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Danmark under 1930-talet och den tyska ockupationen
Flyktingfrågan diskuterades livligt i både Danmark och
andra europeiska länder under 1930-talet. Politikerna stod
inför ett svårt val: Å ena sidan ville de ha en flyktingpolitik
som grundade sig på demokratiska principer, å andra
sidan kände de att de måste väga in den ekonomiska
krisen och arbetslösheten som rådde i landet.
Mot slutet av 1930-talet kom flyktingdebatten att präglas
av en stor oro. Om Tyskland trappade upp sin grymma
behandling av judarna skulle förmodligen antalet judar
som sökte uppehållstillstånd i Danmark öka lavinartat
och detta kunde skapa nya antisemitiska strömningar.
Och om Danmark tog emot judiska flyktingar kunde det
skapa irritation i Tyskland. Så hur skulle man förhålla sig?
I oktober 1938 löstes delvis ”problemet” med de judiska
flyktingarna genom att tyskarna började stämpla de
judiska passen med ett ”J”, efter påtryckningar av Schweiz
och Sverige. Den danska regeringen gav genast passpolisen
instruktioner att personer med sådana pass inte fick
komma in i landet om de inte hade specialtillstånd.
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Från oktober 1938 stämplade tyskarna ett ”J” i pass som tillhörde judar.
I Danmark fick personer med sådana pass inte komma in i landet om de
inte hade specialtillstånd.

I september 1939 invaderade Tyskland Polen. Den 9 april
1940 ockuperades Danmark av Tyskland. Danmark låg
geografiskt bra till med tanke på närheten till Norge som
var huvudmålet för Tysklands anfall. Efter hand som
kriget pågick lade tyskarna beslag på jordbruksprodukter
som de danska bönderna kunde leverera. Bland annat ville
man ha smör, fläsk och ägg. Även industriprodukter till
rustningsindustrin skickades till Tyskland.
Genom ett avtal den 9 april 1940 mellan den tyska och
danska regeringen blev det bestämt att den danska regeringen skulle sitta kvar och ha fortsatt inflytande på de flesta
områden. När det gällde ekonomin och att bekämpa motståndet mot den tyska ockupationsmakten var den danska
regeringen förhållandevis samarbetsvillig och gick med på
de tyska kraven. Vid denna tid fanns omkring 7 000–8 000
judar i Danmark. De flesta bodde i Köpenhamn. Tyskarna
hade tvingat andra ockuperade länder i Europa att införa
särskilda lagar mot judar. Detta behövde Danmark inte
göra. De danska judarna skyddades genom denna samförståndspolitik, som byggde på ett tagande och givande
från Tysklands och Danmarks sida. Samförståndspolitiken varade i stort sett fram till augusti 1943, då situationen
i Danmark drastiskt förändrades.

Tyska trupper går iland på Langelinje i Köpenhamn 9 april 1945.
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Under våren och sommaren 1943 blev den danska motståndsrörelsen starkare och fick hjälp av
engelsmännen som stöttade med vapen, sprängämnen och instruktörer. För den tyska ockupationsmakten var det uppenbart att regeringen
inte längre kunde kontrollera befolkningen och
man krävde därför att dödsstraff skulle införas
för sabotage. När den danska regeringen avslog
förslaget svarade ockupationsmakten den 29
augusti 1943 med att införa undantagstillstånd
i hela landet och avsätta regeringen. Dessutom
föreslog juristen och SS-generalen Werner Best
– som var den högsta representanten för den Tyska trupper marscherar in i Danmark 9 april 1940.
tyska ockupationen – i ett telegram till statsmakten i Berlin att man skulle ”göra sig av med” de danska judarna. Telegrammet sändes den 8 september 1943 klockan
13:10 med en begäran om att det omedelbart skulle vidarebefordras till den tyske utrikesministern:
© Public Domain | Originalfoto: Frihedsmuseets fotoarkiv,
Frihedsmuseet, Köpenhamn, Danmark.

Med hänvisning till Ert telegram nr 537 från den 19.4 1943 och till min
rapport den 24.4 1943 meddelar jag på grund av den nya situationen
som har uppkommit följande om judefrågan: Om den nya kursen i
Danmark ska genomföras konsekvent är det min uppfattning att
man också måste tänka på en lösning av judefrågan [...] i Danmark.
De åtgärder som detta innebär borde vidtas innan det nuvarande undantagstillståndet upphör, för vid ett senare tillfälle skulle det kunna
framkalla reaktioner i landet som skulle kunna innebära att allmänt
undantagstillstånd återigen måste införas, och då troligen under
sämre omständigheter än idag. Från flera håll har jag nämligen hört
Werner Best (t. h.), tysk nazistisk politiker och den högsta
representanten för den tyska ockupationen av Danmark,
tillsammans med danske statsministern, november 1942.

att en eventuellt fungerande författningsmässig regering skulle avgå
och kungen och riksdagen skulle sluta samarbeta […] För att man på
en gång ska kunna arrestera och deportera cirka 6 000 judar (inklusive kvinnor och barn) blir det nödvändigt att sätta in de polisstyrkor jag bett om i mitt telegram nr 1001 den 1.9 1943 och som nästan
uteslutande skulle användas i Storköpenhamn där de flesta av landets judar bor […] Borttransporten ska först och främst ske sjövägen
varför skepp borde dirigeras hit i god tid.
Texten, här i svensk översättning,
är hämtat ur boken Aktionen mod de danske jøder oktober 1943
av Michael Mogensen, Peder Wiben, Otto Rühl (2003)

Det var bestämt att aktionen skulle äga rum natten mellan den 1 och 2 oktober 1943 under det judiska nyåret. Men många
hann sätta sig i säkerhet genom att flera betydelsefulla personer snabbt fick kännedom om aktionen och kunde varna
judarna. En viktig person i sammanhanget var Georg F Duckwitz. Han tjänstgjorde vid den tyska ambassaden i Köpenhamn och hade hand om sjöfartsärenden. Duckwitz fick veta om aktionen genom Best och gjorde allt för att förhindra den.
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Rabbinens varning utlöste en febril aktivitet. Man ringde vänner, uppsökte släktingar,
skrev fullmakter för lägenheter samt arbets- och kontorslokaler. Några kunde dock inte
tänka sig att bryta upp under nyårsfirandet, en av de viktigaste helgerna i judendomen.
Andra menade bestämt att det inte var möjligt att något sådant kunde äga rum i Danmark:
Judarna stod ju under kungens beskydd och var danska medborgare.

Georg F. Duckwitz vid den tyska
ambassaden i Köpenhamn
gjorde en betydande insats
för att rädda de danska
judarna undan deportation till
koncentrationsläger.

Klaras bästa väns pappa och storebror kände till det som hänt judar i andra europeiska
städer och var oroliga för ryktet som sa att en aktion skulle äga rum i Köpenhamn. Den 1
oktober försökte de övertala sina grannar att lämna sitt hem och erbjöd familjen att sova
i deras lägenhet. Men Klaras pappa var övertygad om att de danska myndigheterna inte
skulle tillåta att något ont hände dem. Han menade att de tryggt kunde stanna kvar i sitt
eget hem. Vad familjen inte kände till var att Gestapo ett par veckor tidigare i hemlighet
hade lagt beslag på ett adressregister hos judiska församlingen i Köpenhamn och visste var
de judiska medlemmarna bodde.
De allra flesta förstod att de måste fly. Men vart? Och vem skulle hjälpa dem? Hjälpen
visade sig finnas på närmare håll än man kunnat tro. De danskar som hade kontakter inom
motståndsrörelsen och med fiskare i Öresund hjälpte nu till att gömma judarna på alla
möjliga platser, bland annat på sjukhus, i källare och tomma
sommarstugor och hos icke-judiska familjer. Den 2 oktober
meddelandes i svensk radio att man i Sverige var beredd att
ta emot de danska judarna. Resorna över Öresund genomfördes under de närmast följande veckorna från små fiskehamnar och öde strandremsor med hjälp av alla möjliga
farkoster, både stora fiskekuttrar och små roddbåtar.
Drygt 7 000 judar räddades till Sverige. 45 flyktingförläggningar etablerades i städerna, framförallt längs den sydsvenska kusten, Helsingborg, Landskrona och Malmö. De som
kunde arbeta sattes i arbete, bland annat i skogsbruk eller
industri. Man ordnade så att studenter kunde fortsätta studera och de yngre barnen sattes i svenska skolor. Även rent
danskspråkiga skolor etablerades, till exempel i Lund. Flera

Överrabbin Marcus Melchior
varnade för tyskarnas razzior i
samband med det judiska nyåret
1943.

Det här är en av de båtar som användes för att rädda danska judar över
till Sverige.
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Onsdagen den 29 september 1943, precis före det judiska nyåret, informerade rabbinen i sin
tur den judiska församlingen i Köpenhamns synagoga att en tysk razzia planerades. Under razzian skulle alla danska judar arresteras och deporteras. Rabbinen rådde alla att förbereda sig genom att hitta gömställen eller lämna staden och söka skydd hos icke-judiska
vänner och bekanta under de närmaste dagarna. Rabbin Melchior bad dem också att varna
andra som inte var i synagogan och hörde hans meddelande.
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Han reste personligen till Berlin men kom för sent. Hitler hade redan beslutat att de danska
judarna skulle röjas ur vägen i enlighet med telegrammet från Best. Duckwitz reste då till
Sverige där han träffade statsminister Per Albin Hansson och bad om att de danska judarna
skulle få asyl i Sverige. När han kom tillbaka till Danmark kontaktade han socialdemokraternas ledare och informerade honom om vad som skulle ske. Denne i sin tur satte genast
igång med att sprida informationen och meddelade rabbin Marcus Melchior att det bara
var några dagar kvar innan aktionen skulle sättas igång.

Danmark under 1930-talet
och den tyska ockupationen

© Yad Vashem

av flyktingfamiljerna flyttade till de större städerna där de
bodde hos vänner och släktingar. Efter kriget återvände de
flesta till Danmark.
De judar som inte flytt till Sverige eller gömt sig fördes bort av
nazisterna i razzian natten mellan den 1 och 2 oktober 1943.
Under aktionen åkte tysk polis runt i täckta vagnar och stannade vid varje hus där man visste att det bodde judar. Men
tack vare den omfattande räddningsaktionen fängslades inte
mer än 472 judar. Bland dem fanns Klara och hennes familj
som tillsammans med de andra fördes till Langelinjekajen
där transportskepp väntade på att ta dem till koncentrationslägret Theresienstadt (i dagens Tjeckien).
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Danska judar stiger i land i Sverige i oktober 1943.

Theresienstadt var en stad som låg ungefär fem mil norr om
Prag. Den grundades av den österrikiske kejsaren Josef II i
slutet av 1700-talet. Här fanns en mindre stadsbebyggelse,
militärkaserner och en liten fästning som användes som
fängelse. Efter Nazitysklands annektering 1939 av Böhmen
och Mähren (nuvarande Tjeckien) inleddes genast jakten på
motståndsmän och fängelserna fylldes med politiska fångar.
Gestapo använde den lilla fästningen i Theresienstadt till
fängelse och själva staden blev en tysk militärbas.
Tyskarna såg snart en möjlighet att utnyttja den muromgärdade staden som ett getto för judar. I november 1941 kom de
första transporterna till Theresienstadt. Judarna placerades
i kasernerna. Därefter lät tyskarna tvångsförflytta stadens
bofasta tjeckiska befolkning och hösten 1942 blev hela
Theresienstadt ett koncentrationsläger under SS:s kontroll.
Totalt passerade 140 000 judar genom lägret, 87 000 transporterades vidare till Auschwitz-Birkenau och andra koncentrations- och förintelseläger. Förutom de danska judarna
deporterades tjeckoslovakiska, österrikiska och tyska judar
hit. Många var konstnärer, musiker, teaterfolk, författare och
vetenskapsmän. Till följd av ett avtal mellan Werner Best och
SS-chefen Heinrich Himmler blev de danska judarna, som
den enda större gruppen i Theresienstadt, undantagen vidare
transport till Auschwitz-Birkenau. Än idag rådet det delade
meningar om varför detta avtal upprättades.

Löpsedel som berättar om de dansk-judiska flyktingarna i Malmö i
oktober 1943.

1944 besöktes lägret av danska och internationella Röda Korset. Inför besöket ville nazisterna visa upp ett välmående
samhälle. Men det var en falsk bild. Theresienstadt var i själva verket både ett getto och koncentrationsläger. Inspirerad
av framgången med Röda Kors-besöket tog lägerkommendanten Hans Günter initiativ till en propagandafilm om hur
kulturen blomstrade i Theresienstadt. Filmen skulle visas för olika humanitära organisationer i världen. I filmen visades
klipp ur barnoperan Brundibar, som hade premiär på ett judiskt barnhem i Prag 1942. Året efter deporterades kompositör
Hans Krása och barnen till Theresienstadt där man fortsatte spela operan tills kompositören och många av barnen hade
deporterats till Auschwitz-Birkenau.
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Bild inifrån Theresienstadt gjord av konstnären Ferdinand Bloch.
Han deporterades till Theresienstadt 1942 och mördades i
Theresienstadt 1944.

Människor trängs i en matsal i det överbefolkade lägret
Theresienstadt.
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