuella – de som själva kom direkt ur denna miljö – bekantskap 
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med misären bland judiska proletärer. De märkte också, att de fattiga öst
judarna genom sitt yttre och sitt beteende stimulerade antisemitismen när 
de i stort antal invandrade till de mondäna europeiska storstäderna. Allt 
detta, upplevelsen av sociala orättvisor och av stark antisemitism bland 
den övriga befolkningen, gav upphov till tre radikala judiska politiska stra
tegier med mycket stor betydelse för den allmänna politiska utvecklingen 
i Centraleuropa. 

Judisk radikalism och antisemitisk konspirationsteori 
De tre huvudkategorierna för denna radikala politiska verksamhet var 
internationalistisk socialism, bundism och sionism. Den revolutionära 
internationalistiska socialismen var helt inriktad på assimilation. Arbetar
klassens frigörelse skulle innebära att all nationalism och allt nationellt 
förtryck bringades att upphöra i den internationella solidaritetens namn. 
Distinktionen jude–kristen skulle förlora sin betydelse. Den reformatoris
ka socialismen representerades bland judarna i det ryska Polen av partiet 
Bund. Den byggde på föreställningen att socialismen skulle främjas och 
förverkligas med bevarade nationella olikheter. Judarna skulle som en 
nationell grupp, definierade genom sitt språk jiddisch, tillsammans med 
andra nationella grupper verka för ett socialistiskt samhälle. De skulle 
integreras i detta samhälle, inte assimileras med majoriteten och upplö
sas i den. Den renodlade judiska nationalismen representerades av den 
sionistiska rörelsen, som också hade en socialistisk flygel. Dess mål var 
att judarna som kategori skulle utvandra från Europa och bilda en judisk 
socialistisk stat i Palestina. 

Sekulariserade judar kom att spela en så framträdande roll i den revo
lutionära socialistiska rörelsen att det var lätt för kristna och konservativa 
nationalister att frammana bilden av en judisk kommunistisk konspiration 
mot det borgerliga samhället. Samtidigt hyste stora delar av befolkningen 
uppfattningen att det fanns en judisk kapitalistisk konspiration mot ar
betarna och bönderna. När man till detta lägger den kvardröjande kristna 
antisemitismen i alla samhällsklasser ser man att judarna som kategori 
utmålades som fiende till och hot mot i stort sett allt. Även modernismen 
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Filosofen Karl Marx (1818–1883) tillhörde den judiska intelligentian i Europa. 

inom konst och litteratur sågs som uttryck för judisk dekadens och för
giftning av den sunda nationella kulturen. 

Nationalismen och den politiska antisemitismen var två sidor av sam
ma mynt. 1800-talets nationella rörelser band samman begreppen folk 
och stat. Judarna definierades som ett främmande inslag, som med sin 
internationella förankring hotade den egna nationen. Under fredssluten 
efter första världskriget definierades som påpekats ovan de nya staterna 
som nationalstater. Det innebar att en etnisk grupp fick definiera staten 
som sin medan övriga grupper fick ställning som nationella minoriteter. 
Minoriteternas politiska och kulturella rättigheter skulle som ovan nämnts 
garanteras i de nationella författningarna samt övervakas av Nationernas 
förbund. I praktiken ledde detta till en skärpning av de redan tidigare 
fast grundade etniska motsättningarna, eftersom politiken kom att handla 
om kollektivens rättigheter och inte om individernas frihet. Det etniska 
rastänkandet besegrade medborgartanken som legitimeringsgrund för sta
ten. Detta etniska tänkande, där judarna definierades som en främmande 
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Antisemitisk propagandaaffisch, omkring år 1920. Syftet var att framställa den nya sovjetiska 
staten som gränsade till Polen som ett ”judiskt” hot. Texten lyder: Judiska händer än en gång? 
Nej, aldrig! 

minoritet, var centralt i den politiska antisemitism som blev stark i en rad 
europeiska stater under mellankrigstiden. Traditionell kristen och modern 
rasistisk antisemitism färgade både språk och föreställningar. 

Antikommunism, antikapitalism och kristen antisemitism flöt ihop till 
en mäktig ideologisk strömning som fick stor politisk betydelse inte bara i 
det nazistiska Tyskland utan även i Polen, Österrike, Ungern och Rumäni
en. I Polen skapades ett nytt antisemitiskt ord, Żydokomuna. Det betydde 
judekommunisterna eller kommunistjudarna och uttryckte att det fanns 
en judisk kommunistisk konspiration som riktades mot polackerna och 
den polska staten. Judiska kommunister betraktades som landsförrädare, 
och alla judar misstänktes vara potentiella kommunister. 
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Antisemitismen var inte bara uttryck för en kristen och oupplyst 

bondebefolknings fördomar. Den var utbredd också i universitetsmiljöer
na och propagerades av sekulariserade men nationalistiska intellektuella. 
Antisemitiska argument framfördes med motiveringen att det rörde sig 
om en kamp om arbetsplatser. Studenter i Lund, Uppsala och Stock
holm vände sig år 1939 mot att judiska läkare som ville lämna Tyskland 
skulle få en fristad i Sverige. Argumentet var att dessa få judar skulle 
skapa arbetslöshet bland svenska akademiker. Studenterna vände sig mot 
”judeimport”. 

Tyskland var det tydligaste exemplet på hur illa det stod till med den 
europeiska intelligentian under 1930-talet, emedan råheten här kom till 
uttryck i vad som tidigare framstått som ett ledande land inom vetenskap 
och kultur. Den amerikanske historikern Howard Morley Sachar har må
lande beskrivit vad som måste betecknas som det stora tyska syndafallet: 
”Den snabbhet och entusiasm med vilken företrädarna för den världsbe
römda Deutsche Kultur prostituerade sig var en av de mest desillusione
rande och beklagliga företeelserna under nazismen.” (1958) 

Judiska ledares olika strategier för att mildra den allt starkare antisemi
tismens verkningar misslyckades alla. Det gällde den socialistiska linjen, 
som gick ut på att upphäva politikens etniska dimension. Det blev inte 
några socialistiska revolutioner i länder som Tyskland och Polen. Den 
sionistiska linjen förverkligades inte förrän genom Israels grundande som 
judisk stat år 1948. En apolitisk linje som gick ut på att göra judarna till 
religiös minoritet i ostörd isolering misslyckades inte bara i Tyskland utan 
även i Polen, Rumänien och Ungern. Det slutade med massdeportationer 
och massdöd under den tyska ockupationen av Polen och Ungern och den 
rumänska ockupationen av sovjetiskt territorium. Av de cirka 800 000 
judar som fanns i Ungern år 1944 beräknas omkring 500 000 ha mördats. 
De ungerska judar som överlevde hade i stor utsträckning Raoul Wallen
bergs räddningsaktion 1944 och motsvarande insatser från schweiziska 
och spanska diplomater att tacka för sina liv. 

Hur ytliga de 1800-talsmässiga liberala stämningarna i samhället var 
avslöjades genom det sätt på vilket fientligheten mot judar kom till ytan 
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Hitler och Slovakiens ledare Jozef Tiso möts hösten 1941 i Berlin. Som första tyska lydstat på
började Slovakien i mars 1942 deportationer av judar till tyskkontrollerade områden. 

under den tyska ockupationen av staterna i Europa. Fransmän, österrikare, 
polacker, ukrainare, litauer och andra medverkade aktivt som judemördare. 
Katolikernas ledare, påven Pius XII, fördömde aldrig offentligt judeutrot
ningen. Katolska kyrkans ledning i Polen uppmanade aldrig polackerna att 
vägra arbeta som vakter i koncentrationsläger. Tiso-regimen i den tyska 
lydstaten Slovakien och Horthy-regimen i Tysklands allierade Ungern 
bidrog mycket aktivt till deportationerna av judar till utrotningslägret 
Auschwitz-Birkenau. Polen existerade inte som stat. Där och i det tyska 
protektoratet Böhmen-Mähren organiserades deportationerna av judar till 
särskilda getton och till förintelselägren av de tyska myndigheterna. Folk
mordspolitiken utfördes i gott samförstånd längs hela linjen, från rikskans
liet till den enskilde soldaten. Den tyska armén, Wehrmacht, deltog aktivt 
i folkmordet. Verksamheten var inte alls förbehållen de nazistiska organi
sationerna SS och Waffen-SS. 
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 Polens och 
de polska judarnas historia 

Polen etablerades som en kristen stat omkring år 1000. Namnet Polen, 
Polska, har därefter varit benämningen på ett land med skiftande utbred
ning från floden Oder i väster till områden öster om floden Dnepr, från 
Östersjön till Svarta havet. Dagens stat Polen fick sina gränser år 1945. På 
den polska statens område har under historiens gång flera olika folk levt; 
vid sidan av polacker även tyskar, judar, ryssar, litauer, vitryssar och ukrai
nare, för att nämna dem som fick status som nationella minoriteter under 
mellankrigstiden. 

År 1386 ingick kungadömet Polen en personalunion med storfursten
dömet Litauen. Huvudstäder var Kraków respektive Vilnius. År 1569 ingick 
Polen och Litauen en realunion, känd på svenska som Polen-Litauen. 
Denna stat försvann från kartan genom att delas upp mellan grannstaterna 
Preussen, Ryssland och Österrike åren 1772, 1793 och 1795. År 1918 åter
upprättades Polen och Litauen som separata, självständiga stater. År 1939 
delades Polen mellan Tyskland och Sovjetunionen. År 1940 införlivades 
Litauen med Sovjetunionen. År 1945 återupprättades Polen. Staten blev en 
del av Sovjetblocket. År 1989 genomfördes en demokratisk omvälvning som 
åter gjorde Polen till en suverän stat. Litauen blev självständigt år 1990–91. 
Polen blev år 1999 medlem av NATO, år 2004 av EU. Litauen blev samma 
år medlem av både NATO och EU. 

Judarna fördrevs i stor utsträckning från Västeuropa under korstågs
tiden, som tidigare nämnts, och när pesten härjade i mitten av 1300-talet. 
De anklagades för att ha förgiftat dricksvattenbrunnarna och för att orsaka 
digerdöden. Dessa jiddischtalande judar etablerade sig från mitten av 
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Polens gränser år 1939, före andra världskriget. 

Efter de tyska och sovjetiska invasionerna av Polen i september 1939 delades landet upp. 
Tyskland annekterade stora områden av västra Polen. Centrala Polen underställdes en civil tysk 
administration med säte i Kraków och benämndes Generalguvernementet. I öster införlivades de 
polska territorierna med Sovjetunionen. 
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Efter den tyska invasionen av Sovjetunionen i juni 1941 placerades de polska områden som 
Sovjetunionen hade ockuperat 1939 i olika administrativa distrikt. De var Distriktet Białystok, 
Rikskommissariatet Ukraina, Rikskommissariatet Ostland och Distriktet Galizien. Galizien blev 
också en del av Generalguvernementet. 

Polen efter andra världskrigets slut. Polska områden i öster avträddes till Sovjetunionen, medan 
Polen återfick de förlorade områdena i väster och annekterade delar av östra Tyskland samt en 
del av det tidigare Ostpreussen. 
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1200-talet i kungariket Polen och storfurstendömet Litauen. Den judiska 
gruppens specialisering på penningtransaktioner, fjärrhandel och hantverk 
gjorde att härskarna i Polen och Litauen hälsade dem välkomna. De fyllde 
en lucka och fick en särskild ekonomisk roll i det feodala agrarsamhället. 

Judarnas rättigheter fastställdes i särskilda föreskrifter under kung 
Kazimir den store i Polen åren 1364 och 1367 samt storfursten Vytautas 
den store i Litauen, 1388 och 1389. Judar fick rätt att äga mark och hus 
både i städerna och på landet. Litauens huvudstad Vilnius – på polska 
kallad Wilno, på jiddisch Vilne – utvecklades under de följande seklerna 
till ett centrum för den judiska kulturen. Vid 1700-talets slut fanns mer 
än hundra synagogor och bönehus i staden. 

Judar välkomnades förvisso till Polen och Litauen av furstarna, men 
katolska kyrkan i Polen tog ändå upp den kristna traditionen av judeför
följelser. År 1407 anklagade en präst i Polens huvudstad Kraków judarna 
för ritualmord – med pogromer som följd. Åren 1463 och 1494 förföljdes 
och plundrades judarna i staden på nytt. För att skydda dem lät den pols
ke kungen dem bosätta sig i en särskild stadsdel nedanför kungaborgen 
Wawel. Den uppkallades efter judarnas gamle beskyddare Kazimir den 
store och gavs namnet Kazimierz. Denna del av Kraków förblev centrum 
för stadens judiska befolkning även sedan judarna under 1800-talet fått 
fullständiga medborgerliga rättigheter. Efter Polens demokratisering år 
1989 blev Kazimierz centrum för den judiska kulturella pånyttfödelsen i 
landet. Här är spåren påtagliga av den judiska kultur som nazisterna sökte 
förinta. 

Polen-Litauen kännetecknades under 1500-talet av religiös tolerans 
beträffande förhållandet mellan olika kristna konfessioner. Kyrkans antise
mitiska lära påverkade folk i gemen, men kungamakten såg till att skydda 
judarna. Med viss förvåning rapporterade år 1565 ett sändebud från påven 
att judarna i Polen ägde land och verkade som läkare och astronomer (en 
modevetenskap vid denna tid). Judiska handelsmän förband den polska 
marknaden med Europas ledande handelsstäder Venedig, Florens, 
Leipzig, Hamburg, Frankfurt, Wrocław och Gdańsk. I de polska städer
na Poznań, Kalisz och Kraków skötte judiska bankirer kreditmarknaden. 
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Förföljelser av judar har förekommit i Europa sedan medeltiden. Bilden illustrerar en pogrom i 
Bayern i början av 1800-talet. Samtida gravyr av Johann Michael Voltz. 

Vid 1700-talets slut blev Wrocław – på tyska Breslau, en stad som då låg i 
Preussen – centrum för den judiska upplysningen och sekulariseringen. 

Polen försvann som stat från Europas politiska karta genom de tre del
ningarna i slutet av 1700-talet. Då hade den traditionella religiösa tole
ransen redan ersatts av en stark betoning av Polens katolska identitet, och 
judarna räknades inte som ”polacker”. När staten delades hamnade den 
jiddischtalande judiska befolkningen i tre olika stater. Polen-Litauens 
största del – den östra – med städer som Vilnius, Warszawa, Łódź och 
Lublin, kom att ingå i Ryssland. Den sydöstra delen med städer som 
Kraków, Lwów, Brody och Drohobycz blev provinsen Galizien i Österrike, 
medan statens västra del tillföll Preussen, där staden Breslau (Wrocław) 
blev ett viktigt judiskt centrum. Det judiska livet utvecklades under olika 
villkor i dessa tre skilda delar av det tidigare Polen. Den judiska folkgrup
pen differentierades och den sociala polariseringen ökade. Vissa judar in
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tegrerades och assimilerades med sekulariserade kristna miljöer i de stora 
städerna. Samtidigt vann den nya, rasistiska och förment vetenskapliga 
antisemitismen utbredning bland polackerna och övrig befolkning i del
ningsstaterna Ryssland, Preussen och Österrike. Assimileringen var star
kast i Preussen, integreringen i Österrikes stora städer som Wien och Prag. 

I den ryska delen definierades ett särskilt judiskt bosättningsområde i 
en remsa från Kurland vid Östersjön till Odessa vid Svarta havet. I sam
band med liberaliseringen av samhällslivet i Ryssland under Alexander II 
under perioden 1855–1881 fick ”strävsamma och framgångsrika” judar lov 
att etablera sig i de stora städerna utanför bosättningsområdet, inklusive 
de båda ryska huvudstäderna Sankt Petersburg och Moskva. Men större 
delen av den judiska befolkningen i Ryssland, som vid folkräkningen år 
1897 uppgick till 5,3 miljoner, levde kvar i bosättningsområdet och be
höll sin kulturella särart. Efter mordet på Alexander II år 1881 tolererade 
statsmakten under den nye tsaren Alexander III folkliga judefientliga 
upplopp i den klassiskt kristna antisemitismens tecken. År 1882 infördes 
de så kallade majlagarna, som begränsade judars möjligheter till högre 
studier och utövande av fria yrken. Från Moskva, Kiev och Charkov drevs 
judar ut år 1891. Konstantin Pobedonostsev, prokurator för Heliga syno
den – den ryska ortodoxa kyrkans statliga myndighet – hävdade i ett ofta 
citerat uttalande år 1898 att judefrågan skulle lösas genom att en tredje
del av judarna dog, en tredjedel utvandrade och en tredjedel assimilera
des. 

Kung Fredrik den store i Preussen välkomnade att judiska bankirer 
från Nederländerna och Österrike bosatte sig i landet. Han behövde deras 
kunnande och tjänster i samband med finansieringen av sina krig. Ett 
generaljudereglemente år 1750 gav judarna begränsade rättigheter. Men 
bortsett från kontakter genom de finansiella transaktionerna levde de 
första judarna i Preussen isolerade från resten av samhället. Judarnas 
formella emancipation i Preussen kom först i samband med reformer
na efter det katastrofala nederlaget mot Napoleon. I det reformedikt 
som utfärdades år 1812 erkändes judar som medborgare. Motsättningen 
mellan emancipation och antisemitism blev särskilt märkbar efter det 
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År 1906 utsattes judar i Białystok för en pogrom delvis påeldad av tsarregimens trupper. Många 
judar tvingades fly staden. En stor grupp emigrerade till USA och bosatte sig i New York. 

tyska riksgrundandet år 1871, då judarna visserligen hade medborgarrätt 
men till exempel inte kunde bli officerare. Antisemitismen blev en viktig 
ideologisk och politisk strömning i Tyskland och därmed även i denna del 
av det historiska polska området. 

Judar fick fullständiga medborgerliga rättigheter i båda statshalvorna 
när Österrike-Ungern tillkom år 1867. I den österrikiska provinsen Ga
lizien hörde judarna historiskt sett nära samman med den judiska be
folkningen i Ryssland: båda dessa judiska områden hade varit en del av 
Polen-Litauen. Den gamla shtetl-världen med fromma och utfattiga judar 
i traditionella kläder levde här vidare. Shtetl är ett ord på jiddisch som 
kan översättas med ”småstad” eller kanske ”by”. En shtetl kunde vara helt 
judisk eller ingå i en större polsk stad. Både till det yttre och med avseen
de på sitt språk – jiddisch – motsvarade de fattiga shtetl-judarna i Galizien 
urtypen av juden som främmande och föraktlig i antisemiternas tänkande. 
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I Ryssland mördades judar och plundrades judisk egendom upprepade 
gånger av folkmassor under 1800-talets sista decennier och i början av 
1900-talet. Det ryska ordet pogrom (”massaker”) var den term som an
vändes om dessa illdåd och det blev ett allmänt europeiskt begrepp för 
våldsamma judeförföljelser. 

Det ryska imperiet föll sönder efter oktoberrevolutionen år 1917. Tysk
land och Österrike-Ungern kapitulerade i november året därpå. Polen 
kunde återupprättas som stat av polska politiker i Warszawa med socialis
ten och militären Józef Piłsudski i spetsen. Under inbördeskriget i Ryss
land åren 1918–1920 och det polsk-sovjetiska kriget 1920 drabbades judar 
i gränsområdena av pogromer från både ukrainsk och polsk sida. Attack
erna mot judarna i Lwów i november 1918, då polska trupper behärskade 
staden, och avrättningen av judar som anklagats för att samarbeta med de 
sovjetiska styrkorna i Pinsk i april 1919, kom på grund av den uppmärk
samhet de ägnades i världspressen att spela en viktig roll för den traktat 
om skydd av nationella minoriteter som de allierade segrarmakterna 
tvingade Polen att anta vid fredsslutet efter första världskriget. 

Judarna i Polen under mellankrigstiden 
I den demokratiska författning som antogs år 1921 i Polen tillerkändes 
de nationella minoriteterna kulturell autonomi. För judarna innebar detta 
rätt till statligt stöd till skolor, rätt att använda jiddisch i offentliga sam
manhang och rätt att inte arbeta på sabbaten. Det uppstod aldrig någon 
central judisk myndighet som direkt kunde förhandla med statsmakten, 
men judarna hade en särskild ”klubb” i den polska riksdagen, Sejmen. Opi
nionen i Polen betraktade bestämmelsen om minoritetsrättigheter som 
en påtvingad eftergift för judiska lobbygrupper i USA. Minoritetstrak
taten, som var avsedd att skydda judar från diskriminering, underblåste 
antisemitismen i det polska samhället. 

De mosaiska trosbekännarna – judarna – utgjorde enligt 1921 års folk
räkning 2 849 000 individer, knappt 10,5 procent av hela befolkningen i 
det återupprättade Polen. I de tidigare preussiska delarna av staten var 
judarna få, 30 000 av totalt tre miljoner invånare, samt germaniserade och 
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Chassidisk jude i Kraków. Chassidismen uppstod i början av 1700-talet i nuvarande Ukraina som 
en folklig väckelserörelse och anknyter till den starka traditionen av mysticism inom judendomen. 
Under 1900-talet beräknas minst en tredjedel av judarna i Polen ha tillhört denna religiösa riktning. 

urbaniserade. I det gamla Kongresspolen med huvudstaden Warszawa, 
som mellan åren 1815 och 1918 hade lytt under den ryske tsaren, var 
judarna i viss mån urbaniserade och kunde polska. I Warszawa utgjorde 
de en tredjedel av hela befolkningen. I de likaledes förut tsarryska områ
dena Vitryssland och Vilnius med omnejd var judarna i viss utsträckning 
russifierade. I Galizien, som hört till Österrike och där Kraków och Lwów 
var kulturella centra, hade judarna i stor utsträckning behållit sin jiddisch
kultur. Det socialdemokratiska jiddischpartiet Bund fortsatte sin existens 
i det återupprättade Polen. I Galizien fanns den chassidiska fromhetstra
ditionen kvar (chassidim betyder just ”fromma”; judendomens chassidism 
kan sägas motsvara väckelserörelsen inom lutherdomen) och fattigdomen 
var stor. 

I Polens folkräkning år 1931 registrerades 3 114 000 mosaiska tros
bekännare/judar; 9,8 procent av hela befolkningen. Den judiska befolk
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ningens flertal assimilerades inte. 80 procent uppgav jiddisch, 12 procent 
polska och 8 procent hebreiska som modersmål. Jiddisch, som skrivs med 
hebreiska bokstäver och därför i tryck var ett fullständigt obegripligt 
språk för övriga polska medborgare, förblev flertalet polska judars språk. 
De chassidiska judarna behöll sina tinninglockar och bönemantlarna stack 
fram under männens kläder. Alla gifta kvinnor bar peruk. Främlingskapet 
mellan judiska och kristna polacker bestod. De antisemitiska stereotyper
na fick näring. 

De gamla antisemitiska stämningarna från 1800-talet förstärktes under 
mellankrigstiden bland många polacker, också därför att man uppfatta
de judarna som prosovjetiska socialister. Detta var särskilt illa, eftersom 
den nya socialistiska staten Sovjetunionen upplevdes som fiende till och 
hot mot den nya polska staten. Bestämmelsen att den polska staten var 
förpliktigad att ge judarna kulturella och religiösa fri- och rättigheter 
utnyttjades i den antisemitiska propagandan med argumentet att judarna 
tillskansade sig orättmätiga fördelar och var illojala mot den polska staten. 

En lag införd år 1919 förbjöd butiker att hålla öppet på söndagar, den 
kristna helgdagen. Eftersom fromma judar inte kunde bedriva butiksverk
samhet på lördagen, den judiska sabbaten, tvingades de till två dagar utan 
inkomster, något som var mycket kännbart. Även förstatligandet av to
baks-, sprit-, salt- och tändsticksproduktionen drabbade i hög grad judiska 
intressen. År 1936 fördömde i ett herdabrev den katolska kyrkans ledare 
kardinal Hlond rasismen, men anklagade samtidigt judarna för att fram
kalla hat. Han manade till bojkott av judiska företag. Samma år fördömde 
Polens premiärminister, den protestantiske läkaren och brigadgeneralen 
Felicjan Sławoj Składkowski, fysiska övergrepp mot judar men förespråka
de bojkott av deras företag. Kyrkan och regeringen fördömde antisemitis
men samtidigt som båda förmedlade bilden av judar som ett främmande 
inslag i samhället. 

Det politiska partiet Nationaldemokraterna, Endecja, bekämpade 
under mellankrigstiden öppet judarna som ett ”främmande” element och 
menade att assimilerade judar inte var ”riktiga” polacker. Antisemitiska 
argument och handlingar fick utbrett stöd även utanför detta parti. Pogro
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mer förekom på landsbygden. Det fanns också en fascistisk antisemitisk 
rörelse. Judiska studenter uppmanades år 1937, efter anvisning från reli
gions- och undervisningsministeriet, att sätta sig på de bakersta bänkarna 
i universitetens lärosalar, så kallade bänkgetton. Motiveringen var att 
de på detta sätt skulle besparas fysiska attacker från de antisemitiska 
studiekamraterna. Det är ett mått på den judiska känslan av främlingskap 
i Polen under mellankrigstiden att cirka 400 000 judar då utvandrade. 
111 000 av dem bosatte sig i det brittiska mandatet Palestina. Denna 
kategori kom att bli en ledande kraft i staten Israel under de första årtion
dena efter 1948. 

Andra världskriget – Förintelsen 
Det återupprättade Polen var en parlamentarisk demokrati. Józef Piłsud
ski, som aktivt kämpat för landets återupprättande under världskriget, 
utsågs av de andra ledarna för den polska självständighetsrörelsen till 
riksföreståndare den 22 november 1918, men drog sig undan politiken fyra 
år senare. År 1926 fann han det nödvändigt att återkomma till makten och 
genomförde med verksamt stöd från den socialistiska fackföreningsrörel
sen en statskupp. Han begränsade den politiska demokratin och styrde 
som ”landsfader” fram till sin död år 1935. Makten övergick därefter till 
en auktoritär regim som dominerades av officerare. Utrikesministern, över
ste Józef Beck, försökte genom aktiv utrikespolitik hävda Polens intressen 
som en stormakt i Centraleuropa. Polen hade år 1932, då Piłsudski var 
statschef, slutit en icke-angreppspakt med Sovjetunionen och Beck ingick 
en motsvarande pakt med Tyskland två år senare. Polen deltog på Hitlers 
sida i uppdelningen av Tjeckoslovakien efter Münchenöverenskommelsen 
år 1938 och införlivade då en bit av den tjeckiska delen av Schlesien. När 
Tyskland i början av år 1939 ställde krav på en tysk korridor till det tyska 
Ostpreussen genom den så kallade polska korridoren motsatte sig Beck 
detta. Polen ingick ett fördrag med Storbritannien och Frankrike, vilket 
skulle garantera stöd från de båda västmakterna vid ett tyskt anfall. 

Andra världskriget inleddes den 1 september 1939 med Tysklands 
anfall på Polen. Den 3 september förklarade Storbritannien och Frankrike 

126 



Den 1 september 1939 invaderade tyska trupper Polen och andra världskriget startade. Över hela 

Europa syntes svarta krigsrubriker i tidningarna. (Notera formuleringen om ”fredsdiktat” i rubriken.)
 

krig mot Tyskland, dock utan att ingripa med vapen. Tyskland och dess 
bundsförvant Sovjetunionen kunde ostört dela Polen mellan sig. Lan
det upphörde att existera som stat. Den polska regeringen, som lämnat 
landet efter det sovjetiska anfallet den 17 september, tog säte i London 
och ledde därifrån gerillastyrkorna i hemlandet, Armija Krajowa, ”Hemma
armén”. 

Den polska exilregeringen i London var allierad med Storbritannien 
och Frankrike i kriget mot Tyskland. Kriget var en kamp om herraväl
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det över Europa mellan Tyskland å ena sidan och de allierade, till vilka 
Sovjetunionen och USA anslöt sig år 1941, å den andra. Västmakterna och 
Sovjetunionen förde inte krig mot Tyskland för att rädda judarna undan 
Förintelsen. Först när det blev allmänt känt i USA att nazisternas främsta 
målsättning med kriget faktiskt var att mörda alla judar som kunde gri
pas, organiserade den amerikanska regeringen ett War refugee board, vilket 
sommaren 1944 blev Raoul Wallenbergs uppdragsgivare i Budapest. Det 
svenska utrikesdepartementet medverkade aktivt i räddningsaktionen. 
Affärsmannen Raoul Wallenberg fick anställning som diplomat vid den 
svenska legationen i Budapest och flera andra vid legationen bistod 
honom i arbetet. Vid den tidpunkten, andra halvåret 1944, var emellertid 
de flesta tyska, polska och ungerska judar redan förintade: de ungerska 
judarna var den enskilt största kategorin mordoffer i Auschwitz-Birkenau. 

Efter Tysklands anfall på Sovjetunionen den 22 juni 1941 blev Sovjet
unionen bundsförvant till både Storbritannien och Polen. I början av 
fälttåget mot Sovjetunionen ockuperade Tyskland områden som Sovjet
unionen hade tagit från Polen i september 1939. Under den tyska ocku
pationen av de före detta sovjetiska områdena genomförde den polska 
lokalbefolkningen judepogromer i flera byar och småstäder. En av orterna 
var Jedwabne, en by med 2 500 invånare nära Białystok i nordöstra Polen. 
Där mördades den 10 juli 1941 flera hundra judar – män, kvinnor och 
barn – av sina polska grannar. Judar slogs ihjäl med stenar och yxor eller 
knivmördades, och många dog när de drevs in i en lada som sattes i brand. 
Endast sju överlevde massakern. 

Ett motiv för de kristna polska invånarnas mord på sina judiska grannar 
i Jedwabne var att judarna betraktades som anhängare till Sovjetmakten. 
Det fanns judar som hälsade Sovjet både som befriare från polsk anti
semitisk förföljelse och som räddare från det nazistiska Tysklands hot. 
Judar visade ofta öppet att de stödde Sovjetmakten, och det fanns de 
som trädde i den nya maktens tjänst. Stereotypen Żydokomuna aktiverades 
som motiv för att mörda judar. Ett andra motiv för massakern i Jedwabne 
var argumentet att ”judarna” hade korsfäst Kristus. Det fick man lära sig 
i skolan, sa en av förövarna i den rättegång om morden som hölls efter 
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I augusti 1944 startade polska motståndsmän ett uppror mot tyskarna i Warszawa. Upproret 
slogs ned och omkring 200 000 människor miste livet. 

kriget. Den franske historikern Marc Ferro påpekar detta i sin bok om 
betydelsen av ressentiment, bitterhet, i historien (2007). 

Den tyska krigslyckan vände år 1943 efter nederlaget vid Stalingrad. Vid  
samma tid bröt Sovjetunionen med den polska exilregeringen. Skälet var att  
denna godtog Tysklands utpekande av sovjetisk säkerhetstjänst som ansva
rig för morden på drygt 21 000 polska officerare, vars lik den tyska armén i  
april 1943 påträffat i massgravar i skogarna kring Katyń väster om Smolensk  
– i den del av Polen som efter 1939 varit ockuperad av Sovjetunionen. Av  
fynden framgick att offren mördats våren 1940. Sovjetunionen hävdade att  
det var Tyskland som utfört morden och bröt relationerna till Polens exil
regering när denna framhärdade i att tro på den tyska berättelsen. 



Polen befriades från öster av Röda armén. I den av Sovjetunionen be
friade staden Lublin utropades under dess beskydd en ny polsk regering 
den 22 juli 1944, den så kallade Lublinkommittén. Denna regim var en 
utmaning av exilregeringen i London, den polska regering som erkändes av 
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västmakterna. Svaret från exilregeringens sida var att låta Armija Krajowa 
starta ett uppror mot den tyska ockupationsmakten i Warszawas centrala 
delar i augusti samma år. Detta var ett försök att hävda anspråk på att vara 
Polens lagliga regering. Upproret slogs ned till priset av närmare 200 000 
döda och Warszawa lades i grus. Samtidigt stod Röda armén overksam i för
staden Praga på den östra sidan av floden Wisła. En utbredd uppfattning i 
Polen är att det tjänade Stalins syften – inrättandet av en polsk kommu
nistisk lydregim – att låta den tyska armén göra slut på Polens icke-kom
munistiska motståndsrörelse. Man kan säga att Warszawaupproret i stället 
för att stärka exilregeringens prestige spelade Stalin i händerna. 

Upproret i Warszawa år 1944 hade föregåtts av upproret i stadens 
getto i april 1943, utplåningen av gettot i maj och deportationen av de 
sista överlevande judarna till förintelselägret Treblinka. De båda kros
sade upproren framstår idag som viktiga historiska triumfer. De har en 
framstående plats i polsk respektive judisk minneskultur som bevis på 
viljan att stå emot det onda trots omöjliga odds. Det är fråga om två 
separata minnen, ett polskt och ett judiskt. 1944 års revolt kallas alltid 
”Warszawaupproret” och revolten 1943 ”gettoupproret”. Det händer 
att utlänningar blandar ihop dem, men för alla polacker och alla judar är 
skillnaden glasklar. (Mer om detta nedan.) Det är dock tänkvärt att det 
fanns individer som upplevde sig som både judar och polacker. Det mest 
kända exemplet är läkaren Marek Edelman, som deltog i båda upproren 
och överlevde. Trettiofem år senare skulle han framträda i kampen för 
demokrati i den polska frihetsrörelsen Solidarność, Solidaritet. 

Antisemitism i Polen efter kriget 
I juli 1946 inträffade en pogrom i Kielce i södra Polen, då fyrtiotvå judar 
mördades av sina kristna grannar efter en ritualmordsanklagelse. Före 
årets slut hade 150 000 judar lämnat Polen. Vid tiden för Israels utropan
de år 1948 fanns bara ungefär 100 000 judar kvar i Polen. 

Under mellankrigstiden hade som tidigare nämnts etablerats den 
antisemitiska föreställningen om Żydokomuna, det vill säga om en ondske
full judisk kommunistisk sammansvärjning för kontroll över det polska 
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samhället. Denna konspirationsföreställning fick nytt bränsle när judiska 
kommunister tilldelades viktiga poster, bland annat inom säkerhets
polisen, i det återupprättade Polen efter andra världskriget. Dessa judiska 
kommunister ville inte framträda som judar och de ömmade inte för den 
judiska kulturen, men det hjälpte inte. Den rasistiska antisemitismen lev
de kvar i samhället. Inom partiet tog sig detta uttryck i att judiska parti
funktionärer i två faser, åren 1956 och 1968, rensades ut med anklagelsen 
att de var ”sionister” – det vill säga av judisk börd. 

År 1956 genomfördes regimfientliga arbetardemonstrationer i Polen. 
Följden blev att de ledare som hade tillsatts på Stalintiden tvingades avgå 
och ledningen för kommunistpartiet kunde tas över av föregivet polska 
patrioter med Władysław Gomułka som ny partiledare. Människor av 
judisk börd tvingades lämna ledande poster, samtidigt som antisemitiska 
trakasserier drabbade även andra som betraktades som judar. En ny judisk 
utvandring skedde. Omkring 45 000 judar fanns därefter kvar i Polen. 

Kulmen på den antisemitiska kampanjen i Polen kom år 1968 som följd 
av Israels seger över Egypten i sexdagarskriget i juni 1967. Israel definie
rades vid denna tid som fiende till Sovjetunionen och de andra staterna i 
Warszawapakten, och statens ideologi – sionismen – utmålades som fascis
tisk. Polens judiska befolkning definierades nu av den polska regimen som 
”sionister”. Den polske historikern Feliks Tych (1999) menar att detta var 
den värsta antisemitiska kampanjen i Europa efter Förintelsen. I de statligt 
kontrollerade massmedierna genomfördes en ”antisionistisk” kampanj. Den 
drabbade människor som kunde identifieras som judar trots att de var as
similerade och hade förbundit sitt öde med Polen. Ändå drevs de bort från 
sina arbeten på universiteten och vid andra institutioner. De fick tillstånd 
att resa ut från Polen om de avsade sig sitt polska medborgarskap. En del av 
dessa människor fick en fristad i Sverige. Polska skolungdomar fick under 
två årtionden ingen nämnvärd undervisning om Förintelsen. Läroböcker i 
historia och uppslagsverk nämnde inte att judar var de främsta offren för 
nazisternas utrotningspolitik. Detta fick betydelse för synen på och inställ
ningen till judarna. Under samma tid framställdes den judiska staten Israel 
som en ”sionistisk” fiendestat. Den gamla antisemitismen fick nytt stoff. 
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Marek Edelman. Fotografiet är taget strax före hans död år 2009. 

Under de första årtiondena efter kriget utfördes forskning om Förintel
sen i Polen visserligen av det judiska historiska institutet, Żydowski In
stytut Historyczny (ZIH) i Warszawa. ZIH:s forskare ägnade sig emellertid 
uteslutande åt de mörkaste sidorna av judisk historia, den tyska ockupa
tionen och Förintelsen. Efter den katastrof för judarna i Polen som den 
antisemitiska kampanjen 1967–1968 innebar, tvingades institutet tjäna 
som central för den statliga propaganda som sa att de polska myndighe
terna inte alls förde någon antisemitisk politik. 

I en polsk bok från 1990-talet om den judiska kulturen i Polen används 
ordet katastrof som benämning på det som drabbade judarna och resterna 
av judisk kultur i landet åren 1967–1968. Ett symboliskt uttryck för detta 
var att den berömda ”Storksynagogan” i Wrocław övergavs och förföll. När 
den polska staten inte kunde vårda minnet av detta judiska centrum, 
innebar det också slutet för Polens judiska kultur. 
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 Förintelsen i polsk historisk 
minneskultur 

Kommunistregimen var aldrig populär i Polen. Men den lyckades hålla 
vid liv antisemitism, Sovjetfientlighet och tyskhat hos delar av den polska 
befolkningen. Under hela efterkrigstiden har de flesta medborgare i Polen 
uppfattat det katolska, enspråkigt polska samhället inom de statsgränser 
som etablerades år 1945 som ”naturligt”. Invånarna uppfostrades under 
hela den kommunistiska perioden i en anda som inte kände ordet mång
kulturalism. Ledarna förstod att utnyttja den antisemitism som traditio
nellt förknippats med katolska kyrkan och den Sovjetfientlighet som var 
allmän i Polen. Diskriminering och förföljelse som drabbade landets judar 
sas inte vara uttryck för antisemitism. De skedde i stället i namn av 
”antisionism”. Begreppet var en viktig del av den officiella kommunistis
ka ideologin. I Polen fick antisionismen som ovan nämnts följden att de 
flesta av de få kvarvarande medborgarna av judisk börd tvingades ut
vandra. Det säger sig självt att det då fanns än mindre anledning att upp
märksamma minnena av Förintelsen eller spåren av judisk kultur i Polen. 
I den historiska minneskulturen uppstod ett tomrum som först genom 
Solidaritets tillkomst år 1980 kunde börja fyllas i blygsam skala, och på 
allvar först efter kommunismens fall år 1989. 

Det judiska olycksödet uppfattades inte som en angelägenhet för polsk 
minneskultur om andra världskriget. Under de närmare fyrtio år då den 
kommunistiska Folkrepubliken Polen existerade (1952–1989) fanns inte 
någon väl utformad minnespolitik beträffande Förintelsen. Det fanns 
endast två stora minnesplatser som särskilt framhävde judarnas öde som 
motståndskämpar och som offer. Upproret år 1943 i Warszawas getto fick 
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Under den kommunistiska epoken efter andra världskriget valde regimen att i första hand lyfta fram 
de polacker som utsatts för nazisternas förföljelser. Men år 1959 uppfördes ett minnesmonument 
vid det före detta förintelselägret Treblinka för att hedra de judar som mördats där. 

år 1948 som minnesmärke en skulpturgrupp, som hyllade det hjältemodi
ga motståndet. På platsen för förintelselägret Treblinka utformades åren 
1959–1963 ett monument omgivet av minnesstenar, där stenarna marke
rar orter som de judiska offren bortförts från. 

Den polske historikern Marek Kucia har i boken Auschwitz jako fakt 
społeczny (”Auschwitz som socialt faktum”, 2005) påpekat att utställningen 
i Auschwitz under den kommunistiska epoken inte klargjorde att flertalet 
offer för nazisternas massmordspolitik var judar. Man betonade förvisso 
med rätta det faktum att (etniska) polacker mördades och deporterades 
av nazisterna av rasistiska skäl, precis som judarna, men utställningen gav 
intrycket att förföljelsen av polackerna var kärnan i den nazistiska folk
mordspolitiken i Polen. Det första namnet på det museum som inrätta
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des i Auschwitz blev år 1947, efter ett polskt regeringsbeslut, Panstwowe 
Muzeum Oświęcim-Brzezinka. (Panstwowe betyder ”statligt”.) Att regeringen 
valde de polska beteckningarna på koncentrations- och förintelselägren 
och inte de tyska var en politiskt patriotisk handling. Namnet skulle sär
skilt markera att det var Polen och polackerna som lidit. År 1999 ändrades 
dock museets namn till Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. 
Därmed betonas att denna plats var epicentrum för Förintelsen av judarna, 
medan Oświęcim är namnet på staden där museet ligger. 

Katolska kyrkan stärkte sin ställning i det offentliga livet i Polen då den 
polske kardinalen Karol Wojtyla år 1978 utsågs till påve (Johannes Paulus 
II) och även genom Solidaritets framträdande år 1980. Påven fördömde 
kraftigt antisemitismen. Han framhöll kyrkans skuld mot judarna och 
manade till botgöring. Emellertid försökte kyrkans företrädare i Polen ge 
Panstwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka karaktären av en kristet färgad 
minnesplats över nazisternas illdåd mot (de kristna) polackerna. År 1983 
inrättades ett kloster för karmeliternunnor invid museet. Det uppstod en 
förbittrad debatt mellan representanter för kyrkan och företrädare för 
judiska organisationer, som ansåg att klostrets närvaro på denna plats 
kränkte minnet av Förintelsens judiska offer. År 1993 stängdes klostret 
efter uppmaning från påven Johannes Paulus II och nunnorna flyttade till 
annan ort i Polen. Några år tidigare hade man rest ett sju meter högt kors 
till minne av den polske påvens besök i Auschwitz 1979. Ett par år före 
millennieskiftet började en kulturförening som leddes av den uttalade 
antisemiten Kazimierz Switon placera ut hundratals mindre kors på detta 
område. Motiveringen var att man skulle hedra minnet av de polska 
katoliker som mördats i Auschwitz, men manifestationen fick också inne
börden av kristen erövring av mark som för världens judar var helig som 
minnesplats för Förintelsen. Judar i Polen och andra länder krävde därför 
att korsen skulle avlägsnas. De polska biskoparna var oeniga men episko
patet pläderade till sist i ett uttalande i augusti 1998 för att alla kors utom 
påvekorset skulle avlägsnas. Polens regering tog också ställning mot de nya 
korsen. En lokal domstol i staden Oświęcim (Auschwitz) hävdade emel
lertid att det var olagligt för regeringen att ingripa. Korsen flyttades till 
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sist efter ett riksdagsbeslut till ett franciskanerklosters mark i närheten av 
Oświęcim. De kunde inte längre förknippas med museet Auschwitz-Birke
nau. 

Det som skedde i Polen år 1980 genom tillkomsten av Solidaritet var en 
politiskt medveten, fredlig arbetarrevolution mot kommunistregimen, en 
rörelse som stöddes av sekulariserade intellektuella och av katolska kyr
kan. Den polske påvens besök i hemlandet var en nödvändig förutsättning 
för den politiska mobiliseringen mot kommunistregimen ett år senare. 
Solidaritets fredliga revolution grundade sig inte på någon politisk ideologi 
utan på begreppen mänskliga rättigheter, värdighet och individuell frihet. 
Rörelsen tog aktivt avstånd från antisemitismen. Hösten 1981 skildrades 
utförligt i rörelsens tidning Tygodnik Solidarność pogromen i Kielce år 1946 
som en skamfläck i den polska historien. År 1986, under en period då 
Solidaritet inte kunde verka öppet men då Polen i alla fall började få en 
friare debatt om historien, publicerade en av landets ledande författare, 
Andrzej Szczypiorski, en roman med titeln Początek (”Början”). Den hand
lar om hur judiska, polska och tyska levnadsöden vävs samman under den 
tyska ockupationen och de första efterkrigsåren. Berättelsen skildrar inte 
bara den tyska utan också den polska antisemitismen och dess ödesdigra 
följder. Året därefter, 1987, publicerade den polske litteraturvetaren Jan 
Blonski en essä med titeln ”Biedni Polacy patrzą na getto” (”Stackars 
polacker ser på gettot”) där han påpekar att flertalet polacker inte reage
rade mot nazisternas isolering av judarna i getton och inte upplevde att de 
hade någon förpliktelse mot judarna: ”judarna levde utanför solidaritetens 
gräns”. Romanen och essän väckte stark kritik för att vara ”polskfientliga”, 
men de var de första stegen på väg mot den nyanserade syn på Förintelsen 
som etablerats efter kommunistregimens upphörande år 1989. 

Vid universitetet i Kraków bildades 1986, samma år som Szczypiorskis 
roman satte fingret på en öm punkt i Polens historia under Förintelsen, ett 
Centrum för judarnas historia och kultur i Polen. Vid Warszawas universi
tets historiska institution inrättades år 1990 ett särskilt centrum för 
judaistik, tillägnat minnet av gettoupprorets ledare Mordechai Anielewicz. 
Förintelsens historia erkändes som en del av Polens historia. 
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 Hashomer Hatzair, ”Unga gardet”, var en sekulär judisk ungdomsrörelse som bildades i Österrike-
Ungern år 1913. Här ses medlemmar ur gardet i Warszawa år 1938 med Mordechai Anielewicz 
stående till höger. Anielewicz, som ledde upproret i gettot i Warszawa, avled i samband med stri
derna i maj 1943. Det är oklart om han mördades av tyskarna eller begick självmord. 

1993 gav det judiska historiska institutet i Warszawa med stöd av 
Polens centrum för lärarfortbildning ut ett Kalendarium över judarnas 
historia i Polen. Boken rekommenderades av det polska utbildnings
ministeriet som hjälpmedel i historieundervisningen. I avsnittet om andra 
världskriget fastslogs att en majoritet av den polska befolkningen förhöll 
sig likgiltig till Förintelsen. 

Attitydundersökningar under 1990-talet visade att de som var posi
tivt inställda till judar var fler än de negativt inställda. Enligt den polske 
sociologen Ireneusz Krzemiński var argumenten bland de negativa att 
judarna bar ansvaret för den kommunistiska regimen i Polen och att de 
efter kommunismens fall hade stort inflytande över politiken, ekonomin 
och medierna. Katolska kyrkans överhuvud, kardinal Jozef Glemp, yttra
de år 2001 att judarna kontrollerade massmedia och smarta som de var 
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”utnyttjade” polackerna. Antisemitism kom också till uttryck bland annat 
i sändningar från den katolska radiostationen Radio Maryja i Torun under 
1990- och 2000-talen. Men detta var inte representativt för befolkningen 
som helhet. Enligt den senaste undersökningen av The Pew global attitudes 
project om antisemitiska attityder i sex stater i Europa var 50 procent av 
befolkningen i Polen positivt och 36 procent negativt inställd till judar år 
2008. Motsvarande siffror för Tyskland var 64 respektive 25 procent. 

Statistik från Polen år 1996 visar att 186 vetenskapliga verk då hade 
publicerats om judiska ämnen, däribland 26 doktorsavhandlingar. Till 
denna bild av en renässans för judisk kultur i Polen ska läggas att även 
antalet judar informellt sett ökade genom att många polacker upptäckte 
eller vågade erkänna att de hade judisk familjebakgrund. De var inte reli
giösa eller kunniga om judiska traditioner men identifierade sig som judar. 
Också unga icke-judiska polacker visade ett positivt intresse för judarnas 
roll i polsk kultur och historia, bland annat i protest mot föräldragenera
tionens antisemitiska hållning år 1968. 

Förhållandet mellan kristna och judiska polacker 
under Förintelsen 
Dagens polska historieforskning uppmärksammar inte bara upproret i 
Warszawas getto år 1943 utan även det aktiva, väpnade motstånd som 
fanns i mindre kända getton och bland judiska partisaner i de polska 
skogarna, samt enskilda motståndshandlingar mot SS-bödlarna. Därmed 
skrivs judarna in inte bara i historien utan även i en av det polska folkets 
grundläggande myter, myten om upproret som varje enskilds plikt. Men 
historieskrivningen reducerar heller inte längre Förintelsen till ett verk av 
enbart tyskarna. Den polske historikern Tomasz Szarota konstaterar att 
både polisen och vanliga medborgare i Polen, Belgien, Holland, Litauen 
och Frankrike medverkade aktivt i förföljelsen av judar under den tyska 
ockupationen (U progu zagłady (”På tröskeln till Förintelsen”), 2000). 

Barbara Engelking-Boni, direktör för Centret för studier om Förintel
sen av judarna vid Polska vetenskapsakademin, har delat in Förintelsen i 
tre faser. Den första var judiskt tvångsarbete och svält i getton och arbets
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Jedwabne år 2001. President Aleksander Kwaśniewski avtäcker ett minnesmärke över massakern. 

läger. Den varade från tyskarnas ockupation av Polen år 1939 till våren 
år 1942. Den andra fasen gav nazisterna namnet Aktion Reinhardt. Den 
innebar deportation av judarna till förintelselägren och massutrotning 
under 1942. Den tredje fasen varade från 1942 till krigsslutet. Då förfölj
des överlevande judar av kristna polacker. Under Förintelsens tredje fas 
berodde det på polackerna om en jude skulle klara sig. Tyskarna var gi
vetvis sista instans, framhåller Engelking-Boni, men det var polacker som 
utlämnade judarna. Det var förvisso mycket farligt att gömma judar under 
kriget. Nära tusen polacker som gömt judar och försökt rädda dem från 
nazisterna avrättades sedan de angivits av sina grannar. Men de senaste 
årtiondenas polska historieforskning har klargjort att antalet icke-judiska 
polacker som deltog i förföljelsen av de judiska landsmännen var större. 
Detta faktum, att polacker fanns bland förövarna, kan betecknas som ett 
trauma i den polska minneskulturen kring Förintelsen. 

Efter kriget skedde i Polen rättsuppgörelser med polska krigsförbry
tare, framför allt med dem som ställt sig i de tyska ockupanternas tjänst, 
men även med några av förövarna från Jedwabne. År 1949 åtalades 20 av 
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de delaktiga. En dömdes till döden (domen omvandlades till fängelse) 
och elva dömdes till fängelse. Judiska släktingar till dem som mördats i 
Jedwabne höll minnet av pogromen vid liv, och den nämndes av historiker 
i Israel och USA. I själva Polen var det emellertid tyst ända till år 2000. 
Då publicerades en bok om pogromen i Jedwabne under titeln Sąsiedzi 
(”Grannar”) av historikern och sociologen Jan T. Gross. Ett år senare gavs 
boken ut i USA, Neighbors. Gross är polsk jude, men lever i USA. Han an
klagades för att som jude svartmåla polackerna som antisemiter. 

Många av dem som yttrade sig i den polska debatten delade Gross 
uppfattning att dådet var ett resultat av antisemitiska hållningar, men 
en del av argumenten gick ut på att de tyska ockupanterna bar ansvaret 
för massmordet i Jedwabne och andra på att lokalbefolkningen hade gett 
utlopp åt sin rättmätiga vrede mot de sovjetiska ockupanternas handgång
na män. 2001, på årsdagen av massakern, besökte Polens president Alek
sander Kwaśniewski Jedwabne och avtäckte ett minnesmärke. I sitt tal 
bad han judarna om förlåtelse. Många kristna polacker kom för att visa sin 
medkänsla och för att be om förlåtelse för krigsbrotten men en del bybor, 
inklusive en lokal präst, tog avstånd från ceremonin. 

En uppföljning av Gross bok kom år 2004 när den polska journalisten 
Anna Bikont gav ut My z Jedwabnego (”Vi från Jedwabne”). Boken bygger 
på intervjuer med några få överlevande vittnen och med ättlingar till både 
vittnen och förövare på ort och ställe samt på foton, tidningsartiklar och 
annat minnesmaterial. Bikonts undersökning visade att många av invå
narna i Jedwabne ännu i tredje generationen höll fast vid den Förintelse
antisemitism som motiverat förfädernas dåd år 1941. Somliga hävdade att 
det var helt rättmätigt att de bodde i före detta judiska hus, det vill säga 
offrens efterlämnade bostäder, som varken dessa eller eventuella släkting
ar fått kompensation för. 

I samband med att Gross bok Grannar började diskuteras tilltog de 
antisemitiska markeringarna mot och utfrysningen av dem i staden som 
skyddat judar under kriget eller som fördömt dåden, inklusive barn till 
sådana personer. En av dem som fördömde dåden när Gross bok blev känd 
var Jedwabnes borgmästare Krzysztof Godlewski. De hätska reaktionerna 
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ledde till att han gav upp både borgmästarämbetet och sitt försonings
arbete och utvandrade till USA. Anna Bikonts försök att genom sin bok 
inte bara göra en lokalhistorisk undersökning utan även ta reda på om det 
fanns någon plats i Polen för judar – hon är själv dotter till en judisk kvin
na som undkom Förintelsen genom att förfalska sina identitetshandlingar 
och bli katolik – fick på sitt sätt ett negativt svar av den konservativa 
dagstidningen Rzeczpospolita som förklarade att Bikont, till hälften jude, 
inte förstod polackerna och underförstått inte hörde hemma i Polen. 

Judar som överlevt kriget och återvände till sina gamla hem mördades 
i vissa fall av kristna polacker, som hade övertagit deras egendom. Jan T. 
Gross visade i boken Fear (”Fruktan”), som publicerades i USA år 2007 
och ett år senare i Polen under titeln Strach, att överföringen av judisk 
egendom till polackerna under den tyska ockupationen inte bara skedde 
genom plundring i samband med likvideringen av gettona eller kollektiva 
mord begångna av befolkningen, utan också genom att judar tvingades 
avstå sina ägodelar till kristna polacker. 
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År 2011 publicerade Gross tillsammans med sin hustru Irena Grud
zińska Gross ytterligare en bok om den polska dimensionen av Förintelsen, 
Złote żniwa (”Guldskörden”). Året efter gavs den ut på engelska under 
titeln Golden harvest. Den handlar om hur icke-judiska polacker under den 
tyska ockupationen plundrade judar på deras egendom, övertog våningar 
från judar och efter kriget grävde fram guldtänder och smycken ur mass
gravarna vid förintelselägren. Detta var inte helt okänt, men hade fallit i 
glömska. Inte långt efter krigsslutet rapporterade den katolska tidningen 
Tygodnik Powszechny om ”utgrävare” vid förintelselägret Birkenau och den 
franske dokumentärfilmaren Claude Lanzmann påminde i filmen Shoah 
(1985), som bygger på intervjuer med ögonvittnen, om motsvarande verk
samhet vid förintelselägret Treblinka. Gravplundringen var givetvis olaglig. 
I Golden harvest citeras en av utgrävarna, Dominik Kucharski, som efter att 
ha arresterats under rannsakningen uppgav att ”alla” plundrade. Också 
sovjetiska soldater gjorde det, och han visste inte att det var förbjudet. 

Golden harvest bemöttes av andra polska historiker i en bok med titeln 
Golden harvest or hearts of gold? med argumentet att den var ett angrepp på 
det polska folkets goda rykte. Gross byggde på undersökningar av vad som 
skett i Warszawa under ockupationen och i Kielce-distriktet efter kriget. 
Kritikerna hävdade att det inte gick att dra slutsatser om hela Polen och 
att endast kriminella typer plundrade judarna, medan Gross påstod att 
beteendet var representativt för hela landet och grundat i de polska bön
dernas allmänna antisemitism. 

Händelserna i Jedwabne år 1941 och frågan om polska förövare under 
Förintelsen har fortsatt prägla debatten i Polen. År 2012 kom en spelfilm 
om denna problematik, Pokłosie (”Efterskörden”) av regissören Władysław 
Pasikowski. Filmen berättar hur två bröder i den fiktiva byn Gorowka 
vill ta till vara judiska gravstenar men möts av lokalbefolkningens vrede 
och motvilja mot att gräva i det förflutna. Bröderna gör just det, gräver i 
historien. Filmen Efterskörden framkallade lika starka reaktioner som Gross 
böcker tidigare gjort. De gamla anklagelserna att ”judarna” hyllat Sovjet
makten och att judiska kommunister förföljt polackerna återkom. Polens 
främste filmregissör Andrzej Wajda och polsk films största manliga stjärna 
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Våren 1940 mördades cirka 20 000 polska officerare och ledande tjänstemän i skogarna runt 
Katyń på order av Josef Stalin. Deras kvarlevor påträffades i massgravar år 1943. 

Daniel Olbrychski försvarade filmen som en modig uppgörelse med en 
mörk fläck i landets historia. I en intervju i Gazeta Wyborcza underströk 
Olbrychski att filmen visade att det fanns polacker som bekämpade anti
semitismen och räddade judar undan Förintelsen. De negativa reaktioner
na, som föranledde Olbrychski att prisa filmen, visar att dagens Polen när 
det gäller synen på Förintelsen kännetecknas av stark polarisering av både 
åsikter och känslor. 

Det historiska minnet handlar inte om enskilda händelsers betydelse 
i sin samtid – år 1941 var morden i Jedwabne en omärklig episod – utan 
om den betydelse dessa får för utformandet av historiemedvetandet hos 
ett folk. Jedwabne och frågan om polska förövare har fått en central roll i 
den polska minneskulturen kring Auschwitz på grund av Gross böcker och 
Pasikowskis film från år 2012. 

Mottagandet av och debatten kring böckerna Grannar, Fruktan och 
Guldskörden samt om filmen Efterskörden visar att det ännu i början av det 
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tjugoförsta århundradet finns en antisemitism i Polen som leder sina 
rötter direkt tillbaka till Förintelsen. Det är viktigt att dessutom ha klart 
för sig, att det i polsk historiekultur och polskt historiemedvetande finns 
ett begrepp som konkurrerar med Förintelsen och Auschwitz som symbol 
för folkmord: Katyń. De av Stalin beordrade morden våren 1940 på mer 
än 20 000 av Röda armén tillfångatagna polska officerare, varav många var 
reservister och framträdande företrädare för den polska intelligentian och 
kulturen, uppfattas som ett sovjetiskt steg på vägen mot folkmord på po
lackerna. Eftersom morden utfördes av den sovjetiska säkerhetstjänsten 
NKVD, som räknade människor av judisk härkomst i sina led, kan Katyń 
skrivas in i historien om Żydokomuna trots att även polska judar fanns 
bland offren. 

Förintelsen och judisk minneskultur i Polen idag 
Polen som stat har efter år 1989 utvecklat mycket goda officiella relatio
ner med Israel. När Israels utrikesminister i januari 2012 besökte Polen 
förklarade han att relationerna mellan de båda staterna idag är ”de bästa i 
historien”. Detta trots att det förvisso i Israel finns judar med familjetra
ditioner som berättar om polsk antisemitism och med tillgång till en his
torieskrivning som inte förtiger antisemitismens roll i Europa, inklusive 
Polen. De talrika exkursionerna med israeler till Polen sker i stort sett till 
Förintelsens minnesplatser. De bär namnet ”March of the living”. Beteck
ningen ska understryka att livs levande judar, i princip ättlingar till offren, 
besöker minnesplatserna och därmed håller minnet av Förintelsen vid liv. 

En israelisk och amerikansk judisk färgning har getts den gamla judiska 
stadsdelen Kazimierz i Kraków. Där finns ett centrum för judisk kultur, 
och sedan mitten av 1990-talet hålls i Kazimierz varje år en internationell 
judisk kulturfestival. Det bedrivs undervisning i jiddisch och om judisk 
kultur och historia i dagens Polen. 

Nära minnesplatsen för upproret i Warszawas getto, vid gatan uppkal
lad efter Mordechai Anielewicz, finns ett nybyggt stort, didaktiskt inrik
tat museum över judarnas historia och kultur i Polen. Förintelsen står inte 
i centrum för museet, som ska visa hela den polsk-judiska historien, men 
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Museet över de polska judarnas historia, Warszawa. 

det öppnade sina dörrar för allmänheten i april 2013 i direkt anslutning 
till minnet av Förintelsen. Den 19 april inföll 70-årsdagen av gettoupp
roret, och denna dag blev museets invigningsdag. Vid gettomonumentet 
hölls en minneshögtid med särskilt inbjudna gäster: Polens president och 
statsminister, Israels president, borgmästare från huvudstäder i Europa 
samt företrädare för judendomen, katolicismen, protestantismen och den 
kristna ortodoxin. Därefter följde en högtidskonsert i museet. Man lade 
påskliljor vid monumentet över gettoupproret. Polsk tv:s nyhetsuppläsare 
bar på rockslaget eller blusen en påsklilja vikt till en sexuddig stjärna, och 
Polens största tidning Gazeta Wyborcza prydde förstasidan med liljestjär
nan. En liljestjärna bar också den överlevande från gettoupproret som 
hedrades under ceremonin, Symcha Ratajzer-Rotem. I polsk offentlighet 
förvandlades på 70-årsdagen av upproret i gettot ”judestjärnan” från ett 
förnedringens märke till ett hederstecken. Klockan 10 på minnesdagen 
tjöt sirenerna i hela Warszawa och vissa kyrkor ringde i sina klockor. 
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Museiledningen underströk i presentationen av minneshögtiden: 

Historien om detta hjältedåd, som i världen är en symbol för kampen för vär
dighet, är föga känd i Warszawa. Vi vill ändra på detta. Vi vill att minnet av 
upproret ska bli en del av identiteten hos invånarna i huvudstaden och en del 
av ett gemensamt historiemedvetande hos polacker och judar. 



I samband med 70-årsminnet påpekade Beata Chomątowska, som just 
börjat leda stadsvandringar i Muranow, den stadsdel där gettot låg, att 
gettoupproret i årtionden var ett ”icke-minne”. Efter kriget byggdes på 
gettots ruiner en arbetarstadsdel. Gettot eller judarnas öde nämndes inte 
med ett ord. När Chomątowska i stadsvandringen nu lyfte fram gettoupp
roret anklagades hon i en kampanj på Facebook för att vilja kränka minnet 
av Warszawaupproret år 1944. Visserligen hade den kände journalisten 
Roman Kurkiewicz redan dessförinnan hävdat att gettoupproret var det första 
”Warszawaupproret”, och visserligen har förre polske utrikesministern 
Władysław Bartoszewski karaktäriserat gettoupproret som ett ”äktpolskt 
judiskt uppror”. Men det hjälper inte. Warszawaupproret är det allra heli
gaste i stadens historia. Chomątowska var illa berörd av att minnet av det 
kämpande gettot i Warszawa inte bara nervärderades i polsk historia utan 
var fullständigt skilt från den. I en intervju med reportern Dorota Wodecka 
i Gazeta Wyborcza sammanfattade hon sin erfarenhet med de bittra orden 
”Gettots mur står för evigt”. 

Det måste framhållas att 70-årsminnet trots allt blev en milstolpe i polsk 
historisk minneskultur. Den polska varianten av gratistidningen Metro skrev 
under ett stort foto från gettoupproret på sin förstasida: ”Detta var det 
första polska upproret under andra världskriget.” Tidningen rapporterade 
att man den 19 april 2013 för första gången flaggade med Polens fanor i 
Warszawa utanför boningshus, institutioner och skolor, framför slottet och 
på bussar och spårvagnar, på samma sätt som man efter kommunismens fall 
har hyllat den 1 augusti, dagen för Warszawaupproret. 

Chomątowska framhöll i intervjusamtalet med Dorota Wodecka inför 
minnesdagen år 2013 att konflikten om minnet inte bara gäller gettoupp
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EU-parlamentets talman Martin Schultz närvarade den 19 april 2013 vid minnesceremonin på 
70-årsdagen av gettoupprorets inledning i Warszawa. 

roret som sådant, utan även vilka som ska hedras med monument. Hon 
hade i likhet med chefen för Centret för studier om Förintelsen av ju
darna, Barbara Engelking-Boni, protesterat mot ett förslag att vid Getto
monumentet och Judiska museet placera ett monument till åminnelse 
av de rättfärdiga polacker som räddade judar. Chomątowska påpekade 
att det i gettot inte fanns några rättfärdiga polacker och menade att ett 
sådant monument i så fall borde placeras utanför gettomurens sträckning. 
Då borde man, tillade hon, för att göra historien rättvisa även resa ett 
monument över dem som tog betalt för att inte avslöja judar som levde 
gömda. 

Inte bara upproret i gettot har varit föga känt i Polen. Polska medborg
are har överlag vaga föreställningar om vad som faktiskt skedde under 
Förintelsen. Vid Polska vetenskapsakademins institut för filosofi och his
toria finns som tidigare nämnts ett centrum för studier om Förintelsen av 
judarna. Centret meddelade i början av år 2013 på sin hemsida: 
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Förintelsen av judarna utspelades på polskt territorium och inför polackerna, 
men i flertalet polackers historiemedvetande hör Förintelsen inte till Polens his
toria och uppfattas inte som en del av det polska ödet. Vi anser att detta måste 
förändras. Därför vill vi förena forskning med undervisning för att sprida 
kunskap och påverka attityder. 

Barbara Engelking-Boni påpekade i en intervju som rörde boken Golden 
harvest att det är ett obestridligt faktum att Förintelsen utfördes i Polen 
och att polackerna därför var omedelbara vittnen till den. Polacker var 
förvisso offer för nazisternas mordmaskineri, men samtidigt var de vittnen 
till judemorden och många var förövare. Den tanken är mycket svår att 
förlika sig med i Polen, konstaterade Engelking-Boni. 

Minneskulturen kring Förintelsen förenar närmare 70 år efteråt inte 
alla polska medborgare. Den splittrar samhället. Det judiska museet strä
var efter att överbrygga splittringen. Minneshögtiden den 19 april 2013 
över gettoupproret 1943 utformades i samarbete med museet över Wars
zawaupproret 1944. Därigenom förknippades det judiska upproret med 
det nationella polska. Men man måste lägga märke till att organisatörerna 
vände sig till judar och polacker, inte rätt och slätt till alla medborgare. En 
ledande polsk journalist, Adam Krzemiński, kommenterade i januari 2013 
i en intervju för tysk radio den häftiga debatten om filmen Efterskörden 
med att framhålla att Polen i våra dagar befinner sig i ett ”kallt inbördes
krig”, en kulturkamp. Ena sidan hävdar att det är en förolämpning att 
påstå att polacker gjort sig skyldiga till illdåd i historien. Den andra menar 
att eftersom Polen numera är ett fritt land, så kan man ta upp också de 
mörka delarna av dess historia. Krzemiński konstaterade att tiden är 
mogen för polackerna att frigöra sig från historiens vanföreställningar och 
fördomar. 

Myten att det polska samhället som helhet var offer för Förintelsen, 
och att det inte fanns polacker som aktivt bidrog till processen genom att 
ange och mörda sina judiska grannar, har vederlagts i den svenska littera
turvetaren Kazimiera Ingdahls omfattande studie Icke helt och hållet skall jag 
dö. Den ”judiska frågan i Polen” (2012). Ingdahl hävdar på grundval av polskt 
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arkivmaterial och polska forskares undersökningar att antisemitismen 
måste sägas ha genomsyrat det polska samhället vid tiden för Förintelsen. 
Hon påpekar att den polske författaren Krzysztof Dorosz med anledning 
av diskussionen i Polen om boken Fruktan publicerade en artikel med ti
teln ”Fruktan har kristna ögon”, där han framhöll att kristna polackers roll 
som förövare mot judarna i grund och botten inte var en specifikt polsk 
skuld utan hela kristenhetens. Illdåden mot judarna i Polen under och 
efter kriget skulle inte ha inträffat utan den kristna judefientlighetens 
historia, om judarna inte utmålats som förkroppsligande ”djävulen och 
antikrist”. Dorosz menade att den kristna kulturella koden skapat myten 
om judarnas ondska. Ingdahl kommenterar: 

Det allmänt kristna och generaliserande perspektiv på antijudaismens onda 
sådd som Dorosz tillgriper är kunskapsgivande och beaktansvärt, men det 
avhänder samtidigt andens män i Polen det individuella ansvar de bär för sin 
passiva hållning inför förföljelserna av och morden på judarna. I sin polemik 
med Gross kräver Dorosz förståelse för kyrkans agerande, dock utan att ens 
beröra frågan om att hierarkin alltjämt förvaltar detta ”syndiga” arv och 
skyr varje uppgörelse med det. 

Att resa till Förintelsens minnesplatser i Polen innebär att uppleva en 
historia som lever därför att den är kontroversiell. 
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Förintelsen  
– ett öppet sår i Europas historia 

Det Tyskland som utförde Förintelsen styrdes av nazister, men den tyska 
befolkningen var kristen. Både förövare av och åskådare till Förintelsen 
var kristna. Den kristna kulturen genomsyras inte bara av antisemitism. 
I kristen religion är även begreppen skuld, synd och botgöring centrala. 
Denna tradition har möjliggjort och framtvingat en uppgörelse med anti
semitismen i allmänhet och Förintelsen i synnerhet. Tyskland har i den 
historiska minneskulturen grundligt gjort upp med Förintelsen och med 
sin roll som central förövarstat. I centrum av huvudstaden Berlin finns ett 
stort minnesmärke över Förintelsen. På samma sätt som Förintelsen är 
enastående i världshistorien, är det enastående att en stat i vars namn ett 
folkmord begåtts har ett mycket stort monument i huvudstadens centrum 
som hedrar offrens minne, Denkmal für die ermordeten Juden Europas. 

Det tog emellertid årtionden innan Tyskland verkligen gjorde upp med 
Förintelsen och gav den en central plats i sin offentliga minneskultur. I 
de tretton Nürnbergrättegångarna, som ägde rum mellan 1945 och 1949, 
dömde de allierades domstolar visserligen de högsta ansvariga till döden 
och många förövare till fängelse. Men rättsligt gjorde Förbundsrepubliken 
Tyskland inte upp med tusentals andra, som var ansvariga för mord på 
judar eller människor som av andra skäl föll offer för naziregimen. Enligt 
statistiken mördades närmare tio miljoner av denna regim: sex miljoner 
judar, tre miljoner sovjetiska krigsfångar, 500 000 romer, 200 000 psykiskt 
sjuka och 32 000 aktiva politiska motståndare till regimen. Blott 167 
förövare dömdes i Västtyskland till livstids fängelse. 6 201 dömdes som 
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Under rättegångarna i Nürnberg åren 1945–1949 dömdes vissa ledande nazister till döden eller 
till långa fängelsestraff för folkmord. 

”medhjälpare” till tidsbegränsade fängelsestraff. De allra flesta förövare 
gick fria, och många av dem gjorde efter kriget karriär inom olika yrken. 

Förintelsen är ännu efter 70 år ett öppet sår i Europas historia. Såret 
smärtar mest i Polen eftersom det där är synligt. Förintelselägren har bli
vit Förintelsens minnesplatser, och de ligger i Polen. 
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