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Hitlers og hans kabinet
(30. januar 1933 – 30. april 1945)

Adolf Hitler i 1938
Tysklands Führer
Embedsperiode 2. august 1934 – 30. april 1945
Foregående Paul von Hindenburg (som præsident)
Efterfulgt af Karl Dönitz (som præsident)
Reichskanzler (Rigskansler) i Tyskland
Embedsperiode 30. januar 1933 – 30. april 1945
Foregående Kurt von Schleicher
Efterfulgt af Joseph Goebbels
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Født 20. april 1889 Braunau am Inn, Østrig–Ungarn
Død 30. april 1945 (56 år) Berlin, Tyskland
Nationalitet Østriger (1889–1932) Tysker (1932–1945)
Politisk parti Det Nationalsocialistiske Tyske Arbejderparti (NSDAP)
Ægtefælle Eva Braun (gift 29. april 1945)
Beskæftigelse Politiker, soldat, kunstner, forfatter
Religion Opdraget som katolik
Signatur

Militærtid Troskab
Tyske kejserrige
Reichsheer
Værn
Tjenestetid 1914-1918
Rang Gefreiter
Enhed 16. bayerske reserveregiment
Slag/krige
1. verdenskrig Udmærkelser Jernkorset af 1. og 2. klasse Såretmærket
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Adolf Hitler (20. april 1889 i Braunau am Inn, Østrig-Ungarn – 30. april
1945 i Berlin, Tyskland) var en tysk politiker og senere diktator.
Fra 1921 var han "fører" for Det nationalsocialistiske tyske Arbejderparti,
fra 1933 rigskansler og fra 1934 "fører og rigskansler" og dermed på en
gang regeringchef og statsoverhoved for Nazi-Tyskland, af nazisterne
kaldt "det tredje rige". Han var østriger af fødsel, men flyttede til
Tyskland i 1913 og blev tysk statsborger i 1932, hvor han efter at have
deltaget i 1. verdenskrig engagerede sig aktivt i politik for Deutsche
Arbeiterpartei, der senere blev til NSDAP.
Ved brug af propaganda og karismatisk tale appellerede han især til
arbejder- og middelklassens følelse af afmagt i en økonomisk
problematisk periode, og henvendte sig samtidig til de store
nationalistiske, antisemitiske og antikommunistiske bevægelser og
strømninger, der var til stede i Weimarrepublikken. Dermed formåede
han at bringe sit parti frem til magten i 1933, hvorefter han kunne
indsætte sig selv som rigskansler og sidenhen fører, og dermed indføre
det nationalsocialistike diktatur. Det nazistiske diktatur betød afskaffelse
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af fagforeningerne, indførelse af censur og systematiske forfølgelser af
jøder, Jehovas Vidner, sigøjnere, kommunister og homoseksuelle.
Udryddelserne varede helt frem til Nazi-Tysklands endelige nederlag til
sovjetiske, engelske og amerikanske styrker i 1945, hvor Hitler begik
selvmord i førerbunkeren, Berlin.
Under Hitlers 12-årige ledelse blev Tyskland omdannet til et tysk rige
fuldstændig underlagt nationalsocialismens ideologi, der krævede
komplet magt over det enkelte menneske og førte politik efter en skrap
racelære. Hitler og hans parti forbød alle oppositionsgrupper, forfulgte
politiske modstandere, umyndiggjorde først og dræbte sidenhen en stor
del af de europæiske jøder sammen med andre religiøse og etniske
mindretal og kastede det meste af verden ud i en ødelæggende krig, 2.
verdenskrig, i forsøget på yderligere at udbrede det tyske herredømme.
På grund af Hitler og hans politik døde der i Europa anslået 30-35
millioner mennesker. Tyskland og store dele af Europa blev helt eller
delvist ødelagt, og det sønderskudte Europa lå herefter åbent for
stormagterne USA og Sovjetunionens interesser, hvilket blev startskuddet
til den kolde krig.
Barndommen i Linz (1989-1907)
Familiebaggrund

Hitlers stamtræ
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Den senere diktator Adolf Hitler blev født i den lille nord-østrigske
grænseby Braunau am Inn (Oberösterreich) lige op ad det tyske Bayern og
ikke langt fra Bøhmen, det nuværende Tjekkiet. Efternavnet Hitler har
varieret i stavemåderne Hüttler, Hiedler, Hittler, Hidtler, Heidlahr og
Hitler, et slægtsskab med det tjekkiske Hidlar hhv. Hidlarcek er
overvejende sandsynligt. Adolf Hitler var den fjerde i en søskendeflok på
seks fra farens tredje ægteskab. Hans far var toldfuldmægtig Alois Hitler,
og moren var hans indgiftede niece Klara, født Pölzl. Af de seks søskende
var det kun Adolf og hans søster Paula, der overlevede til de blev voksne.
Hitler havde katolske forældre, men frafaldt selv troen sent i sine
teenageår.
Alois Hitler havde yderligere en uægte søn (Alois junior) og datter
(Angela) fra sit andet ægteskab.
Alois Hitler født Schicklgruber (1837-1903) var
Adolf Hitlers far.
I Mein Kampf skildrede Hitler sin far som en
tyran; streng og autoritær, undertiden sågar
rasende og voldelig. Men historikere mener,
at der ikke findes grund til at antage, at Alois
Hitler gav sin søn nogen strengere opdragelse
end det var kutyme på den tid.
Men noget Hitler en gang udtrykte taknemmelighed for, var at faren, som var uægte søn af
bondepigen Anna Maria Schicklgruber, ændrede
sit efternavn til Hitler. Det skete i 1876, da Alois
var 40 år, et år efter at moderen og hans sandsynlige far møllerlærlingen Johann Georg Hiedler
(deraf Hitler) var gået bort.
At Adolf Hitlers farfar skal have været Johann
Georg Hiedler er omstridt, fordi Johann Georg (som senere giftede sig
med Anna Maria) aldrig officielt havde anerkendt noget sådant faderskab,
selvom han ifølge venner skulle have indrømmet det. Derimod havde hans
bror Nepomuk Hüttler aflagt en edssvoren erklæring om, at Johann Georg
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var Alois' far. Hvad Johann Georg ville have ment om det, er ikke til at
vide; han var på dette tidspunkt allerede død.
Hitler vidste altså ikke med absolut sikkerhed, hvem hans farfar var.
Dette forhold kunne for en forfægter af den racemæssige renhed godt
være et pikant problem, og hans politiske modstandere greb da også fat i
temaet i 1920'erne; man forsøgte at anskueliggøre at selveste føreren for
det ekstremt antisemitiske og tysknationale NSDAP selv kunne være af
jødisk eller tjekkisk ophav. Der gik vedholdende rygter om, at Hitler var
kvart jødisk, og at hans bestemor, Maria Schicklgruber, var blevet gravid,
da hun arbejdede i huset for en jødisk familie Frankenberger. Selv om
rygterne aldrig er blevet verificeret, og at de efter den nyeste forskning
må anses for opspind, var de for Hitler grund nok til at han forsøgte at
tilsløre sin familiebaggrund. Da han kom til magten forbød han således
enhver omtale af sin slægt eller sine slægtninge og fik senere farens
fødeby jævnet med jorden ved at gøre den til militært øvelsesområde.
Han gjorde det også forbudt for ikke-jødiske kvinder at arbejde for
jødiske husholdninger. Sovjetisk propaganda insisterede under krigen på,
at Hitler var jøde.
Barndom og skolegang (1889-1907)
Alois Hitlers embede førte til, at familien flyttede flere gange, fra
Braunau til Passau, Lambach og så til Leonding ved Linz. På de forskellige
folkeskoler, som Adolf Hitler blev sendt til, var han overordnet set en god
elev. Han trivedes godt på benediktinernes klosterskole (2.-3. kl.,
1897/98) og talte også mange år senere varmt om tiden i klosterkirkens
drengekor, om sangundervisningen og om liturgien. Måske var det herfra
han fik sin fascination for hagekorset: en af klosterets tidligere abbeder
var pater Theodorich Hagn (død 1862), og hans personlige våbenskjold
havde et hagekors ("Hagn"="Hage"), og det var mejslet ind på et
iøjnefaldende sted, hvor den unge skoledreng må have set det.
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Adolf Hitler som barn
Men på realskolen i Linz kom han fuldstændig til kort både på det
akademiske og på det sociale plan. Han måtte gå det første skoleår
(1900/01) om, og lærerne skrev i karakterbogen at han "manglede
arbejdslyst".
Hitler forklarede det i "Mein Kampf" med, at han nægtede at lære noget
for at trodse faderen, der ville tvinge ham til at blive embedsmand. Selv
havde han ønske om at blive kunstmaler. Det sande i denne fremstilling
kan have været, at Hitler senere i livet forsøgte sig med en kunstnerisk
løbebane og sidenhen følte sig som en overset kunstner. Blandt de
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karakteregenskaber han lagde for dagen på denne tid, var selvoptagethed
og modstand mod regelmæssigt arbejde. Hitlers far døde den 3. januar
1903, i en alder af 65 år – hvilket dog ikke forbedrede Adolfs
skolepræstationer. Dermed er hans forklaring om en bevidst protest mod
faderen måske ikke en fuldgod undskyldning for den dårlige karakterbog.
Da han fyldte 16 år, afsluttede Adolf sin skolegang uden eksamenspapirer.
Ung mand i Wien og München (1907-1913)
Eskapist i Wien
Wien var på mange måder en særlig storby i datidens Europa.
Indbyggertallet havde, da Hitler flyttede dertil, passeret 1,7 mio., hvilket
betød at hovedstaden i Østrig-Ungarns kejserrige var en af de største og
mest magtfulde byer i verden. Mange af indflytterne var emigranter og
jøder, hvilket resulterede i store antisemitiske og nationalistiske
strømninger. I løbet af de sidste 10 år var procenttallet af jøder, steget
fra 2 til 10 – og i samme skala var antisemitiske partier skudt frem. Det er
et åbent spørgsmål, i hvor høj grad den unge og isolerede Hitler lod sig
rive med af propagandaen i de første år af sin tid i Wien, men meget
tyder på at han ikke rigtig fandt politik interessent og nærmere forsøgte
at fordybe sig i kunst og arkitektur.
Netop kunsten og arkitekturen blev to store nederlag for Adolf Hitler.
Men troen på sit kunstneriske talent var i midlertid så stærkt, at han som
oftest ignorerede alle andre foretagender end eskapistisk drømmeri om
arkitektoniske vidundre og store lærreder med tyske naturalistiske
landskaber. Netop denne formålsløse fordybelse og drift, beskrev han
senere i Mein Kampf: ”Jeg havde den største og stolteste tillid til Wien og
mit kunstneriske kald" . I oktober meldte Hitler sig til optagelsesprøve
på det uhyre ambitiøse kunstakademi i Theophilius Hansens pragtbygning
på Schillerplatz. Hitlers tegninger blev godtaget, og ud af de 120, der
mødte op, var han en af de 33 midlertidigt godtagede. Men næste dag da
det endelige resultat forelå, fik Hitler den måske største og mest
uventede skuffelse i sit liv.
Hans tegninger blev afvist som ”utilfredsstillende”, og beskrivelsen af
hans bidrag lød ”døde streger” og ”livløse former”. Dette hårde slag fik
ham til at opsøge rektor på akademiet. Han henviste Hitler til
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arkitektstudierne, efter at have fortalt ham om hans manglende evner
inden for kunsten. Som i 1945, da Hitler var omringet af den koalition han
havde skabt mod sig i det foregående årti, var denne anekdote velsagtens
også en af de få gange, hvor drøm og virkelighed er kollideret så kraftigt
for ham.
Snart efter hævnede hans forsømmelse af skolen sig, idet arkitektstudiet
forudsatte en studentereksamen. Den knuste Hitler rejste hjem til
moderen, hvis sygdom var forværret. (Klara Polzl fik konstateret
brystkræft i 1907). Familielægen fortalte senere efter moderens hurtigt
efterfølgende død, at han aldrig havde set ”et ungt menneske så
nedbrudt af sorg og smerte.” Efter at være kommet til sig selv, skulle
Hitler, mere opsat på sin drøm end nogensinde før, være taget til Wien
for igen at forsøge sig som kunstner. Arkitektdrømmen var knust af
uddannelsesmæssige grunde, og Hitler, der hadede systematisk arbejde,
vendte ikke tilbage til skolen. Senere i sit voksne liv, forbandede han
uddannelsesbetingelserne for de forskellige studier og kaldte dem ”uhørt
vanskelige og uoverstigelige hindringer”. August Kubizek, flyttede med til
Wien efter moderens død. De delte værelse, og Kubizek skrev i sine
erindringer, at Hitler virkede opfarende og ustabil. Hitler selv beskrev
denne periode som den sværeste og mest triste i sit liv, og i betragtning
af, at han fornylig havde fået adskillige livsdrømme knust og mistet sin
eneste og sidste følelsestilknyttede relation, (udover Geli Raubel) er det
også forståeligt, at han i denne periode udviklede sin forstenede
personlighed.

Richard Wagner var en af de store inspirationskilder for den unge Hitler.
Han gik i operaen og lod sig falde i dybe trancer under Wagners
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forestillinger - men også dette idols kontroversielle holdninger til
antisemitisme og nationalisme fastholdt Hitler, og var uden tvivl med til
at skabe den senere nazisme.
Et af de eneste billeder af August Kubizek.
Hitlers ungdomsven så meget op til ham, og tog for
givet at hans forestillinger og konspirationer var
udsprunget af et genis bevidsthed.
Set i lyset af de mange nederlag og ”pinligheder” i den
første del af sit liv, begyndte Hitler at skjule sig for
omverdenen. Hans indelukkede personlighed begyndte
for alvor at tage form, og når man spurgte ham, hvad
tiden gik med, blev han fornærmet. Og svarene lød for
det meste: studier, og studierne var tit relateret til
udbygninger af Wiens Ringstraße og komplicerede færdigkomponeringer
af Wagners symfonier m.v. Og alt dette var naturligvis uden nogen form
for realistisk udsyn. Da han blev fører for Tyskland, var enhver
offentliggørelse af oplysninger fra hans fortid eller privatliv forbudt – og
denne udvikling fra menneske til monument og kliche, var allerede under
opsejling i Wien. Han led ingen pengenød og modtog en månedlig
udbetaling, svarende til en dommerfuldmægtigs løn, på grund af
familiearven. Men meget dramatisk beskrev han tiden fra start til slut
med disse ord; ”Fem års elendighed og jammer – det er, hvad denne
Phaiakerby har betydet for mig. Fem år, hvor jeg først som
hjælpearbejder og senere som lille maler måtte tjene mit sparsomme
brød, som ikke var nok til at stille min sult. Sulten var det eneste, der
næsten aldrig forlod mig.”" . Kubizek fortalte senere hvorledes Hitlers
liv i denne periode drejede sig om en retfærdiggørelse af sit
dagdriveri ”gennem hans enestående geni”.
Han stod op ved 12-tiden, spadserede i byen, betragtede byggerierne og
drømte om, hvad han selv engang ville komme til at bygge. Han gik på
museer, i operaen og fortabte sig i sine fantasier. Han læste og stod
bøjet over urealistiske planer til langt ud på natten.
I september 1908 gjorde Hitler endnu et forsøg på at blive maler. Denne
gang blev han imidlertid slet ikke optaget til prøverne, og først nu
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forstod han, hvordan hans drømme om det uforpligtende kunstnerliv var
knust. Han holdt afvisningen helt for sig selv og rejste fra sit og Kubizeks
værelse uden at efterlade sin nye adresse. Nu flyttede den rastløse og
rådvilde Hitler rundt i Wien og boede på billige værelser. Pengene fra
familien var ved at slippe op, og Hitler endte hurtigt på bunden. Han
nægtede at arbejde sig op økonomisk og socialt, og tiden gik nu med at
male og diskutere politik på gaden (Vinteren 1909) og senere på asylet i
Meidling(1910 – maj 1913).
Hitler blev født ind i en velhavende familie og havde det meste af sit liv
levet som en usynlig arbejdsløs småborger. Nu var hans dovne og
drømmende livsføring blevet afløst af en endnu mere udsigtsløs
tilværelse - og tilmed på samfundets bund. Hitlers borgerlige opdragelse
var i mange afskygninger stadig tydelig, og alligevel så han borgerskabet
som perverteret og frastødende. Han var angst for at falde i
proletariatssumpen og så alligevel ingen anden udvej, da han ikke
ønskede at være en del af det regelmæssige og normaliserede samfund.
Han levede altid med denne splittede borgerlighed - også i tiden som
fører, hvor han både kyssede de kvindelige sekretærer på hånden og til
stadighed levede uregelmæssigt med pludselige udbrud og lidenskaber
bag denne til tider ufrivillige kulturelle facade.
Hitlers politiske og ideologiske fundament blev formentligt skabt på
mandsherberget i Meidling. Her fik han mange indtryk fra de andre
beboere, som han diskuterede livligt med. Ikke langt fra herberget
solgtes et antisemitisk tidsskrift, skrevet af en oprørt munk. ”Er De blond?
Da er De kulturskaber og kulturbærer. Er De blond? Da er De truet af
farer” , stod der med store bogstaver på en forside fra 1910. Hitler så,
hvorledes dette tidsskrifts metoder virkede på ham selv og begyndte at
studere partier og propaganda. Samtidig lod han rive med af antisemitisk
propaganda, som florerede i Wien i stort omfang. Fortalere for
antisemitismen som Georg von Schönerer og Karl Lueger fangede hurtigt
Hitlers interesse, og han var en af de mange tusind, som mødte op ved
Luegers højtidelige begravelse i 1910.
Han læste meget i denne periode, især politisk litteratur (antisemitisk og
nationalistisk) som var tilgængelig i store mængder. Desuden beskriver
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han i Mein Kampf, hvorledes han gradvist skiftede syn på jøderne; ”...jo
mere jeg så, jo tydeligere adskilte de sig i mine øjne fra resten af
menneskeheden...” I Wien fik Hitler også den overbevisning, at
marxismen og kommunismen var folkets fjender, og som forførte
arbejderen til unational tænkning. Disse ideer udviklede sig i tidens løb
til rene tvangsforestillinger hos ham.
Hitlers psykopati er formentligt udviklet i Wiener-tiden, mens hans
autoritære politiske holdninger først kom til udtryk senere. Kubizek
fortalte om Hitlers voldsomme udbrud, når han mente, der var lagt
fælder for ham, og at den internationale verden i samspil med jøderne
forsøgte at ødelægge hans drømme og fremgang. Igen kan det
konkluderes, at denne form for psykopati nærmere kan betegnes som en
ekstrem selvmedlidenhed. En evig kamp for at retfærdig gøre sin egen
eksistens og realisere sit ”kunstneriske kald” og ”geni”. Hans
psykopatiske træk har givetvis startet en ond cirkel af selvmedlidenhed atlså snarere en evig kamp for sit eget vel, end en kamp for at skade
andres. Men som de fleste andre svage og uselvstændige på denne tid,
blev han hurtigt offer for propaganda og ekstremisme.
På denne måde kunne han realisere sig gennem andre og udnytte sin
åbenbart ubegrænsede evne til at hade. Nu blev Hitlers had rettet imod
noget bestemt, mens det førhen havde svævet i overspændte og
paranoide fantasiforestillinger. Denne pludselige borgerliggørelse af hans
eksistens og had - eller bare følelsen af at høre hjemme et sted og blive
påklistret et mærkat, har formodentligvis gjort den unge og rådvilde
Hitler mere tryg. Dog nåede han aldrig at melde sig ind i et parti i sin
Wiener tid. Denne kendsgerning har sandsynligvis skyldtes et stadigt
brændende ønske om at blive kunstner, men undertiden begyndte han at
studere antisemitsmen og nationalismen - og med en stødt og roligt
voksende begejstring.
Hitler beskriver også, hvorledes han allerede i Wiener-årene inspireredes
til nationalsocialismen ved at smelte Luegers smidighed og forståelse for
at tale til de brede masser sammen med Schönerers nationalisme og
antisemitisme. Han har dog senere afvist at disse politikeres værktøjer og
standpunkter, var de afgørende inspirationskilder til national socialismen
- de var blot øjenåbnere for den unge Hitler. I disse år tænkte han i det
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hele taget meget, og skulle eftersigende havde udviklet den tyske
idealstat og forsøgt sig med reformer indenfor skolevæsenet. Alt sammen
på det overfladiske niveau, som enhver avislæser mestrer.
I årene på mandsherberget levede Hitler af at sælge jævne skitser af
Wiens attraktioner. Ideen til det fik han af en af de andre beboere på
asylet (Reinhold Hanisch), der tilmed solgte billederne for ham. En
mindre politisk uoverensstemmelse endte med samarbejdets ophørelse,
og Hitler begyndte selv at sælge sine billeder. Det gik imidlertid dårligt
med salget, men to større familie arve reddede den unge Hitler. Han
havde nu en større sum penge og kunne flytte på værelse igen. Det
ønskede han dog ikke, og blev i midlertid på herberget uden at fortælle
om sine penge. Derimod beskrev han for de andre beboere, at han ville
rejse til München og skabe sig en malerkarriere der. Forhåbningerne om
denne tilværelse fik ham dog ikke til at flytte. Først i maj 1913 - da
Østrig begyndte at opruste til 1. verdenskrig - flyttede Hitler: Han
ønskede for alt i verden ikke at gå i krig for Østrig-Ungarns kejserdømme,
og han havde allerede undgået myndighederne i flere år.
München og forløsningen gennem krigen
Men den 24. maj 1913 flygtede han til München. Han var da 24 år gammel,
en melankolsk, ung mand, der opfattede sig selv som "absolut antisemit,
som døds-fjende af den samlede marxistiske verdensanskuelse, som
altysk.”
Da Hitler ankom til München medbragte han intet andet end det had og
den fanatisme som han modtog i sine Wiener-år. Hans gren af familien
var enten død eller bortrejst, og han havde brudt med de venner og
bekendte, han havde mødt på sin vej. Den unge Hitlers forstenede
adfærd blev efterhånden tydeligere for omverdenen, og kun når han
diskuterede med fremme-de på cafeer og knejper, viste han
menneskelighed i form af sine velkendte raserianfald. De østrigske
myndigheder kom snart på sporet af ham, og han sendte dem et ynkeligt
brev, med sin begrundelse for at været udeblevet fra militærtjenesten.
Brevet var sirligt formuleret og beskrev højstemt hans ”nød og sult” i
Wien. Kort efter modtog Hitler en endelig indkaldelsesordre, og han
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mødte op ca. 14 dage senere. På hans militærpapirer, som den tyske
fører febrilsk forsøgte at finde og destruere 20 år senere, stod ”Uegnet
til våben- og hjælpetjeneste, for svage-lig. Kasseret.”
Hitler har senere fortalt, at tiden i München var et strålende alternativ til
Wiener-årene og de tilknyttede nederlag. I grundvolden tydede alt dog på,
at Hitlers livsstil, var ganske uforandret efter rejsen til hans drømme og
længslers land. Han levede stadig af at male og sælge postkort, og blev
hverken påvirket eller tog del i de kunstneriske strømninger som München
huserede. Den tyske journalist Josef Greiner mener at have mødt Hitler i
München, og have spurgt ham ad, hvilke tanker han gjorde sig om sin
fremtid. Svaret var kontant og lød: ”Der bliver jo alligevel snart krig, så
det er lige meget, om man har en profession eller ej; ved militæret er
generaldirektøren ikke mere end hundetrimmeren.”
Hitlers fornemmelser for den snarlige krig var korrekte – og han beskrev
følelsen af de europæiske spændinger før dens udbrud:
”Allerede i min tid i Wien, lå der over Balkan denne blege lummerhede,
der plejer at varsle orkanen, og somme tider flammede der et lysskær op,
som dog hurtigt fortabte sig i det uhyggelige mørke. Men så kom
Balkankrigen, og det første vindstød fejede hen over et nervøst Europa.
Den tid, der kom nu, lå som et frygteligt mareridt over menneskene,
rugende som en feberhed tropeglød; på grund af den evige bekymring
blev følelsen af en katastrofe, der nærmede sig, næsten til en længsel.
Gid himlen dog endelig ville give skæbnen, der ikke længere lod sig
standse, frie tøjler. Så ramte da også den første mægtige lynstråle
jorden; uvejret brød løs og himlens torden blandede sig med drønet fra
verdenskrigens batterier.”
Den 1. august 1914 var Hitler blandt den tusindtallige menneskeskare på
Odeonsplatz i München, der med feberhede ansigter og desperate
patriotiske forhåbninger, fejrede starten på det første europæiske opgør
mellem facismen og demokratiet. Medens krigsproklamationen blev læst
op i højtidelige toner, følte Hitler pludselig mening med sin eksistens og
berettede senere i Mein kampf hvorledes han "overvældet af stormende
begejstring sank på knæ og takkede himlen af fuldt hjerte" fordi den
skænkede ham "denne lykke at få lov til at opleve opbrudstiden." To
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dage senere meldte han sig som frivillig og blev optaget i et bayersk
regiment. Umiddelbart så Hitler krigen som starten på noget nyt - en ny
verdensorden, hvori han håbede på at slippe fri fra sin melankolske og
udsigtsløse tilværelse.
1. verdenskrig (1914-1918)
Uddybende artikel: 1. verdenskrig.
Ved udbruddet af den 1. verdenskrig opholdt Hitler sig i München, hvor
han ernærede sig bl.a. ved at farvelægge postkort. Han meldte sig straks
ved krigsudbruddet til den bayerske hær. Han var kurer, et meget farligt
arbejde, og han blev såret første gang i 1916. Han fik jernkorset af første
grad for sin kurertjeneste. Hitler gik for at være en lydig og dygtig soldat,
men han var ikke særlig afholdt af de andre soldater, der anså ham for at
være alt for ukritisk over for officererne. Under retssagen efter
ølstuekuppet i 1924 beskrev han sig selv som en soldat, der "adlød de
foresatte, ikke modsagde nogen af dem og føjede sig blindt".
Han blev blind efter et gasangreb umiddelbart inden krigens slutning.
Mens han lå på lazarettet i Pommern, oplevede han Tysklands
sammenbrud, hvilket angiveligt gjorde et så stærkt indtryk på ham, at
han opgav enhver tanke om at blive kunstner og i stedet rejste til
München for at kaste sig ud i politik. Den almindelige antagelse har
været, at Hitler blev blind som følge af gasforgiftning. Den engelske
psykolog David Lewis har dog foreslået, at blindheden var hysterisk.
Dette er blandt andet baseret på et vidneudsagn af neurologen Karl
Kroner til den amerikanske efterretningstjeneste i 1943. I følge Kroner
havde han undersøgt Hitler, diagnosticeret ham som hysteriker og sendt
ham til videre behandling hos neuropsykiateren Edmund Forster. Den
amerikanske psykiater David Post har diskuteret muligheden for, at Hitler
blev hypnotiseret under behandlingen og at denne hypnose fik afgørende
indflydelse på historien. Forfatteren Ernst Weiss udgav i 1939 en roman,
Der Augenzeuge (Øjenvidnet). I den bliver en patient benævnt A.H.
behandlet for hysterisk blindhed. Muligvis er denne roman baseret på
Hitlers behandling. Andre har foreslået, at Hitler på dette tidspunkt led
af posttraumatisk belastningsreaktion.
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Hitler blev under alle omstændigheder behandlet af en militærlæge med
speciale i psykiatri og denne diagnosticerede ham som psykopat, der
derfor måtte være uegnet til lederopgaver.
Hitlers kompagnifører udtalte: "Denne hysteriker gør jeg aldrig til
underofficer!" Åbenbart var det ikke hans østrigske statsborgerskab, der
hindrede hans stigen i graderne; det var hans overordnede, der ikke
turde forfremme ham. Frontoplevelserne udgjorde en meget vigtig del i
Hitlers liv. Den tyske historiker Sebastian Haffner har siden kaldt denne
oplevelse for Hitlers eneste dannelse i livet. Rigtigt er det, at Hitler
senere hen viste, at han rent faktisk vidste noget om militær og militærtaktik.
Hitler sluttede krigen som en dybt skuffet mand, der ikke kunne komme
sig over den ydmygende fredsslut-ning. Hans grænseløse og gribende
nationalisme beskrev han blandt andet i Mein Kampf med disse ord:
"”Og, derefter kom en fugtig, kold nat i Flanderen; tavse marc-herede vi,
og da dagen begyndte at bryde gennem tågebankerne, da hvisler
pludselig en jern hilsen over vore hoveder, og med skarpe smæld slår de
små kugler ned i vore rækker piskende den våde jord op. Men inden den
lille sky er trukket bort igen, drøner fra to hundrede struber de første
hurraer dødens første budskab i møde. Så begyndte det at brage og drøne,
at synge og hyle, og med feberhede øjne styrtede vi alle fremad, hurtigere og hurtigere, over roemarker og gærder til kampen mand mod mand.
Men fra det fjerne nåede tonerne af vore ører, stadig nærmere og
nærmere, fra kompagni til kompagni, og netop i det øjeblik, hvor døden
mejede ned i vores rækker, nåede sangen også os, og vi sendte den
videre; Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der welt!"
Hitlers vej til magten (1918-1933)
Deutsche Arbeiterpartei
Hitler hævdede senere, at det var hans reaktion mod den tabte krig og
"forbryderne", som var årsagen til at beslutningen om at blive politiker
begyndte at spire i ham. Der er dog flere indikationer for, at dette ikke
forholdt sig sådan, og at der er tale om en efterrationalisering fra Hitlers
side. Efter krigen drog han direkte tilbage til regimentskasernen i
München og gjorde sit bedste for at undgå at blive frigjort fra militæret.
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Flere gange lod han sig vælge som en af regimentets tillidsmænd, så han
kunne få lov at blive. Dette gjorde mærkeligt nok den senere indædte
kommunisthader til soldat under den socialistiske ministerpræsident Kurt
Eisners bayerske sovjetrepublikk.

Hitlers medlemskort i DAP (senere NSDAP).
I forvirringen efter drabet på Eisner engagerede Hitler sig hverken for
sovjetrepublikken eller for dens modstandere – selv om man i lyset af
hans senere løbebane skulle have forventet, at han ville have kastet sig
ind på den antikommunistiske side, som var anført af de
folkenationalistiske og ekstremt højreoriente-rede frikorps. Det virker
mere som om han holdt sig forsigtigt i baggrunden. Der findes dog et foto,
som viser, at Hitler deltog i en sørgemarch for den myrde-de Eisner, som
var jøde. Også dette bliver af enkelte historikere anført som indikation
for, at Hitlers poli-tiske anskuelser slet ikke var så færdigtudviklede, som
han selv ville have det til at se ud seks år senere i "Mein Kampf".
Efter at sovjetrepublikken var blevet slået ned, lod Hitler sig hverve af
"Münchener Reichswehrver-waltung" (Münchens rigsværnsforvaltning),
som dengang var den afgørende magtfaktor i Bayern. Der er noget, som
tyder på, at han på denne måde ønskede at vinde de nye magthaveres
velvilje: Han forrådte de regimentskammerater, som havde engageret sig
på sovjetregeringens side.
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De toneangivende mænd i det såkaldte "Schwarze Reichswehr" (sorte
rigsværn) som for eksempel major Ernst Röhm, syntes at have set en
potentiel agitator i Hitler, som ville kunne være dem behjælpelig med at
sprede nationalistiske tanker blandt arbejderne. De sendte Hitler på et
kursus for propagandatalere og gav ham til opgave at udspionere de
mange politiske partier og kredse i det postrevolutionære München.

Det nazistiske swastika, som i gammel tid var forbun-det med lykke og
fremgang, men tillige fik en anden betydning op igennem 30'erne og
40'erne. Symbolet blev præsenteret af Hitler i 1922.
En af disse mange grupperinger var et parti stiftet af låsesmeden Anton
Drexler og journalisten Karl Harrer, nemlig Deutsche Arbeiterpartei (DAP,
Det tyske arbejderparti), som forfægtede fremmedfjendtlige,
antisemitiske og pseudo-socialistiske ideer, det hele blandet med stortysk
nationalisme. Første gang Hitler besøgte deres møder var den 12.
september 1919. Da en af talerne tog til orde for at Bayern skulle bryde
ud af Weimarrepublikken, modsagde Hitler ham så energisk og veltalende,
at man straks bemærkede Hitlers retoriske talent. Han må også selv have
lagt mærke til, at han var i stand til at gribe sine tilhørere og vække
deres følelser til live. Allerede samme aften forsøgte Drexler at hverve
ham. Drexler skulle efter sigende på klingende bayersk have sagt til sin
journalistven Harrer: "Dör hot a Goschn, den kennt ma braucha!" (Han har
et mundtøj, ham kan vi bruge). Hitler meldte sig ind i DAP den 19.
oktober – som det 55. medlem (ikke som det syvende, som han selv
påstod senere). At hans medlemsnummer blev 555 kom sig af, at DAPs
medlemstælling begyndte med 501, for at foregive en større tilslutning
18

end partiet egentlig havde. På denne tid kom Hitler for første gang i
berøring med den antisemitiske forfatter Dietrich Eckart fra
Thuleselskabet. Eckart var på udkig efter en agitator, som kunne vinde
arbejderne og folk fra de lavere samfundslag for hans højreradikale
tankegods. Han var en af de første, som indså, hvilket potentiale Hitler
besad, og han forsøgte sidenhen at hjælpe Hitler fremad. I 1920 blev han
udgiver af Hitlers partiblad "Völkischer Beobachter".
Eftersom Hitler med sine medrivende talegaver fik stadig flere tilhørere
og skaffede stadig flere medlemmer til partiet, blev han snart helt
uundværlig for det lille DAP. Det tog ikke lang tid før han fik en
lederposition i partiets hvervningsarbejde. I begyndelsen af 1920 var han
med til at udvikle DAPs 25-punktsprogram, og det var ham, som sørgede
for, at partiet tilføjede "nationalsocialistisk" til sit navn og dermed blev
til "Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei" (NSDAP). Et navn som
partiet beholdt helt til partiets og det tredie riges undergang i 1945.
Da han blev fritstillet fra hæren den 31. marts 1920, var han allerede i
stand til at leve af de honorarer, han fik som taler. Han var blevet
uundværlig som "ølstueagitator" for det fremdeles marginale NSDAP. Det
udnyttede han, da han i juli 1921 udmanøvrerede den gamle partiledelse
og med et ultimatum gennemtvang, at han selv blev formand for partiet.
Hitler var nu en lokal politisk berømthed. Uden for Bayern blev han
imidlertid stort set betragtet som en forunderlig særling, der kun
fortjente lidt trækken på skuldrene.
Kupforsøg og fængselsstraf
Uddybende artikel: Ølkælderkuppet.
Da sovjetrepublikken i München var blevet slået ned, blev Bayern regeret
af den nationalistisk og monarkistisk sindede
generalstatsbefuldmægtigede Gustav Ritter von Kahr, som ikke lagde
skjul på sin afvisning af demokratiet og den "røde" social-liberale
rigsregering i Berlin. Hitler og den tidligere generalkvartermester for
Hærens Overkommando (Oberste Heeresleitung, OHL) Erich von
Ludendorff, som var begyndt at sympatisere med NSDAP, betragtede
derfor Kahr som en allieret i sin plan om at styrte regeringen i Berlin.
Planen havde Mussolinis "march mod Rom" i oktober 1922 som forbillede.
Hitler troede, at den franske okkupation af Ruhrområdet, den voldsomme
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inflation og den heftige indre uro i Tyskland ville sikre ham tilstrækkelig
støtte i de brede lag af befolkningen.
Om aftenen den 8. november 1923 stormede Hitler og nogle bevæbnede
mænd Münchens Bürgerbräukeller, hvor Kahr netop talte. Kahr gik under
trusler med på Hitlers forslag om en ny regering, men det skulle vise sig,
at det kun var et trick for at snyde Hitler, der på det tidspunkt havde
vundet kampen. Allerede næste morgen gik politiet løs på Hitlers
tilhængeres march og jagede oprørerne på vild flugt uden de store
problemer. Ludendorff blev arresteret allerede den 9. november, Hitler
nogle få dage senere.
Retssagen mod kupmagerne begyndte den 26. februar 1924. Efter loven
skulle man have kunnet forvente, at sagen ville resultere i lange
fængselsstraffe, og at Hitler, der endnu var østrigsk statsborger, ville
blive udvist. Men som det efterhånden var blevet kutyme i
Weimarrepublikken, hvor det meste af embeds- og dommerstanden var
gennemsyret af nationalistiske og antidemokratiske ideer, blev de
højreradikale gerningsmænd behandlet uhørt mildt og fik kun korte
fængselsstraffe. Retspræsidenten lod det til og med passere, at Hitler
under retssagen angreb ham på grund af hans jødiske baggrund.
Ludendorff bagatel-liserede efter bedste evne sin egen medvirkning ved
"ølstuekuppet" og blev helt frikendt. Hitler, som anede, at han ikke ville
blive straffet hårdt, greb chancen og fremstillede sig selv som den eneste
og suveræne initiativtager til hele affæren.
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Første udgave af Hitlers manifest og selvbiografi Mein Kampf
I forhold til at han havde begået højforræderi og forsøgt at omvælte
staten, var den endelige fængelsstraf på fem år latterligt mild. Men ikke
nok med det; han kom kun til at afsone fem måneder af straffen og blev
løsladt den 20. december 1924. Mens Hitler sad fængslet i Landsberg am
Lech skrev han med hjælp fra sin sekretær Rudolf Hess første del af
bogen Mein Kampf. Her fremlagde han i fuld åbenhed sine politiske mål
og beskrev den nationalsocialistiske ideologis grundlæggende elementer,
især med vægt på racelæren.
Takket være pressedækningen af retssagen blev Hitler nu også betragtet
som den vigtigste af hele Tysklands såkaldte folkenationale (völkische)
politikere. Hans lederstilling i NSDAP stod nu ikke længere til diskussion,
og i den folkenationale bevægelse fik hans stemme stadig mere vægt. Nu
begyndte han at se på sin egen rolle som den naturlige fører; det drejede
sig nu ikke længere om at være den, som beredte vejen for andre som fx.
von Ludendorff ved ølstuekuppet. Nu var det ham selv, der skulle være
forrest. Det var sandsynligvis i forbindelse med denne beslutning, at
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Hitler i 1925 frasagde sig sit østrigske statsborgerskab. Hitler var statsløs
indtil 1932, hvor han fik tysk statsborgerskab.
Men der var dog stadig lang vej til magten i Tyskland. Forbuddet mod
NSDAP var ganske vist blevet ophævet igen, men samtidig blev de
økonomiske forhold i landet bedre og den politiske situation stabiliseret.
Der var nu ikke længere så mange, der i desperation lyttede til Hitlers
radikale løsningsforslag. Man trådte nu ind i en økonomisk vækstperiode,
som skulle vare ved helt til 1929, og det svækkede de radikale partiers
popularitet i vælgermassen.
Ny chance og endeligt gennembrud for Hitler og hans parti
Efter løsladelsen fra Landshut-fængslet gik Hitler i gang med at skaffe sig
den fuldstændige kontrol over NSDAP. I Nordtyskland havde der dannet
sig en stærk mere venstreorienteret partifløj under Gregor Strasser. Han
var uenig i Hitlers frieri til den gamle monarkistiske magtelite og gik ind
for en langt mere socialrevolutionær kurs. Men det lykkedes Hitler at
neutralisere Strasser og hans ledsagere, eller som i tilfældet Joseph
Goebbels, der også en overgang flirtede med de socialistiske ideer, helt
at trække dem over på sin side.
Efter det mislykkede kup var Hitler nået frem til, at vejen til magten ikke
gik via revolutioner. Det gjaldt om at vinde på lovlig vis gennem det
demokratiske system; han måtte opnå befolkningens støtte til sin politik,
før han kunne gennemføre sine mål. Han ville undergrave og besejre
demokratiet ved hjælp af dets egne regler. NSDAP skulle repræsenteres i
parlamenterne, men ikke for at arbejde konstruktivt efter de
parlamentariske principper. Medlemmerne skulle obstruere og
miskreditere demokratiet og dermed vise befolkningen, at en ét-partistat under én fører var at foretrække. På samme tid skulle SA ved
spektakulære parader, gadeslagsmål og organiserede uroligheter sørge
for, at offentligheden ikke lod partiet og dets fører gå i glemmebogen, og
at det demokratiske systems iboende svagheder blev åbenbare for de
mange. Endvidere skulle angreb på andre partier forhindre dem i at
agitere og vinde vælgere. NSDAP oprettede tæskehold, der blev sat ind
ved vælgermøder i mindre byer, for at forhindre modstanderpartier i at
fremsætte deres budskaber. I de mindre byer var der sjældent politi nok
til at stoppe den politiske chikane. Nazipartiets efterfølgende markante
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fremgang ved valgene skyldtes også, at det - især inspireret af Joseph
Goebbels' banebrydende ideer - forstod at bruge nye metoder for
valgkamp, agitation og påvirkning af masserne.
Med børskrakket i New York 1929 og den efterfølgende
verdensomspændende økonomiske krise blev NSDAP igen et parti, man
skulle holde øje med. Og denne gang fik partiet for alvor medvind. Krisen
ramte særligt Tysklands svækkede økonomi hårdt, arbejdsløsheden steg
voldsomt, og tynget af det politiske pres brød den hidtige regering, også
kendt som "Weimarkoalitionen" sammen. Der var nu ikke længere flertal
for en demokratisk regering, hvilket førte til, at Zentrum-politikeren
Heinrich Brüning støttet af rigspræsident Paul von Hindenburg kunne
regere ved hjælp af provisoriske nødforordninger, der reelt set satte
demokratiet ud af kraft. Dermed var vejen faktisk banet for en
diktaturstat.
Ved valget til Rigsdagen den 14. september 1930 øgede NSDAP sin andel
af stemmerne drastisk: fra 2,6% til 18,3%. Før havde NSDAP tolv
repræsentanter i Rigsdagen, nu kunne det stille med 107. De
statsbærende demokratiske liberale og socialdemokratiske partier på den
politiske midte havde ikke længere noget samlet flertal, og Hitler var nu
endegyldigt blevet en magtfaktor på nationalt niveau.
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Hitlers vej til kanslerembedet
Præsident Paul von Hindenburg udnævnte Hitler til rigskansler i 1933.
I starten af 30'erne modtog Hitler og hans parti stadig mere støtte,
økonomisk og logistisk, af junkerne, tidligere kejsertro, ledende
forretningsmænd og militærfolk (for eksempel fra de såkaldte Freikorps).
I 1932 blev Hitler omsider tysk statsborger og kunne nu opstilles som
rigspræsident. Valget fandt sted i marts 1932, og Hitler opnåede 30,2 %
af stemmerne. Kun Hindenburg kunne slå ham med 49 % af stemmerne.
Næsten 80 % af stemmerne var altså gået til kandidater med
antidemokratiske og nationalistiske holdninger, hvilket vidnede om
demokratiets dårlige stilling i Weimarrepublikken.
Ved valget i november 1932 blev NSDAP rigsdagens største parti, men det
havde ikke flertal og var derfor afhængigt af rigspræsident Hindenburgs
velvilje: det var ham, der skulle udnævne kansleren, hvis der ikke var
flertal for ham i rigsdagen. Efter en række interne magtkampe mellem
forskellige nationalkonservative kanslerkandidater, endte det med, at
den forsmåede og forbigåede Franz von Papen forhandlede med Hitler
bag kansler Kurt von Schleichers ryg og fik overtalt præsident Hindenburg
til at udnævne Hitler som kansler, og ham selv som vicekansler. Den 30.
januar fulgte den skæbnesvangre udnævnelse af Hitler til kansler, en
udnævnelse, der var blevet gjort mulig af forskellige faktorer:
Hitler fandt støtte hos dele af den tyske storindustri og hos flere banker.
De var bange for kommunisme og en efterfølgende statsliggørelse af
økonomien og håbede, at Hitler skulle have held i sit forehavende med at
eliminere "den bolsjevistiske fare". De var også lydhøre for den militære
oprustning Hitler plæderede for; en oprustning ville kunne gavne
økonomien.
De nationalkonservative kredse omkring Franz von Papen gik ind for, at
Hitler blev rigskansler. von Papen, som var lovet en plads i Hitlers
kabinet, bildte sig ind, at denne ansvarsfulde stilling ville gøre Hitler
mere ansvarlig og mindre radikal, og at Hitler ville lytte til mere
moderate stemmer. Papen håbede til en vis grad at kunne styre Hitler
ved at have flere konservative ministre i regeringen; der var kun to
ministre fra NSDAP.
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Militærfolkene så i Hitler en ven af militæret og håbede, at han ville
kunne bevirke en national fornyelse og sørge for, at Tyskland kunne
lægge den forsmæderlige Versaillestraktat bag sig og bringe hæren
tilbage til hæder, værdighed og styrke ved den lovede oprustning.
Monarkistiske, antidemokratiske og nationalkonservative kredse håbede,
at Hitler ville skabe politisk stabilitet og nyordne den politiske kultur i
retning af en genoprettelse af det autoritære styre fra før 1. verdenskrig.
Det var dog ikke alle nationalkonservative kredse, der var lige lykkelige
for Hitler, der af mange konservative stadig blev betragtet med stor
skepsis pga. sin pøbelagtige optræden og sin forkærlighed for masserne.
Mange konservative så Hitler som et nødvendigt onde for at kunne
forhindre socialismen i at få magt i landet. Hitler var det mindste onde.
General Erich Ludendorff, som sammen med Hitler havde forsøgt et kup i
1923, skrev advarende til rigspræsident von Hindenburg efter Hitlers
udnævnelse til kansler i januar 1933:
"De har (...) udleveret vort hellige tyske fædreland til en af tidernes
største demagoger. Jeg profeterer højtideligt for Dem, at denne
ulyksalige mand kommer til at styrte vort rige lukt i afgrunden og
bibringe vort land ufattelige lidelser. De kommende slægter kommer til
at forbande Dem i Deres grav for denne handling."
Hitler som diktator frem til 2. verdenskrig (1933-1939)

Overgangen til diktatur
Rigsdagsbygningen i Berlin
på et postkort fra omkring
1900.
Den 30. januar satte Adolf
Hitler sig i kanslerstolen.
Dagen kaldes på tysk
"Machtergreifung".
Den parlamentariske
situation var dog stadig
ikke tilfredsstillende
for Hitler, så han overtalte
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Hindenburg til at udskrive endnu et valg, der blev berammet til starten af
marts 1933. Men natten til den 28. februar begyndte rigsdagsbygningen at
brænde. Adolf Hitler så sit snit til at udnytte den udløste panik til at
forøge sine magtbeføjelser. Da gerningsmanden lod til at være en
anarkist med forbindelser til kommunistpartiet, kastede man hurtigt
skylden for branden på kommunister og andre venstrefløjspartier, og
Hitler formåede at overtale Hindenburg til at sætte nødbestemmelsen i
artikel 48 i Weimarforfatningen i værk. Med denne nødforordning i
hånden kunne kansler Adolf Hitler sætte grundlæggende rettigheder ud
af kraft og gennemføre love uden om rigsdagen. Som noget af det første
forbød Hitler det kommunistiske parti, og dets medlemmer blev fængslet
og forfulgt over hele Tyskland. I perioden op til valget benyttede Hitler
sig effektivt af kanslerens beføjelser til at sikre nazisterne ekstrem
opmærksomhed i de statslige medier gennem propaganda og ved at
undertrykke alle andre partiers rettigheder. SA-grupper ødelagde
valgmøder for andre partier ved voldelige optøjer. Ved valget den 6.
marts 1933 lykkedes det dog alligevel ikke for Hitler at opnå det ønskede
flertal. Med 43,9 procent af stemmerne var det dog det bedste valg for
NSDAP til dato, og Hitler havde sammen med det bayerske bondeparti
DNVP over halvdelen af pladserne i rigsdagen.
Nødforordningerne, som sikrede, at Hitler kunne regere uindskrænket,
havde imidlertid begrænset gyldighedstid. For at forlænge disse
beføjelser krævedes der en lov, som skulle have støtte af mere end 2/3
af rigsdagen. Loven blev vedtaget den 23. marts og gav Hitler
fuldstændig magt. Den hed "Gesetz zur Behebung der Not von Volk und
Reich" (Loven til at lindre nøden for folket og riget), men loven kaldes i
fagsprog "Ermächtigungsgesetz" (bemyndigelsesloven). Den blev vedtaget
under stor tumult i rigsdagen med støtte fra de borgerlige partier. Kun
socialdemokraterne stemte imod; kommunisterne kunne ikke stemme, da
deres parti var blevet forbudt.
Loven trådte i kraft den 24. marts 1933 og dermed begyndte NaziTyskland, Det tredje rige. Med denne lov ophørte Weimarrepublikken;
Hitler var nu diktator og stod på magtens tinde.
Den 1. juni 1933 blev den såkaldte "Adolf-Hitler-Spende der deutschen
Wirtschaft" ("Gave til Hitler fra det tyske erhvervsliv") indført. Det var en
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tvangsafgift, som alle virksomheder skulle betale direkte til NSDAP. Frem
til 1945 blev der indkrævet "gaver" af denne art i størrelsesordenen op til
700 mill. rigsmark. Denne afgift styrkede partiet yderligere, da det ikke
længere havde økonomiske problemer.
Efter præsident Hindenburgs død den 2. august 1934 overgik
kommandoen over Reichswehr til Hitler uden nogen indvendinger fra
hærens side. Fra da af begyndte Hitler at lade Reichswehr aflægge ed til
sig, og han lod sig nu titulere Fører og rigskansler. Hitler havde ved
Hindenburgs død formelt afskaffet præsidentembedet og forenede nu det
og kanslerembedet i sin person. Hitlers sidste skridt mod den
fuldstændige magt over hæren skete i januar 1938, da
Reichswehrminister Werner von Blomberg og øverstbefalende for hæren
Generaloberst Freiherr von Fritsch blev fyret bl. a. pga. anklager om
homosexualitet. Hitler afskedigede en række generaler og overtog selv
den fulde styring af Wehrmacht.
Han fortæller i Mein Kampf, hvordan han efter at have læst en børnebog
om den fransk-tyske krig, "sværmede mere og mere for alt, der på en
eller anden måde hang sammen med krig og soldater". Den mest solgte
børnebog til julen 1933 hed Børn, hvad ved I om Føreren? og fortæller:
"I ved, kære børn, at før var alt godt og rigtigt i Tyskland. Men så blev
franskmændene bange for os og misundelige. Hver gang der stod i
aviserne at nu havde tyskerne gjort en ny opfindelse eller bygget en ny
fabrik, blev de endnu mere misundelige...Derfor sagde landene rundt
Tyskland: Vi vil ikke finde os i at Tyskland er bedre, rigere, større og
lykkeligere end vi er. Vi vil tage livet af Tyskland..." Deutsche Allgemeine
Zeitung skrev, at i "hånden på enhver tysk dreng, der træder ind i
mandbarhedens alder, hører der blinkende våben, og i næven på den
yngre bror pil og bue. I omgang med våben går hans væsens dybeste
hemmeligheder anelsesfuldt gennem sjælen og slipper ham ikke mere."
Derfor anbefalede Berliner Tageblatt folk at købe julegaver svarende til
det tyske folks høje kulturelle nivå, særlig tinsoldater, der "gør vår
ungdom fortrolig med Tysklands herlige fortid og vækker den
uimodståelige militærtanke i deres sind."
Afskaffelsen af SA
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Hitler eliminerede den interne partikamporganisation SA (SturmAbteilung) den 30. juni 1934. SA havde før Hitlers magtovertagelse været
et utroligt vigtigt instrument til at terrorisere politiske modstandere og
sikre sig herredømmet ved massemøder. Men efterhånden var
organisationen blevet mere og mere opsætsig over for ledelsen, og den
nød ikke udbredt opbakning i befolkningen, der ikke var særlig begejstret
for den voldelige kamp-organisation. Rygter om homosexualitet i SA, især
omkring SA-lederen Ernst Röhms person, skadede også partiet. Ansporet
af Röhms konkurrenter Heinrich Himmler, Hermann Göring og Reinhard
Heydrich besluttede Hitler sig under påskud af et SA-kupforsøg til at
skille sig af med SA, en handling der fik navnet "De lange knives nat". På
denne nat blev Ernst Röhm og mange andre af Hitlers kritikere henrettet
uden rettergang. Hitlers tidligere rival, den forhenværende rigskansler
Kurt von Schleicher, blev også myrdet sammen med sin ægtefælle.
Drabet tyder på, at mordene var udløst af gammelt nag, da Kurt von
Schleicher ikke længere udgjorde nogen trussel mod Hitler og hans parti.
Oprustning og ekspansiv udenrigspolitik
Hitler førte en aggressiv og ekspansionistisk udenrigspolitik, der med sin
frækhed, hurtighed og hensynsløshed til fulde udnyttede vestmagternes
passivitet. De europæiske ledere var både præget af deres eget ønske om
fred og håbet om at nazismen og kommunismen ville ødelægge hinanden.
Derfor fik Hitler held med en kæde af dristige lynaktioner op gennem
30'erne, som gennemførtes på trods af hans egne generalers forbehold.
Weimarrepublikkens demokratisk valgte politikere havde arbejdet på at
tilvejebringe en revision af Versaillestraktaten, der af tyskerne blev
anset for alt for hård mod Tyskland. Hitler førte den samme
udenrigspolitisk, men han havde ikke tænkt sig at holde sig til
diplomatiske forsøg på at ændre tingenes tilstand. Han ville også anvende
militær magt som trussel for at ændre Versaillestraktatens bestemmelser.
I slutningen af 30'erne, da Hitlers regime bl.a. havde indlemmet Østrig og
Ruhr-distriktet i det tyske storrige, skabt arbejde for alle, oprustet
militæret kolossalt og afholdt de olympiske lege i 1936 med næsten alle
medaljer til egen fordel, var Hitler uden tvivl en af verdens mest
interessente personer. Kun et år før 2. verdenskrigs udbrud (1938), blev
han blandt andet tildelt Time person of the year-prisen.
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I første omgang viste de andre europæiske politikere sig imødekommende
over for Hitlers krav, så militær magt blev ikke nødvendig. I løbet af 1934
brød Hitler åbenlyst Versaillestraktaten ved at øge budgetterne for hær
og flåde betragteligt. Hitler annoncerede hærens udvidelse til 600.000
mand, seks gange så meget som traktaten tillod, og han opbyggede både
et nyt luftvåben, Luftwaffe og øgede flåden. Tysklands nabolande så med
stor uro på disse brud, men valgte at acceptere dem efter Hitlers løfter
om landets fredelige intentioner.
Hitler anså dog bare revisionen af Versaillestraktaten som et delmål. Han
anså ikke alene de daværende tyske grænser, men også de tyske grænser
fra før 1. verdenskrig som ulogiske og alt for trange. Hans mål var langt
større og indbefattede store dele af bl. a. Østeuropa inspireret af ideerne
om Lebensraum. Selv om Hitler tilkendegav sit fredelige sindelag over for
verdens statsledere, var krig tidligt hans egentlige mål.
Efter Hindenburgs død i 1934 meddelte Hitler generalstaben, at han
havde til hensigt at gøre Tyskland klar til krig inden for fem år. Det var
med dette mål for øje, da han genindførte den almindelige værnepligt i
1935 og fremlagde sin fireårsplan i 1936. Det økonomiske opsving i
Tyskland fra 1933 blev hjulpet frem af et generelt opsving på
verdensmarkedet og yderligere styrket af kreditter. Særlig vigtig var det
statslige arbejdsprogram. Et program, der lignede Roosevelts New Deal.
Både opsvinget og arbejdsprogrammet gavnede oprustningen.
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Den nationalsocialistiske udenrigspolitik viste allerede sit klare sigte, da
Tyskland afbrød nedrustningsforhandlingerne med Storbritannien og
Frankrig i oktober 1933 og meldte sig ud af Folkeforbundet. I 1934
støttede Hitler et nationalsocialistisk kupforsøg i Wien, hvorunder den
østrigske forbundskansler Engelbert Dollfuss blev myrdet. I marts 1936
brød Hitler endnu engang alle aftaler, da han lod sine soldater marchere
ind i den franske demilitariserede zone ved Rhinen.
Hitler gav også sin støtte til Franco under Den spanske borgerkrig fra
1936. Den tyske Legion Condor ydede et vigtigt bidrag til Francos sejr, og
indsatsen gav det tyske luftvåben erfaringer, som det snart kunne drage
nytte af. Den 25. oktober 1936 indgik Hitler en aftale med italiens
fascistiske diktator Mussolini om dannelsen af en akse mellem de to lande,
og en måned senere indgik han også aftale med Japan om en antikomintern-pagt som fascistisk bolværk mod Sovjetunionen og socialismen.
Den 5. november 1937 indviede Hitler endelig generalstaben i sine planer
for fremtiden. I den protokol, som oberst Friedrich Hossbach førte under
det hemmelige møde, hedder det, at "løsningen på det tyske spørgsmål
kun kan nås ved magt". Samtidig fortalte Hitler staben, at det var hans
faste beslutning at slå til mod Tjekkoslovakiet og Østrig så snart som
muligt.
I december 1937 godkendte Hitler det "Første tillæg til anvisningen for
Wehrmachts samlede krigsforberedelse af den 24. juni 1937". Her blev
hans angrebsplaner konkretiseret. Her hedder det blandt andet:
"Når Tyskland når op til sit fulde krigsberedskab, vil de militære
forudsætninger være tilvejebragt så vidt, at en angrebskrig mod
Tjekkoslovakiet vil kunne vindes(...)selv hvis den ene eller den anden
stormagt griber ind."
Hitler var på dette tidspunkt altså helt klar over, hvad hans aggressive
udenrigspolitik ville kunne føre til, og han var indstillet på dens
konsekvenser. De europæiske nationer veg tilbage for Hitlers vilje og
hans militære trusler, og i marts 1938 opnåede Hitler derfor, at Østrig
blev tilknyttet det nu «stortyske rige» (Anschluss) uden militære
konsekvenser. I oktober samme år krævede han, at Tjekkoslovakiet skulle
afstå Sudetenland til Tyskland. I grænseområderne var befolkningen
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overvejende tysksproget og tysksindet. Eftersom Tjekkoslovakiet var i
alliance med Frankrig og Storbritannien, indebar Hitlers krav fare for
endnu en storkrig. Mussolini, som anså at Italien endnu ikke havde
oprustet i tilstrækkelig grad, fik som mægler imidlertid gennemført en
konference i München mellem Hitler, den britiske statsminister Neville
Chamberlain og den franske ministerpræsident Édouard Daladier. Disse to
statsledere var meget bange for en krig, som de hverken mente, at deres
lande var rustede til eller eller mentalt parate til. De fortsatte dermed
deres appeasementpolitik; med Münchenaftalen accepterede de Hitlers
ønsker og prisgav deres alliancepartner Tjekkoslovakiet. I strid med sine
løfter i München gennemtvang Hitler ved hjælp af krigstrusler i marts
1939, at "Rest-Tjekkiet" (som han kaldte det) kom under nazistisk kontrol
som Protektoratet Böhmen og Mähren. Slovakiet blev en nominelt
uafhængig stat, som imidlertid faktisk var helt afhængig af Tyskland.
Umiddelbart efter at Tjekkoslovakiet var slået fuldstændigt i stykker,
sagde Hitler i en rigsdagstale at Tysklands sidste territoriale krav dermed
var blevet indfriet. En tale han endnu engang forsøgte at narre de
allierede med. Der skulle kun gå nogle få måneder, før han krævdede, at
den delte tysk-polske by Danzig skulle genforenes med Tyskland. I en
hemmelig tillægsprotokol til Hitler-Stalin-pagten fra august 1939 var
Polens og Baltikums deling aftalt mellem Tyskland og Sovjetunionen. Det
var Hitlers krav i Polen, som til slut udløste den anden verdenskrig.
Denne krig havde Hitler bevidst styret mod i sin tænkning og i sine
regeringsdispositioner siden 1933. Hele hans politik havde sigtet på denne
krig.
Hans løftebrud under og efter Sudetenland-krisen havde fået
Storbritannien og Frankrig til at indse Hitlers reelle hensigter. De ledende
statsmænd i begge lande var nu endelig klar over, at det ikke var muligt
at indgå bindende aftaler med Hitler, og at eftergivenhed bare ville
følges af yderligere krav fra hans side. De havde derfor givet Hitler det
ultimatum, at hvis han angreb Polen, så ville de reagere med magt.
Hitler under 2. verdenskrig
Hitlers mål var på dette tidspunkt gået op for de fleste europæiske
nationer. De forstod nu, at han ikke bare ville genetablere Tysklands
stormagtsrolle i Europa og eliminere den jødiske race. Men også at han
ville gøre Tyskland til en supermagt, der skulle lægge verden under det
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tyske folks herredømme. Hans mere konkrete mål for en krig var at
oprette en kolonier i Østeuropa, hvor de slaviske folk skulle tjene den
tyske herrerace som slaver. Hans fantasi om Lebensraum var også en
romantisk forestilling om det oprindelige tyske bondeliv. Det indebar, at
den tyske race skulle bo på store herregårde på de store østeuropæiske
vidder. Derfor var hans krigsplaner i første omgang rettet mod de
Østeuropa.
Han forberedte sig udelukkende på en krig mod England og Frankrig, fordi
han vidste, at de ikke ville tolerere hans fremgang i øst. Hans
aggressionspolitik byggede også på et had mod bolsjevismen; det var
måske var en af årsagerne til, at han havde fået lidt for lang snor hos
mange vestlige politikere, der trods alt hellere ville have en Hitler end en
Stalin.

Hitler og krigsforløbet

Sovjetisk mønt til minde om sejren ved Stalingrad
Stalingrad = Сталинград
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Det tog 18 dage at knække polakkernes modstand, og i henhold til HitlerStalin-pagtens tillægsprotokol marcherede Den røde armé ind i landet fra
øst den 17. september. Kort efter gik Stalin til angreb på Finland. De
pinlige nederlag, som de talmæssigt underlegne finner gang på gang
tilføjede sovjetterne i Vinterkrigen 1939/40, styrkede Hitler i den
opfattelse, at det ikke ville blive alt for vanskeligt at besejre
sovjetarmeen. Det var hans hensigt allerede ved indgåelsen af HitlerStalin-pagten.
Sine største triumfer fejrede Hitler i den første halvdel af 1940, hvor
Wehrmacht i en række kort-varige lynkrige, "Blitzkriege" overvandt
Danmark, Norge, Nederlandene, Belgien og Luxembourg. Og desuden
nedkæmpede han Frankrig i sommeren 1940 på kun seks uger. Men
allerede samme sommer led han sit første alvorlige nederlag: Luftslaget
om Storbri-tannien. I London var Chamberlain blevet afløst af Winston
Churchill, som siden 1933 havde agiteret for større fasthed over for
Tyskland. Hitler så derimod på sin side England som en mulig
forbundsfælle; den egentlige fjende var for ham Sovjetunionen, så han
tilbød briterne frie hænder i deres kolonirige til gengæld for en
anerkendelse af Tysklands dominans på det europæiske kontinent. Til
trods for Storbritan-niens svage militære stilling afviste Churchill enhver
dialog med Hitler. Efter at luftkrigen over England var slået fejl,
koncentrerede Wehrmacht sig om planer om en invasion med flådestyrker.
Men "Operation Seelöwe" blev skrinlagt af Hitler i 1941, fordi han stadig
ikke betragtede briterne som en alvorlig trussel og nu hellere ville vende
sig mod sit egentlige mål: Stalins Sovjetunionen.
Men først måtte han komme Mussolini til undsætning: Den italienske
Balkankrig gik dårligt; særlig så det alvorligt ud i Grækenland. Selv om
den tyske erobring af Balkan også tjente til at sikre den sydlige flanke
mod Middelhavet, kom dette felttog til at forsinke det planlagte angreb
på Sovjetunionen yderligere. Invasionen med kodenavnet Operation
Barbarossa kom først i gang den 22. juni 1941. Den nationalsocialistiske
propaganda forklarede angrebet som antikommunis-mens,
antibolsjevismens og den vesterlandske kulturs kamp mod det "asiatiske
barbari" og den "jødiske bolsjevisme". Propagandaen var i sin
nedværdigende omtale af de slaviske folk i høj grad med til at give de
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tyske soldater en følelse af, at de snarere kæmpede mod dyr end mod
mennesker. Felttoget var egentlig snarere et røver- og erobringstogt. Det
havde til hensigt at erobre "Lebensraum" (livsrum) for det "ariske
herrefolk" og gøre de undertrykte befolkninger til slaver eller udrydde
dem.
Efter de store sejre blev Wehrmachts angreb standset foran Moskva i
december 1941, netop som den frygtede russiske vinter satte ind. Den 7.
december angreb Japan (Tysklands allieredede) de amerikanske baser
ved Pearl Harbor på Hawaii. Det drog USA ind i konflikten. Hitler
erklærede krig mod USA den 11. december 1941.
Den 19. december 1941 overtog Hitler den egentlige overkommando over
hæren. Efter at Wehrmacht i 1942 igen kom i offensiven, førte Hitlers
militære fejlhåndtering til et knusende nederlag tidligt 1943 med Slaget
om Stalingrad, hvor hele den sjette tyske arme måtte overgive sig, fordi
Hitler havde forbudt den sjette arme at trække sig tilbage fra den
udsatte stilling.
På østfronten var krigslykken for alvor vendt for tyskerne.
Samme år vandt de allierede bombefly luftherredøm-met over Tyskland.
Mange tyske byer endte som ruiner og aske. Den 6. juni 1944 startede
den allierede invasi-on af Normandiet. Til trods for alle nederlag, enorme
civile tab i alle deltagende lande og voldsomme ødelæg-gelser lod Hitler
krigen fortsætte i to år, helt til det endelige nederlag. Det skyldes nok
især Hitlers egen indstilling til verden, hvor den stærke måtte vinde eller
bukke under. Der fandtes ikke overgivelse, der fandtes kun sejr eller død.
Hans personlige indgreb i den tyske krigsførelse - blandt andet ved at
forbyde udsatte troppeenheder at trække sig tilbage - førte til massive
tab blandt de tyske soldater.
Først da de allierede stod ved Elben og midt inde i Berlin, og Hitler måtte
frygte, at han kunne blive taget til fange, bestemte han sig for at begå
selvmord.
Sidste angrebsforsøg og efterfølgende ragnarok
16. december 1944 blev tyskernes sidste offensiv i Belgiens
Ardennerområde indledt. Offensiven var dog et håbløst forsøg på at
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vende krigen, på grund af dets taktiske fremtræden der forudsatte et
tysk overtal, hvilket langt fra var tilfældet. Det var et angreb, der var
dømt til at mislykkes, pg som endda også svækkede østfronten, idet
divisioner herfra blev sendt vestover.
Det er sandsynligt, at Hitler insisterede på denne helt meningsløse
militære manøvre, fordi han indså, at tyskerne efterhånden kun håbede
på fred med vest-magterne. I øst flygtede befolkningen fortvivlet for den
fremrykkende russiske hær; i vest blev den, hvor den var, hængte lagner
og hvide duge ud af vinduerne som tegn på overgivelse og bad
indtrængende de tyske officerer om ikke at forsvare deres by eller
landsby, men blot overgive den for at undgå flere ødelæggelser. At lukke
russerne ude og slippe vestmagterne ind, var befolkningens store håb.
Hitler derimod, insisterede gennem hele krigen på at lade sit folk gå i
martyr-døden, og Ardenner-offensiven kan have været en måde hvorpå
han forsøgte at opnå tilblivelsen af landets ragnarok i 1945.
I 18.marts 1945 udsendte han sin ordre om øjeblikkelig evakuering af
samtlige indbyggere i de vestlige områder. Rustningsminister Albert Speer
fortæller, at Hitler blev gjort opmærksom på, at der ikke fandtes
transportmidler til en evakuering i den størrelsesorden. "Så må de gå!"
slog Hitler fast. Når tyskerne ikke frivilligt ville følge ham ind i
katastrofen, skulle de udleveres til russernes hævn.
19.marts blev "Nero-ordren" udstedt, hvis ene mål var at fratage alle
tyskere muligheden for at overleve. Alle offentlige anlæg og værdier
skulle ødelægges. Den 27.november 1941, altså før den russiske
mosoffensiv var blevet indledt, udtalte Hitler til den danske
udenrigsminister Erik Scavenius og den kroatiske udenrigsminister
Lorkovitsj:
"Hvis det tyske folk ikke er stærkt og offervilligt nok til at give sit blod
for sin eksistens, skal det forgå og tilintetgøres af en anden, stærkere
magt. Jeg skal ikke fælde en tåre for det tyske folk."
Allerede her nedkaldte Hitler altså det uomgængelige ragnarok, som hans
krig havde skabt for det tyske folk.

Hitlers endeligt i Førerbunkeren
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Hitlers helbredstilstand forværredes betragteligt i løbet af krigsårene, og
mod slutningen led han højst sandsynligt af Parkinsons sygdom i et
fremskredet stadium og måske også af tiltagende demens. Men ifølge
øjenvidner var han stadig i besiddelse af sin næsten magiske
tiltræknings- og overtalelseskraft. Den 19. marts 1945 beordrede han,
med det som er blevet betegnet som "Nero-befalingen", at Wehrmacht
efterhånden som den blev drevet tilbage i de tyske områder, skulle
ødelægge landets infrastruktur - en taktik kendt som den brændte jords
taktik. Men rustningsminister Speer modarbejdede ordren.
Ordren var i overensstemmelse med Hitlers forestilling om "sejr eller
undergang". De østlige folk havde vist sig at være de stærkeste, og Hitler
mente i sine sidste dage, at det tyske folk ved sit nederlag havde mistet
sin eksistensberettigelse. For hulebeboerne i førerbunkeren, havde især
denne social-darwinistiske bekendelse en forløsende effekt.
Den 22. april 1945 blev Hitler ramt af resignation under den daglige
situationsrapport i Førerbunkeren under rigskancelliet i Berlin. Det blev
klart for ham, at Berlin var omringet, og at der ikke var udsigt til
undsætning fra tyske forstærkninger. Han sagde, at alt nu var tabt, og at
alle havde forrådt ham. Han lod dele af sin stab rejse, men til trods for
overtalelsesforsøg fra Bormann, Keitel og Göring nægtede han selv at
forlade byen. Han gav sin chefadjudant SS-Obergruppenführer Julius
Schaub ordre om at brænde alle hans personlige papirer fra rigskancelliet
og fra bunkeren og derefter gøre det samme i München og i Obersalzberg.
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Hitlers død bekendtgøres i den amerikanske hæravis Stars and Stripes 2.
maj 1945:Faldet på kommandopost ifølge tysk radio.
Næste dag var de store debatemner i førerbunkeren, hvor nær russerne
var kommet, og hvad der var den sikreste selvmordsmetode. Hitler (56)
fordelte flere gange giftampuller med cyanid til sine nærmeste
medarbejdere. Den 29. april giftede han sig med sin mangeårige
livsledsagerske Eva Braun (33). Dagen efter begik de begge selvmord
omkring kl. 15.30. De tog gift, og Hitler skød sig samtidigt i tindingen.
Martin Bormann, Hitlers kammertjener Heinz Linge, Hitlers SS-adjudant
Otto Günsche og nogle livvagter bragte ligene af Eva Braun og Adolf
Hitler ud i rigskancelliets have, hvor de brændte dem. Ligene blev gravet
op af russerne efter deres indtagelse af Berlin først i maj, og de var i
stand til at identificere de døde på baggrund af røntgenbilleder og
tandkort. Af politiske grunde holdt de sovjetiske myndigheder fundene
hemmeligt.
Først efter den kolde krigs afslutning blev det kendt, at Hitler og Eva
Brauns jordiske rester tilsyneladende havde været gravet ned på den
sovjetiske organisation SMERSH's nye hovedkvarter ved Magdeburg, og at
KGB-chef Andropov i april 1970 havde beordret ligene fjernet før
anlægget blev overdraget til den østtyske regering. De sidste rester blev
smidt i Elben og forsvandt med floden videre ud i Nordsøen.
Modstand mod Hitler og hans regime
Der var fra første stund nogen uvilje mod Hitler i visse dele af den tyske
befolkning, men en kombination af nazisternes gennemgribende og
undertrykkende ensretning og Hitlers og nazisternes propagandiske og
agitatoriske talenter gjorde, at modstanden aldrig blev særlig stor, og
angiveriet og overvågningen af borgerne forhindrede effektivt det
mindste tilløb til opposition.
Attentater
Alligevel var der en række attentater mod Hitler: han overlevede 42
attentater og attentatsforsøg, der enten strandede under planlægningen
eller i selve gennemførelsesfasen. Nogle slog fejl ved deciderede
tilfældigheder. Hitler blev dermed yderligere styrket i sin overbevisning
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om, at han var udvalgt af "forsynet", og hans held var med til at
forstærke hans legende-status.
Et attentatforsøg fandt sted i 1939, da schweizeren Maurice Bavaud
forsøgte at skyde Hitler, men han kom aldrig på skudhold. Et af de mest
bemærkelsesværdige fandt sted samme år, da en sprængsats i Münchens
Bürgerbräukeller eksploderede få minutter efter, at Hitler havde forladt
salen 18 minutter før planlagt. Den ansvarlige, snedkeren Georg Elser,
blev senere dræbt i Dachau koncentrationslejr.
En bombe - kamufleret som to flasker Cointreau - som Stauffenbergs
medsammensvorne Henning von Tresckow havde smuglet ind i Hitlers fly i
Smolensk i 1943 havde en fejl i tændmekanismen.
Få dage efter blev et attentat i Berlin afblæst i sidste øjeblik, da
attentatsmanden Rudolf Christoph Freiherr von Gersdorff, som agtede at
dræbe Hitler ved en selvmordsbombe i Zeughaus Berlin, ikke nåede at
komme tæt nok på Hitler, før Føreren pludselig forlod Tøjhuset.
20. juli-attentatet i 1944 i Førerens hovedkvarter Wolfsschanze i
Østpreussen, var det, der var tættest på at lykkes. Det slog fejl blandt
andet fordi attentatsmanden Claus Graf Schenk von Stauffenberg kun
havde medbragt den ene af de to forberedte bomber, og fordi kufferten
med bomben tilfældigvis blev flyttet længere væk fra Hitler og placeret
bag et solidt bordben, som tog af for eksplosionen. De sammensvorne,
som havde forberedt statskuppet, blev handlingslammet, da de hørte, at
Hitler var i live, og de fleste blev arresteret og henrettet samme dag i
Berlin.
Hitlers indflydelse på jødeudryddel-sen og den nazistiske antisemitisme
De væsentlige drivkræfter bag Hitlers politik var hans antisemittisme og
hans radikale socialdarwinisme, som allerede tidligt kan siges at have
taget sigte mod en egentlig jødeudryddelse. Helt fra han første gang
trådte frem i offentligheden og til sin død angreb Hitler gang på gang
jøderne og andre såkaldte "racemæssigt underlegne", bl. a. folkeslag som
sinti, roma, polakker og russere. Hans socialdarwinistiske synspunkter
kom til udtryk ved hyppige ytringer om syge og om fysisk og psykisk
tilbagestående; han omtalte dem som "leveuværdige" og mente, at de
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ville forurene den rene ariske race. Hitler tolkede verdens-historien som
en vedvarende kamp mellem racer. For at den tyske race kunne vinde,
gjaldt det om at opbygge en stærk race, og ikke lade den ødelægge af
svaghed. Det stærke måtte udrydde det svage for at sejre. Som han
sagde det på NSDAP-kongressen i Nürnberg 1929:
"Hvis Tyskland hvert år fik én million børn og samtidig skilte sig af med
700.000 til 800.000 af de svageste af disse børn, ville resultatet måske til
sidst endog blive en styrkelse".
Sådanne udsagn kan lægges til grund for nogle histori-keres teser om, at
virkeliggørelsen af hans socialdar-winistiske og racistiske
udryddelsesplaner var nogle af Hitlers politiske hovedmål.
Forfølgelsen af jøderne under Hitler
Hitlers had til jøder var allerede tidligt meget markant, således sagde
han i "Mein Kampf" fra 1923
"Havde man bare ved krigsudbruddet og under krigen ladet 12.000 eller
15.000 af disse hebraiske folkefordærvere forgå under giftgassen, ligesom
hundredtusinder af vore allerbedste tyske arbejdere fra alle samfundslag
og erhverv måtte udlide på slagmarken, så ville vore millionofre ved
fronten ikke have været forgæves"
Selv kort før anden verdenskrigs afslutning beordrede Hitler, at stor
transportkapacitet, som var meget efterspurgt andetsteds, skulle
benyttes til at fragte flest mulige jøder til udryddelseslejrene. Og i sit
dikteret i Førerbunkeren kort tid før hans
politiske testamente
selvmord, krævede Hitler den "strengeste efterlevelse af racelovene".
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Fra boykotten af jødiske forretninger 1. april 1933. En SA-mand bevogter
en udstillingsmontre mærket med Davidstjerne.
Allerede i Mein Kampf fra 1924 antydede Hitler et ønske om at udrydde
alle jøder. Efter magtovertagelsen udøvede Hitler og
nationalsocialisterne antisemitisme først åben diskriminering mod jøder
med konfiskering af deres ejendom. I løbet af anden verdenskrig
udartede den til den "Endlösung" ("den endelige løsning" på
jødespørgsmålet), som kostede omkring seks millioner europæiske jøder
livet.
Få dage efter Hitlers store sejr i Rigsdagen forordnede han en endags
boykot af alle jødiske forretninger (1. april 1933). Dette var hans svar på
den påståede udenlandske jødiske skrækpropaganda. Derefter fulgte
forordninger og nye love, som indskrænkede jødernes borgerrettigheder
yderligere og efterhånden degraderede dem til 2.-klasses borgere. En
tidlig lovændring krævede, at alle jøder i statsembeder blev sagt op.
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Også andre jøders arbejde blev vanskeliggjort. For eksempel måtte
jødiske læger kun have jødiske patienter, og der var desuden erhverv,
som jøder blev helt udelukket fra.
De åbentlyst racistiske "Nürnberglove" fra 1935 berøvede fuldstændigt
jøderne deres statsborgerlige rettigheder som følge af racekriterier.
Blandt andet blev ægteskab mellem jøder og ikke-jøder forbudt, og
kønslig omgang mellem jøder og andre blev defineret som "raceskænding"
og var ligeledes strafbart. Stat og politi skulle bistå ved såkaldte
arianiseringer, dvs. overdragelse af jødiske virksomheder til ikke-jøder på
vilkår, som var særdeles gunstige for de nye ejere. Udvandringsvillige
jøder blev pålagt en "rigsflugtsskat", hvorefter de måtte betale
størstedelen af den ringe sum, de havde fået ud af tvangssalget af deres
ejendom. I førkrigstiden kulminerede jødeforfølgel-serne med
"krystalnatten" mellem 9. og 10. november 1938. Den blev iscenesat af
Joseph Goebbels på befaling af Hitler som "spontane udtryk for folkets
harme". Krystalnatten resulterede i voldelige angreb på jøder, jødiske
menigheder samt afbrænding af synagoger og andre jødiske institutioner
over hele det tyske rige.
Efter krigsudbruddet i 1939 gik Hitler-regimet fra at marginalisere og
fordrive jøderne til en decideret udryddelsespolitik. Det var nu ikke
længere muligt for tyske jøder at udvandre, og jøderne i de områder,
som var besat af tyskerne, blev udsat for voldsomme forfølgelser. I
Østeuropa udførte såkaldte SS-Einsatztruppen deciderede massedrab
allerede i starten af krigen. Fra 1. september 1941 blev alle jøder, som
var fyldt seks år, tvunget til at bære en gul Davidsstjerne synligt på tøjet.
Der kom nu også flere diskriminerende love til: forbud mod at benytte
offentlige transportmidler og at eje bil, radio og husdyr.
Efterhånden blev jøder i de tysk-besatte områder, hovedsageligt områder
i østeuropa, tvunget ind i ghettoer eller sendt direkte til
koncentrationslejre. Fra 1942 blev der oprettet flere udryddelseslejre i
det okkuperede Polen, eksempelvis Auschwitz-Birkenau og Majdanek. Her
organiseredes og gennemførtes fabriksagtig aflivning af jøder, polakker,
russere, sinti, roma, Jehovas Vidner og andre.
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Hitlers antisemittisme var også et politisk fejlgreb. I den grad jøderne
påvirkede verdensopinionen, havde det været i Tysklands favør, f.eks når
det gjaldt at holde USA fra at deltage i første verdenskrig på
vestmagternes side. Jøderne havde været Tysklands bedste venner - nu
tvang han dem over på fjendens side, og det tæller dobbelt. Flugten af
forfattere og kunstnere kunne han nok tåle, men i løbet af 1933 flyttede
verdens hovedcentrum for atomforskning sig fra universitetet i Göttingen
til USA. Uden Hitlers antisemittisme var Tyskland sandsynligvis blevet
verdens første atommagt.
Hitlers direkte ansvar for disse forbrydelser er efter krigen forsøgt
benægtet eller betvivlet af holocaust-fornægtere. Som oftest anføres det,
at der ikke findes noget dokument undertegnet af Hitler med forordning
om jødeudryddelser. Men dette argument holder ikke set i lyset af de
mange offentlige veldokumenterede udtalelser fra Hitler (nogle af dem
nævnt ovenfor), som viser, at den tilintetgørelsespolitik hans regering
praktiserede, var i overensstemmelse med hans personlige holdninger og
målsætninger. Disse kom ikke alene til udtryk i Mein Kampf, men også i
hans tale i Rigsdagen den 30. januar 1939, hvor han fremførte en åben
trussel om, at han i tilfælde af krig, ville sørge for "udryddelse af den
jødiske race i Europa".

Giftgassen benyttet i gaskamrene havde varemærket Zyklon B.
Desuden findes der øjenvidneberetninger, som sætter Hitler i direkte
forbindelse med detaljer ved maskine-riet, der anvendtes ved
udryddelserne. Hans kammer-tjener Heinz Linge og hans adjutant Otto
Günsche bevidnede umiddelbart efter krigen, at Hitler "personligt" havde
interesseret sig for udviklingen af gaskamrene. Han havde godkendt
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modeller og tegnin-ger, som blev vist ham af Heinrich Himmler og havde
beordret, at konstruktørerne skulle ydes "omfattende støtte".
Eutanasiprogrammet
Uddybende artikel: Eutanasiprogrammet.
I forhold til eutanasiprogrammet findes der også en række dokumenter,
der beviser Hitlers personlige engagement. I oktober 1939 underskrev han
en befaling til det, som senere fik navnet Aktion T4. Med dette
muliggjorde han "eutanasi". I nazismens tid defineret som eliminering af
åndelig og fysisk svage mennesker, der med Det tredje Riges ideologiske
sprogbrug blev betegnet som ikke-"leveværdige".
Rigsleder Philipp Bouhler blev udpeget til at gennemfø-re dette T4program. Han lod nerveanstalter, sygehu-se og hospitaler omdanne til
deciderede aflivningsin-stitutioner. Alene i det daværende rigsområde
blev næsten 190 000 åndeligt og fysisk handicappede mennesker myrdet,
med gas eller gift, ved skydning eller ved at lade dem dø af sult. I nogle
tilfælde førtes udstødningen ind i en bus, så de indespærrede passagerer
døde af kulilteforgiftning. Hvor mange, der blev dræbt i de okkuperede
områder, er vanskeligt at fastslå.
Kirkelige protester især fra katolsk hold (for eksem-pel fra biskop von
Galen af Münster) førte til, at eutanasi programmet blev forsinket. Men
kun i en kortere periode, hvorefter det blev genoptaget med fuld styrke.
SS-kommandoerne, som foretog mange af aflivningerne af de
handicappede, kunne herigennem eksperimentere sig frem til de mest
effektive metoder til masseaflivning, som senere blev taget i brug ved
det industrielle massemord af jøder.
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Franz von Papen

Franz von Papen, som han så ud ved Nürnbergproces-sen umiddelbart
efter krigen.
Franz Joseph Hermann Michael Maria von Papen (29. oktober 1879 i Werl,
Westfalen - 2. maj 1969 i Obersasbach, Baden-Württemberg), var en
katolsk adelsmand og politiker for partiet Zentrum i Weimarrepublikken.
Han blev i 1932 af rigspræsident Paul von Hindenburg udnævnt til
rigskansler for republikken.
I tiden 1933-1934 fungerede han som vicekansler under Adolf Hitler.
Ved Nürnbergprocessen efter 2. verdenskrig blev han tiltalt, men dog
frikendt for alle anklager.
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Konstantin von Neurath

Konstantin von Neurath
Konstantin von Neurath (2. februar 1873 - 14. august 1956) var en tysk
nazist fra 1937-1945 og udenrigs-minister fra 1932-1938.
Tidligere liv
Konstantin von Neurath blev født den 2. februar 1873 i Kleinglattbach.
Han studerede jura i Tübingen og Berlin. I 1892 afsluttede han sin juristeksamen. Derefter fik han arbejdede i et lokalt jurist-firma i
Württemberg indtil 1901. Senere i 1901 blev han ansat i den Tyske
regerings udenrigskontor i Berlin. To år senere i 1903 blev Neurath
udnævnt til vice-konsul i den tyske ambassade i London. 6 år senere i
1909 blev han udnævnt til konsul på den samme tyske ambassade i
London. I 1914 blev Neurath sendt til den tyske am-bassade i
Konstantinopel. Under 1. verdenskrig gjorde han tjeneste som officer i et
infanteri-regiment fra 1914. Samme år i 1914 modtog han udmærkelsen
Jernkorset fra hæren. Neurath fortsatte som officer i den tyske hær
indtil han blev hårdt såret i 1916. 3 år senere i 1919 vendte han tilbage
som konsul i den Ty-ske ambassade i Danmarks hovedstad København,
hvor han gjorde tjeneste til 1921. I årene 1923-1930 gjorde han tjeneste i
den Tyske ambassade i Rom. Derefter vendte han tilbage til den tyske
ambassade i London i 1930.
von Neurath og nazismen
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Efter nogle år i London vendte han tilbage til Tyskland som
udenrigsminister i perioden 1932-1938. Konstantin von Neurath blev
medlem af nazipartiet NSDAP i 1937, og også udnævnt til SSObergruppenführer. I årene 1938-1939 var von Neurath minister uden
portefølje i den tyske regering. I 1939 blev han udnævnt til Rigsprotektor for Böhmen og Mähren som især omfattede Tjekkoslovakiet.
Adolf Hitler mente at han var for mild overfor det tjekkiske folk og
modstandsbevæ-gelsen, så Hitler udnævnte Reinhard Heydrich som ny
Rigsprotektor i Tjekkoslovakiet i september 1941. Neurath forsøgte
derefter at fratræde sin stilling, men Adolf Hitler accepterede ikke hans
opsigelse før i august 1943, herefter var von Neurath ude af krigen, indtil
han blev fanget i 1945.
Han blev tiltalt den 1. oktober 1946 i Nürnbergprocessen for alle 4
anklagepunkter:
Forbrydelser mod freden.
Deltagelse i sammensværgelse om at begå forbrydelser mod freden.
Krigsforbrydelser.
Forbrydelser mod menneskeheden.
Pga. disse anklager blev han idømt 15 års fængsel. På grund af svigtende
helbred blev han løsladt fra Spandau fængslet i 1953, og døde 3 år senere
i 1956. Han blev 83 år
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Joachim von Ribbentrop

Ribbentrop under Nürnbergprocessen
Ullrich Friedrich Willy Joachim Ribbentrop, fra 1925 von Ribbentrop (30.
april 1893 - 16. oktober 1946, henrettet) var en indflydelsesrig politiker i
det nazi-stiske Tyskland fra 1932 til 1945, og udenrigsminister fra 1938 til
1945.
I sin ungdom tilbragte Ribbentrop adskillige år i udlandet, således i årene
1910 - 1914 i Canada, hvor han importerede tyske vine, men også gjorde
sig gældende som medlem af det canadiske ishockey-landshold
Ribbentrop indgik i 1920 ægteskab med Anna Elisabeth (Annelies) Henkell,
der var datter af sektfabrikanten Otto Henkell (1869-1929). Han blev
knyttet til sviger-faderens virksomhed som firmaets repræsentant i Berlin.
von Ribbentrop blev medlem af NSDAP i 1932 og ydede gennem sine
omfattende kontakter til indflydelsesrige kredse Adolf Hitler store
tjenester, som kom Hitler til gode ved magtovertagelsen i 1933.
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Den sprogkyndige von Ribbentrop blev dog - til sin skuffelse - ikke straks
udenrigsminister, men tjente først Hitler som særlig udenrigspolitisk
rådgiver og fra 1936 som ambassadør i London indtil han i 1938 opnåede
posten som rigsudenrigsminister.
Efter flere måneders hemmelige forhandlinger kunne han den 23. august
1939 - til verdens store overras-kelse - i Moskva underskrive RibbentropMolotov-pagten, der forudså en deling af Polen mellem Tyskland og
Sovjetunionen og sovjettisk neutralitet i tilfælde af krig i Vesteuropa.
Efter krigsudbruddet den 1. september 1939 mindske-des von Ribbentrops
indflydelse - nu var det genera-lerne, Hitler talte med.
For at indynde sig indsatte von Ribbentrop SS-folk på de centrale poster i
udenrigsministeriet.
Ribbentrop blev ved krigens slutning afskediget af Hitlers efterfølger,
storadmiral Karl Dönitz.
Efter krigen blev han af de allierede anklaget ved Nürnbergprocessen for
4 punkter:
Forbrydelser mod freden.
Deltagelse i sammensværgelse om at begå forbrydelser mod freden.
Krigsforbrydelser.
Forbrydelser mod menneskeheden.
Hans dom blev dødsstraf, og han blev hængt d. 16. oktober 1946. Hans
sidste ord var "Gud bevare Tyskland". von Ribbentrop blev 53 år.
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Wilhelm Frick

Wilhelm Frick under Nürnbergprocessen
Wilhelm Frick (12. marts 1877 - 16. oktober 1946) var tysk nazist fra
1925-1945.
Frick blev født i Tyskland, og var søn af en skolelærer. I 1901 blev han
uddannet inden for faget jura. Han arbejdede mange år i München for
politivæsenet, hvor han også nåede at blive direktør for kriminalpolitiet.
Frick var en af de første som meldte sig i partiet NSDAP allerede i 1925.
Her var han medlem indtil 1945.
Da Adolf Hitler blev Tysklands rigskansler i 1933, blev Wilhelm Frick
indenrigsminister; en post han bevarede helt frem til 1943. Samtidig var
han også medstifter af Nürnberglovene, som blev vedtaget i Nürnberg i
1935. Disse love var med til at fratage jøderne deres rettigheder, og ikke
nok med det, så var han tilhænger af massemordet på de 6 millioner
jøder.
Under Nürnbergprocessen blev den tidligere tyske nazist dømt til døden
ud fra 3 anklagepunkter:
. Deltagelse i sammensværgelse om at begå forbrydelser mod freden.
. Krigsforbrydelser.
. Forbrydelser mod menneskeheden.
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Før hængningen den 16. oktober 1946 blev hans sidste ord "Længe leve
Tyskland". Han blev 69 år

Heinrich Himmler

Heinrich Himmler
Heinrich Luitpold Himmler (7. oktober 1900 - 23. maj 1945) var en tysk
nazist fra 1923 - 1945. Han var en af Hitlers mest betroede medarbejdere,
og leder af SS (Schutzstaffel) og sikkerhedspolitiet fra 1929, og blev
senere indenrigsminister.
Tidligt liv
Heinrich Himmler blev født 7. oktober år 1900 i München som søn af Anna
Heyder og en skolelærer ved navn Gebhard Himmler. Faren havde været
privatlærer for prins Heinrich af Bayern, som hans mellemste søn blev
opkaldt efter. De tre børn - Gebhard, Heinrich og Ernst - voksede op i et
konservativt katolsk hjem, men uden antisemitisk påvirkning. Faren
noterede bekymret, at Heinrich i løbet af et skoleår havde haft 160 fraværsdage pga sygdom. Historikeren George Hallgarten husker
klassekammeraten Heinrich som "det mildeste lam, man kan tænke sig".
Læreren roste drengens flid, og han var accepteret i kammeratflokken.
Men hans svage fysik gjorde gymnastiktimerne til en plage. I studietiden
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nægtede studenterforbundet flere gange at give ham æresoprejsning
fordi han ikke svingede bægeret flittigt nok; men da han fremskaffede en
lægeattest, fik han indvilliget en "øldispensation".
Faren håbede på, at Heinrich ville følge i hans fodspor og blive lærer, så
Himmler gik på Landshut Hochschule i München og fik sin eksamen i
starten af 1918. Under første verdenskrig var han blevet officerskadet i
1918. Helst ville han til marinen, men de accepterede ikke ansøgere med
briller. I eftertid pyntede han på det faktum, at krigen var forbi før han
nåede at komme til fronten - så i Håndbog for den stortyske Rigsdag fra
1943 oplyses det at Himmler havde været i kamp som syttenårig.
Han
var rasende og meget skuffet over at Tyskland havde overgivet sig.
I 1918 efter krigen blev Himmler medlem af Freikorps, en
sammenslutning af flere paramilitære grupper, som også Rudolf Hess var
medlem af. Det var en privat hær af primært højreorienterede, tidligere
tyske soldater der var rasende over Tysklands nederlag, og som ønskede
at forsvare landets grænser mod et angreb fra Den Røde Hær, og angribe
kommunister og andre venstreorienterede grupperinger indenfor
Tysklands grænser. Senere i 1923 tilsluttede han sig NSDAP. Otto Strasser
lo da Himmler forsikrede at han "ville skyde sin mor", hvis Hitler bad ham
om det, og oveni-købet være "stolt over tilliden", men da Strasser forstod
at det var alvor fra Himmler, sagde han: "Heinrich, du skræmmer mig."
Himmler og nationalsocialismen
Selv om kuppet i München mislykkedes, og Hitler senere blev idømt en
fængselsstraf, var Himmler stadig hans trofaste følgesven, overbevist om,
at Hitler ville føre Tyskland til storhed. Den 3. juli 1928 blev Himmler gift
med Margarete Boden. Hun var otte år ældre end han og lærte ham om
naturmedicin og homøopati. Sin medgift investerede hun i en kyllingefarm hun drev i München-forstanden Waltrudering, mens Himmler for det
meste var på farten i politiske ærinde. 8.august 1929 blev deres eneste
barn født, Gudrun Burwitz, som i dag er kendt som meget aktiv indenfor
SS-veteranernes hjælpeorganisation Stille Hilfe (= Hjælp i stilhed).
Marga adopterede også en dreng, som Himmler ikke viste megen
interesse. Om Marga sagde Reinhard Heydrichs kone Lina: "Buksestørrelse
50, det er alt, hvad der kan siges om hende".
I 1942 fik Himmler
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sønnen Helge med sin sekretær Hedwig Potthast, som han kaldte Häschen
(= lille hare). I 1944 fik de datteren Nanette. Himmler ønskede skilsmisse
fra Marga, men hun nægtede af hensyn til Gudrun. I stedet fik Himmler
indredet et komfortabelt hjem for Häschen og deres to børn i nærheden
af Hitlers Berghof.
I 1928 blev Himmler en del af SA som blev ledet af Hermann Göring.
SA var en voldelig organisation, hvad der ikke helt pas-sede Himmlers
personlighed. Han blev så i januar 1929 forfremmet til at lede Hitlers
personlige vagtmand-skab, SS, med titlen SS-Reichsführer. På dette tidspunkt var SS ikke nogen stor enhed, men det fik Himmler hurtigt lavet om
på. Han steg hurtigt i gra-derne til leder uden at gå gennem de samme
rangtrin som andre SS-folk. Samtidig blev han også øverstbe-falende for
Gestapo, det hemmelige politi, der var op-rettet af Göring.
Himmler udviklede SS til den stærkeste paramilitære organisation i Det
Tredje Rige. Da han blev udnævnt, havde SS alene 280 medlemmer, men
i 1933, da nazipartiet overtog magten i Tyskland, havde organisa-tionen
52.000 medlemmer. Med Hitlers tilladelse fik SS en enorm politimæssig
indflydelse i Tyskland og senere i de erobrede områder. Organisationen
blev også den primært ansvarlige indenfor områderne sikkerhed,
efterretning og spionage.
Himmler og Göring var enige om at SA og dens leder Ernst Röhm begyndte
at udgøre en trussel mod den nazistiske ledelse af Tyskland. Röhm havde
en venstreorienteret filosofi og så frem til en revolution til fordel for
arbejderklassen. Himmler og Göring overbeviste Hitler om at noget måtte
gøres ved SA. Dette førte til De lange knives nat i 1934, hvor en lang
række SA-ledere blev henrettet. Himmler og Göring gennemførte
arrestationer af Röhm og en lang række andre højtrangerende SA ledere.
Himmlers kontrol over det interne tyske og drab i samarbejde med
Reinhard Heydrich, Kurt Daluege og Walter Schellenberg udførte
henrettelsen militær var nu total.
I 1936 opnåede Himmler yderligere magt, da Hitler gav ham kontrollen
over det hemmelige tyske politi, Gestapo. Politiet blev nu også lagt ind
under SS, og omorganiseret fra Landespolizei til Ordnungspolizei.
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Himmler overtog parolen fra Weimar-tiden ("Politiet, din venn og
hjælper!"), men i praksis var ånden en ganske anden. I akademiet for
tysk retsvæsen oplyste han: "Om de andre jamrer over lovbrud, er mig
fuldstændigt ligegyldigt. I virkeligheden lægger vi grundlaget for en ny
ret gennem vort arbejde: Det tyske folks ret til at leve." Han satte op et
nitid reglement for at forhindre unødig brutalitet i koncentrationslejrene,
men gav samtidig overgriberne frit spillerum til den værste sadisme. I
1938 holdt han tale for nyankomne fanger i Dachau-lejren: "I ved, at I er
her som varetægtsfanger. Det betyder, at vi skal gøre alt for at ivaretage
jeres sikkerhed." Her måtte han tage en pause, fordi vogterne brølede af
latter.
Himmler reorganiserede SS i 1940 og omdøbte det til Waffen-SS, som
efter seks måneder havde mere end 150.000 mand under sine emblemer.
Ansøgerne måtte være mindst 1,70 meter høje og opfylde racemæssige
kriterier. Himmler fik et lysbillede af hver eneste ansøger til SS lagt på
sit skrivebord. Selv ville han være blevet afvist - han var ikke høj nok.
Hans massør gennem mange år, Felix Kersten fra Finland, og stabschefen
Karl Wolff, har fortalt hvor hundeangst Himmler til trods for sin magt var
for Hitler. "Ingen, som ikke selv har set det, ville have troet, at en mand
med Himmlers fuldmagter var bange når han skulle hen og få ordrer hos
Hitler." Når mødet var vel overstået, var Himmler hver gang lige lettet,
som hvis han havde bestået en eksamen.
Efter Himmlers ordre brugte SS skarp ammunition under øvelser. Når
dette blev kritiseret, pralede Himmler af at de mange, der følgelig blev
dræbt under øvelse, var "dybt moralske ofre". Kersten overhørte, at
Göring ved en anledning gjorde nar af det. Göring fortalte Himmler at
også han nu ville indføre realisme i luftvåbenet, nemlig sådan: "Under
faldskærmhop to gange med faldskærm - tredje gang uden!" Det
fremkom ikke, om Himmler forstod spøgen.
Kersten sagde om ham:
"Når Himmler sloges for noget, intrige-rede han, og når han kæmpede for
sine såkaldte idéer, var det med list og bedrag. Han havde en middelaldersk, feudalsk, machiavellisk og ond karakter."
Himmler var en sand dyreven, som tog afstand fra jagt og tog til orde for,
at dyrebeskyttelsesforeninger burde have politimyndighed - men om
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menneskeforsøg skrev han i november 1942 at han personligt tog "ansvar
for at stille kriminelle og antisociale elementer fra koncentrationslejrene
til rådighed for eksperimen-terne. De fortjener kun at dø." Han sørgede
for øko-nomisk støtte til eksperimenterne i Dachau, hvor han ven, dr
Sigmund Rascher, pinte fanger i hjel ved at åbne deres hjerter uden brug
af narkose, spærre dem inde i undertrykskamre eller køle dem ned til
minus 30 grader i bassin med is og vand. Til sidst måtte dr Rascher
alligevel overføre forsøgene til Auschwitz, da nabolaget i Dachau klagede
over al den skrigen. En af kvinderne nægtede dr Rascher alligevel at
bruge til eksperimenter, da hun havde blondt hår, blå øjne og nordisk
kropsbygning.
På dette tidspunkt ønskede den 32-årige Rascher at gifte sig med
Karoline Diehl, en 48-årig koncertsan-gerinde. Himmler nægtede, fordi
hun sandsynligvis var for gammel til at få børn. Året efter nedkom hun
dog med to sønner, og Himmler gav sin tilladelse til ægte-skab. Men da
Diehl året efter fik et tredje barn, blev Rascher mistænksom. Ingen af
børnene lignede jo for-ældrene? Diehl blev presset til at indrømme at
hun kun havde ladt som hun var gravid, mens hun fik sin kusine til at
hjælpe sig med at finde fortvivlede mødre, der kunne tænkes at give sit
spædbarn væk. I desperation havde de også stjålet en baby fra en
børnehjem. For ikke at blive afsløret på en fødeklinik, havde Diehl
simuleret hjemmefødsel ved hjælp af rød maling. Himmler lod både Diehl
og hendes uopmærksomme ægtemand fængsle. Mod slutten af krigen var
han så led og ked af parret, at han lod dem begge henrette på sin
personlige ordre
Anden verdenskrig
Heinrich Himmler sammen med bl.a. Rudolf Hess
Under 2. verdenskrig fik en af SS' afdelinger opgaven med at organisere
og administrere Tysklands koncen-trationslejre og efter 1941
udryddelseslejrene i Polen. Disse specielle SS'ere hed SS-Totenkopf. Også
sigøj-nere, kommunister og homoseksuelle blev opsporede. I 1941 gav
Himmler personligt ordre til, at hans egen nevø, Obersturmbannführer
Hans Himmler, blev skudt i Dachau-lejren - for homofili.
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I en tale for SS-officerer i Bad Tölz i 1937 viste Himmler til arkæolo-gen
Herbert Jankuhns forskning på moselig,
og fremlagde som et faktum, at det
drejede sig om desertører og homoseksuelle, der blev henrettede af sine
stamme-fæller som straf for sine
overtrædelser af oldtidens germanske
lov: "De ærværdige professorer ved
ikke, at de i 90 af 100 tilfælde står
overfor en homoseksuel, der er blevet
druknet i en mose, det var helt enkelt
afslutningen på et abnormt liv."
Til indtægt for det-te syn tog han også
den romerske historiker Tacitus' værk
Germania, selv om Tacitus aldrig besøgte de germanske stammer eller på noget
tidspunkt kendte nærmere til deres
forhold, da han beskrev dem.
Himmler må siges at være en af de øverste ansvarlige for massedrabet på
jøder under krigen. Bl.a. var det SS, der på Wannseekonferencen
besluttede, hvad der skulle ske i koncentrationslejrene. Himmler var
fana-tisk i sin tro på NSDAPs race-teorier, og benyttede disse, kombineret
med germansk mysticisme, til at forsvare SS' folkemord: "Jeg har sat mig
for at frem-dyrke en ny germansk stamme(...)Udvælgelsen skal ske
brutalt og uden menneskelig sentimentalitet." Ifølge Himmlers
Forlovelses- og giftermålsordre af 31. de-cem ber 1931 måtte en SS-mand
ikke indgå ægteskab, medmindre bruden var "sund, genetisk rask og racemæssig mindst ligeværdig". For Himmler var den en kilde til bekymring,
at raceforskeren Hans F.G. Gün-ther i 1925 havde konkluderet med, at
kun 6-8% af alle tyskere var renracet nordiske, 45-50% viste spor af
nordisk blod, mens henved halvparten tilhørte en laverestående race.
Ikke mindst bekymrede det tyske raceforskere, at det var så svært at
skille mellem jøder og ikke-jøder, men de mente, at jøder ialfald
bevægede sig anderledes end andre - jøder slæbte fødderne, når de gik.
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Da Himmler fartede rundt i Polen i sit private tog i september 1939,
beordrede han sine folk til at finde frem til nogle "kriminelle
eksemplarer" blandt de lokale jøder. Han plejede så at pege med sin
officersstav på visse karakteristika hos ældre mænd, der rystede af
skræk: "Disse mennesker er skadedyr," oplyste han.
Befolkningen på
Krim var derimod en kilde til stor forvirring. Han beordrede de muslimske
tsjakavere udryddet, fordi de angiveligt nedstammede fra jøder, der
flygtede fra den spanske inkvisition, hvorimod han benådede karaitterne,
der lever som fromme jøder, men er et tyrkisk folk som taler et tyrkisk
sprog.
SS-manden Werner Bests kone oplyste ved en anled-ning Himmler om, at
hun ikke syntes, han eller de øvri-ge partiledere så særlig nordiske ud.
Han svarede uforstyrreligt, at selv om han ikke så nordisk ud, havde han
ialfald en nordisk hjerne. Som ung havde han bort-forklaret at Jesus var
jøde med en absurd teori om at Jesus i virkeligheden var søn af en
romersk centurion og dermed arier.
Straks efter invasionen af Polen sendte Himmler sine Einsatzkommandos mobile morderbander - til landet med lister over hvem som skulle dræbes
- præste, rabbinere, jurister, landmænd, læger, lærere. Det var ren
terror. En brite bevidnede i den lille by Bydgoszcz, hvordan en flok
spejderdrenge mellem 12 og 16 år blev stillet op mod en mur på torvet
og skudt. Der blev ikke opgivet nogen grund, og en præst, der kom
løbende for at give drengene den sidste olie, blev dræbt med fem skud.
34 af byens ledende forretningsfolk og købmænd blev skudt: "Pladsen var
omgivet af soldater med maskingeværer."
Himmler bekymrede sig for SS-mordernes psyke. Kurt Werner fra
Spesialkommando 4 udtalte med typisk selvmedlidenhed: "Skytterne stod
bag jøderne og dræbte dem med nakkeskud...Det er umuligt at forestille
sig, hvilken psykisk styrke som forlangtes for at udføre det beskidte
job...Jeg måtte være der nede i grøften hele formiddagen. Der måtte jeg
skyde om og om igen." I sin bekymring over dette beordrede Himmler
12.december 1941 følgende: "Det er en hellig pligt...at tilse personligt at
ingen af mændene der udfører denne svære pligt, bliver brutaliserede
eller lider skade på sind og karakter", og konkluderer: "Der må være
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aftener, hvor mændene...sidder til bords og spiser et godt tysk måltid i
mest muligt hjemlige former, og hvor tiden fyldes med musik, foredrag
og indføring i de skønne områder af tysk ånds- og sjæleliv." 17.juli 1942
besøgte han Auschwitz, og overvar personligt gasningen af en transport
på 449 hollandske jøder, efterfulgt af selskabeligt samvær med rødvin.
Himmler var ifølge lejrkommandanten Rudolf Höss i "udmærket, ja,
glimrende humør", drak et glas vin og røg ovenikøbet, "hvad han ellers
ikke plejede at gøre". Himmler underrettede ved den anledning Höss om,
at "de arbejdsudygtige jøder skal udryddes hensynsløst".
Sin mest berygtede tale holdt Himmler til SS i Poznan 4.oktober 1943: "De
fleste af jer ved hvordan det er, når 100 lig ligger der samlet, når 500
ligger der, eller når 1.000 lig ligger der. At have udholdt dette og fortsat
have sin anstændighed i behold, det har gjort os hårde. Dette er et
ærerigt kapitel i vor historie, som aldrig er skrevet og aldrig skal skrives."
Netop ved at vise, at jødeudryddelserne skulle hemmeligholdes,
afslørede Himmler, at han havde fuld indsigt i at de var alt andet end
ærerige for tyskerne som folk.
I forbindelse med 20. juli-attentatet mod Hitler i 1944, blev mange
ledere i Abwehrarresteret og hen-rettet. Abwehr-chefen Wilhelm Canaris
blev hængt 9.april 1945, selv om han havde været i husarrest og ikke
kunne deltage i komplottet. Himmler fik alligevel overtalt Hitler til at
henrette ham og opløse Abwehr, sådan at Himmlers SD blev den eneste
efterretnings-tjeneste. Om Claus von Stauffenbergs familie udtalte
Himmler at den "skal udslettes til sidste led". Han fik flere hundrede
medlemmer af de sammensvornes familier sat i koncentrationslejr.
Stauffenbergs svigermor og en af hans onkler var blandt dem, der omkom.
Det begrundede Himmler, helt fejlagtigt, med at de gamle germanere
praktiserede blodhævn. Oprettelsen af Volkssturm, hvor man sendte
mindre-årige til fronttjeneste, begrundede han ligeledes fejlagtigt med
at han i gamle sagaer skulle have læst, at "sø-germanerne" når forlis
truede, råbt: "Drenge over bord!" og derefter kastede mindreårige drenge
i vandet, mens kvinder og våbenføre mænd blev skånet.
Martin Bormanns søn Martin jr., der er blevet katolsk præst, fortæller, at
han som barn besøgte Himmler med sin mor og søster. Himmlers
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sekretær Hedwig Potthast sagde højtideligt, at gæsterne skulle få noget
interessant at se, og tog dem med op til et værelse i loftsetagen, hvor
bord og stole var lavet af menneskeknogler. Bækken udgjorde sæder, en
stol havde ben lavet af menneskeben og menneskefødder. Bagefter viste
hun dem en udgave af Mein Kampf, indbundet i hud fra ryggen på et
menneske.
Overtro
Röhm havde spottende kaldet Himmler der Anhimmler (= afgudsdyrkeren),
fordi han var så overtroisk. I 1935 grundlagde han foreningen Ahnenerbe
(= Ane-arv), der efterhånden voksede til 40 afdelinger, hvor folk fik i
opdrag at lede efter den hellige gral og Henrik 1. Fuglefængers skelet.
Ifølge Kersten mente Himmler at han selv var en reinkarnation af Henrik
1., som i øvrigt gav ham gode råd i drømme. 2.juli 1936 fejrede Himmler
tusindårsdagen for Henrik 1.s fødsel i krypten i Quedlinburg domkirke.
Året efter blev ceremonien gentaget; da blev kongens skelet gravlagt.
Knoglerne stammede ikke fra kongen, men arkæologerne følte sig
pressede til at komme med noget, som Himmler havde forlangt.
Ahnenerbe blev finansieret gennem "katteøjne" (= re-fleks i cykelpedaler).
En tidligere chauffør hos Hitler, Anton Loibl, havde i sit værksted
udpønset, at små stykker rødt glas på pedalerne gjorde cyklisterne
synlige i mørke. Desværre havde også en anden tysker en lignende
opfindelse inde til patentbeskyttelse. Nu sørgede SS for, at Loibl var den,
der fik patentet, og i 1938 sørgede Himmler for at få en ny vejtrafiklov
vedtaget, så alle nye tyske cykler skulle være udstyret med Loibls
refleks-pedaler. Bare i løbet af 1938 modtog Ahnenerbe 77.740
Reichsmark fra salget af cykelpedaler.
Himmler var tilhænger af teorien om "verdensisen", som den østrigske
ingeniør Hans Hörbiger havde udtænkt. Efter Hörbigers mening er der
store mængder is i verdensrummet, som danner ringe med en glødende
sol. Et bevis på dette er hagl, som ifølge Hörbiger kommer direkte fra
verdensrummet. Himmler var overbevist om teoriens rigtighed, og
sørgede for at afskedige en sagsbehandler, blot fordi denne havde tilladt
sig at indhente kritiske kommentarer fra tidens videnskabsmænd.
Hörbiger påstod, at Jorden engang havde været omgivet af seks måner,
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og efterhånden som de én efter én havde snurret ind mod Jorden i spiral,
havde gravitationen dannet en flodbølge som et kolossalt reservehjul
rundt om ekvator. Månerne var så i tur og orden eksploderet i
atmosfæren, hvorved havvandet igen kunne flyde ud over planeten.
Ifølge Hörbiger havde den sidste eksplosion fundet sted for 11.000 år
siden.
Kun i højtliggende områder som Andes og Himalaya havde flora og fauna
kunnet klare sig, og Ahnenerbe planlagde ekspeditioner til disse områder,
på jagt efter spor efter en oprindelig nordisk befolkning. Ahnenerbes
første leder, Herman Wirth, placerede disse urgermanere på Atlantis, og
beskrev deres civilisation som et matriarkat styret af præstinder og
volver (spåkoner). Sådan en feministisk verdensorden appelerede ikke til
Hitler, og Himmler blev nødt til at erstatte Wirth med den mere
jordnære Walther Wüst. Men Wirth inspirerede med sine syner
kaffemillionæren Ludwig Roselius, der opfandt den koffeinfri kaffe, til
Haus Atlantis - et imponerende anlæg i byfornyelsesprojektet i Bremens
Böttcherstrasse.
I 1933 var Karl Maria Wiligut dukket op i Himmlers liv, uden at oplyse om
at han kom fra en lukket afdeling efter at have truet sin kone Malwina på
livet. Wiligut var en 67-årig eks-officer, som hævdede at nedstamme fra
guden Tor, og at han besad en "ane-hukommelse", der afslørede, at
germanernes historie gik tilbage til 228.000 f.Kr, dengang der fandtes
"tre sole på himmelen", og at Bibelen egentlig blev skrevet i Tyskland. Til
trods for Wiliguts omfattende problemer med alkohol, ansatte Himmler
ham straks som afdelingsleder ved Hovedkontor for race og bosætning i
München. Wiligut studerede runer og byggede en religion op omkring
saksernes verdenstræ Irminsul. Han fik omsider afsked, da det blev
afsløret, at han havde prøvet at overbevise sin unge sekretær, Gabriele
Dechend, om at Himmler havde gjort hende den ære at udpege hende
som den, der skulle få børn med Wiligut. Hun sagde til Himmler fra om,
at det blev ikke aktuelt, og Himmler, der var ret snærpet, blev bestyrtet
over at få skyld for at have foreslået noget sådant. I efteråret 1939 blev
Wiligut derfor officielt udmeldt af SS.
Imidlertid var Himmler
overbevist om, at Torshammeren var et virkeligt våben. 28.maj 1940 skrv
han til Ahnenerbes leder Wüst: "Jeg er overbevist om, at det ikke drejer
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sig om naturligt lyn og torden, men snarere om en tidlig, højt udviklet
form for krigsvåben skabt af vore forfædre, hvad selvfølgelig kun æserne,
guderne, havde herredømme over, og som krævede uhørt gode
I november 1944 fremlagde det tyske
kundskaber om elektricitet."
firma Elemags ingeniører udkast til et gigantisk elektrisk våben, der ville
lamme de allieredes elektriske udstyr, fra radar til deres panservognes
tændingssystem. Elemag påpegede det "fænomen, at elektriske
vibrationer via ultrakortbølge også skaber mulighed for at ionisere den
atmosfære de trænger ind i, og derved forårsage en modsat elektrisk
reaktion - med andre ord omformer de atmosfærens isolationsmateriale
til en spændingsleder". 8.januar 1945 svarede SS' tekniske stab, at
udkastet ikke var andet end fantasi. Himmler troede dem ikke, og sendte
straks forslaget videre til forskningsrådets plankontor. To fremtrædende
videnskabsmænd, den ene ekspert på elektromagnetisme, blev sat på
sagen. I begyndelsen af februar 1945 svarede de at "Elemags egne
udtalelser mangler forståelse for de teknologiske og fysiske processer det
ville medføre".
Krigens slutning og efter krigen

Himmler i sin celle efter sit selvmord
Himmler havde i slutningen af 1944 mistet troen på en sejr for Tyskland.
Ifølge Kersten fortrød han, at han havde forfulgt kirken, da den i eftertid
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havde "vist sig som den stærkeste", og han løslod derfor 27 gejstlige fra
koncentrationslejrene med besked om at de skulle bede for ham.
Mod slutningen af 1944 blev Himmler sat til at lede en armégruppe
Oberrhein på Vestfronten, indtil han i begyndelsen af 1945 blev flyttet til
en tilsvarende stilling mod Den Røde Hær. Han havde ingen erfaring fra
felten, og blev hurtigt afsat. En general der kæmpede på Østfronten,
mente at grunden til Himmler havde påtaget sig dette job, var at skaffe
sig lidt heltestatus til brug efter krigen. Himmler var af den opfattelse at
hvis det nazistiske Tyskland skulle have en chance for at overleve, var
det nødvendigt at opnå fred med England og USA. Samtidig forhandlede
han med den svenske grev Folke Bernadotte om at få de danske-norske
jøder befriet fra KZ-lejrene. Da Hitler opdagede, at "trofaste Heinrich"
bag hans ryg prøvede at indgå fredsaftaler (offentliggjort over Radio
London 28.april), rasede han i timevis over "verdenshistoriens
skammeligste forræderi", fratog Himmler alle hans embeder, og
beordrede ham skudt. De to havde allerede taget afsked med hinanden i
førerbunkeren i Berlin nogle dage forinden.
I et forsøg på at undgå at blive arresteret forklædte Himmler sig som et
medlem af gendarmeriet, men blev genkendt og fanget den 22. maj i
Bremen af en engelsk hærenhed. Da den britiske militærlæge C. J. Wells
dagen efter ved undersøgelse ville se ind i munden på ham, bed han i en
kapsel med cyanid som hans kone hævdede han havde gået med siden
krigen brød ud. Briterne pakkede ham ind i et camouflage-net og
begravede ham på et ukendt sted på Lüneburgs hede. Himmler blev 44 år
gammel.
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Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk

Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk set ved Nürnbergprocessen.
Tysk kansler
I sædet: 1. april 1945- 23. maj 1945
Efterfulgte: Joseph Goebbels
Efterfulgt af: Besættelseszoner i Tyskland efter 2. verdenskrig
Privat
Født: 22. august 1887
Parti: Partiløs.
Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk (22. august 1887 i
Rathmannsdorf/Anhalt – 4. marts 1977 i Essen) var tysk jurist, partiløs
konservativ politiker, rigsfinansminister i Nazi-Tyskland. Han er mest
kendt for fra den 1. maj 1945 at have været kansler i nazi-regimets
allersidste dage. Han blev udpeget til denne post af fungerende
rigspræsident admiral Karl Dönitz

62

Alfred Hugenberg
Alfred Hugenberg, the son of a Prussian
politician, was born in Hanover, Germany, on
19th June, 1865. He studied law in Heidelberg
and Berlin.
Hugenberg joined the Prussian finance ministry
before being appointed by Gustav Krupp as
chairman of the board of directors of Krupp
Armaments Company in 1909. He also built up
his own business interests and by the end of
the First World War owned UFA, Germany's
largest film company and several provincial
newspapers.
Hugenberg held right-wing views and in 1919 he joined with Hugo Stinnes
in establishing the German Nationalist Party (DNVP). The following year
he was elected to the Reichstag and soon afterwards became chairman of
the party. His substantial fortune enabled him to fund his political
campaigns against the Versailles Treaty, Locarno Treaty and the Young
Plan.
In 1929 Hugenberg began funding Adolf Hitler and the Nazi Party. He also
joined with Hitler to help oust Heinrich Brüning from power in December,
1932.
When Hitler became chancellor in January 1933 he appointed Hugenberg
as his Minister of Agriculture and Economics. However, he resigned from
office six months later in protest against the Nationalist Party being
closed down.
Hugenberg remained a member of the Reichstag but he no longer had any
political influence. He also lost control of his newspaper empire when it
purchased by the Nazi Party in 1943. Alfred Hugenberg died in
Kukenbruch, West Germany, on 12th March, 1951.
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Kurt Schmitt Kurt Schmitt

Kurt Paul Schmitt (7 October, 1886 in Heidelberg – 2 November, 1950 in
Heidelberg ) was a German economic leader and the Reich Economy
Minister.Kurt Paul Schmitt (7 oktober 1886 i Heidelberg - 2 November,
1950 i Heidelberg) var tysk økonomisk leder og Reich økonomiminister.
The jurist Kurt Schmitt graduated in 1911 in Munich with the thesis "The
Ongoing Information File, in Particular the Information
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Convention".Juristen Kurt Schmitt dimitterede i 1911 i München og fik så
ansættelse i forsikringsselskabet Allianz AG. From 1914 to 1917 he
participated in the First World War and was discharged having reached
the rank of captain. Fra 1914 til 1917 deltog han i Første Verdenskrig og
blev hjemsendt med rang af kaptajn. In 1917, he became a member of
the Allianz board of directors, leading the company from 1921 to 1933 as
Chairman of the Board. I 1917 blev han medlem af Allianz’s bestyrelse,
og fra 1921 til 1933 som formand for bestyrelsen. During these years, he
made a name for himself as one of the most gifted leaders when it came
to organization in the Weimar Republic 's insurance industry. I disse år
skabte han sig et navn som en af de mest begavede ledere i forsikringsbranchen i Weimarrepublikken.
Allianz's leadership, represented by directors Kurt Schmitt and Eduard
Hilgard, led a policy of drawing nearer to the Nazis , even before they
seized power .Allianz's ledelse, repræsenteret ved direktørerne Kurt
Schmitt og Eduard Hilgard, førte en politik, der nærmer sig til nazisterne,
endnu før de tog magten. Already in October 1930, ties were forged with
Hermann Göring . Allerede i oktober 1930, opnåede man tætte bånd til
Hermann Göring. These contacts were realized through company dinners
and by providing private financial loans. Heinrich Brüning and Franz von
Papen tried without success to get Schmitt a ministerial office. Disse
kontakter blev realiseret gennem selskabets middage og ved at give
private finansielle lån. Heinrich Brüning og Franz von Papen forsøgte
uden held at skaffe Schmitt et ministerielt embede.
Schmitt, who was also General Director of the Stuttgart Social Insurance
Corporation ( Stuttgarter Verein-Versicherungs AG) by 1931 (5), was
included in Hjalmar Schacht 's objectives in mid-1931.Schmitt, som også
var generaldirektør i Stuttgart Social Insurance Corporation (Stuttgarter
Verein-Versicherungs AG) af 1931, blev indbudt til samar-bejde med
Hjalmar Schacht i midten af 1931.
On 18 December 1932 he participated in a meeting of the Circle of
Friends of the Economy ( Freundeskreis der Wirtschaft ), or Circle of
Twelve ( Zwölferkreis ) at the Berlin Kaiserhof, where the Nazi Party
agreed to lend its support. Den 18. december 1932 deltog han i et møde i
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Vennekredsen af økonomien (Freundeskreis der Wirtschaft), eller cirkel
bestående af tolv (Zwölferkreis) i Berlin Kaiserhof, hvor det nazistiske
parti indvilgede i at give sin støtte. Schmitt now had closer relations with
the Nazi leadership and on 20 February 1933, he, along with Hermann
Göring, took part in a meeting that Adolf Hitler had with German
industrialists , at which Schmitt made an election campaign donation to
the Nazis of RM 10,000. Schmitt havde nu tættere forbindelser med
nazistiske lederskab og den 20. februar 1933, deltog han sammen med
Hermann Göring, i et møde Adolf Hitler havde med tyske erhvervsfolk,
hvor Schmitt donerede RM 10.000 til nazisterne valgkamp. In early 1933,
Schmitt joined the Nazi Party (membership no. 2 651 252). I begyndelsen
af 1933 blev Schmitt medlem af det nazistiske parti. He likewise took
over the posts of Vice President of the Berlin Chamber of Industry and of
the Chamber of Commerce in 1933.Han overtog samtidig stillingen som
Vice President for Berlin industri-og handelskammer.
Meanwhile, Schmitt was convinced that the National Socialists could deal
with the problem of joblessness if the economy was led by people like
him. I mellemtiden blev Schmitt overbevist om, at de nationale
socialister kunne løse problemet med arbejdsløshed, hvis økonomien var
ledet af folk som ham. Furthermore, he held Hitler to be a great
statesman and believed that over time, the Führer would grow to
become less radical. Desuden så han Hitler som en stor statsmand, og
mente, at med tiden, ville Hitler vokse til at blive mindre radikal.
Moreover, he had a latent anti-Semitic attitude, which Gerald D.
Feldmann describes as follows: "Schmitt shared the belief that Jews were
overrepresented within the academic professions, and that the rôle that
they played in politics , law , and the arts would have to be greatly
limited, if not utterly eliminated. He believed, however, that they were
entitled to a place in German economic life, and made it into a maxim of
his year in office as Reich Economy Minister that there was no "Jewish
question in the economy".(2) Desuden havde han en latent antisemitisk
holdning, som Gerald D. Feldmann beskriver som følger: "Schmitt deler
den tro, at jøderne var overrepræsenteret inden for de akademiske fag,
og at den rolle, de spillede i politik, lovgivning, og kunst nødvendigvis
måtte begrænses, hvis ikke helt elimineres. Han mente dog, at de var
berettiget til en plads i det tyske økonomiske liv, og gjorde det til et
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must i sine år i embedet som Reich økonomiminister, at der ikke var
nogen "jødiske spørgsmål i økonomien ".
On 30 June 1933 Schmitt was appointed Reich Economy Minister,
succeeding Alfred Hugenberg , and he also took on honorary membership
in the SS (no. 101 346).Den 30 juni 1933 blev Schmitt udnævnt til Reich
økonomiminister, efterfølgende Alfred Hugenberg, og han modtog også
det honorære medlemskab af SS (nr. 101 346). In August 1933 he took the
function of Prussian Plenipotentiary in the Reich Government. I august
1933 blev han preussisk befuldmægtiget i Reich regering. In October of
the same year he was appointed to the Prussian State Council. I oktober
samme år blev han udnævnt til preussiske statsråd og modtog
medlemskab afThe Academy for German Law also took him on as a
member. Akademiet for den tyske lov.
On 13 March 1934 Schmitt made known what the new arrangement would
be for the industrial economy.Den 13 marts 1934 redegjorde Schmitt for
hvad den nye ordning ville betyde for den industrielle økonomi. The
leader of the overall organization of the industrial economy was to be
Philipp Kessler , as leader of the Reich Federation of the Electrical
Industry. Lederen af den overordnede organisation af den industrielle
økonomi skulle være Philipp Kessler, som var leder af Reich Federation of
the Electrical Industry. When Schmitt wanted to replace the Reich
Federation of German Industry with overall state control, he ran up
against concentrated resistance from business leaders.Schmitt ønskede at
erstatte Reich sammenslutningen af tysk industri med en overordnet
statslig kontrol, men han løb op mod koncentreret modstand fra
virksomhedsledere. Furthermore, Hjalmar Schacht undertook efforts to
oust Schmitt from his ministerial office so that he could take it over
himself. Desuden forsøgte Hjalmar Schacht sig på at fordrive Schmitt fra
sin ministerpost, så han selv kunne overtage den.(3) During a speech on
28 June 1934 Schmitt had a heart attack and collapsed.
Under en tale den 28. juni 1934 fik Schmitt et hjerteanfald og kollapsede.
He used this opportunity to go on a long recuperative holiday, and later,
on 31 January 1935, Hitler approved his dismissal from ministerial office.
Han benyttede lejligheden til at gå på en lang rekreerende ferie, og
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senere, den 31. januar 1935 godkendte Hitler hans afskedigelse fra
ministerposterne. On 30 July 1934 Schacht became Schmitt's successor as
Reich Economy Minister. Den 30. juli 1934 blev Schacht Schmitts
efterfølger som Reich Economy minister.
After coming back from his extended leave in 1935, he took over the
chairmanship in the supervisory board of AEG AG and the Deutsche
Continental Gasgesellschaft (a gas company) in Dessau .Efter at være
kommet tilbage fra sin orlov i 1935, overtog han formandsposten i
bestyrelsen for AEG AG og Deutsche Continental Gasgesellschaft (et gas
selskab) i Dessau. In 1937, and until 1945, he held the board
chairmanship of Münchener Rückversicherung AG . I 1937, og indtil 1945,
fik han foresæde i bestyrelsen af Münchener Rückversicherung AG. He
was also on Allianz AG's supervisory board until 1945. Han var også
medlem af Allianz AG's bestyrelse indtil 1945. As a member of the
Freundeskreis Reichsführer-SS , Heinrich Himmler promoted him to SS
brigadeführer on 15 September 1935. Som medlem af Freundeskreis
Reichsführer-SS, forfremmede Heinrich Himmler ham til SS Brigadeführer
den 15. september 1935. (4) Since Schmitt was functioning as AEG
supervisory board chairman, they donated to Himmler between RM
12,000 and 15,000 yearly, and Münchner Rückversicherung and
Continental Gasgesellschaft between RM 6,000 and 8,000. Da Schmitt
fungerede som formand i bestyrelserne i AEG og Münchner
Rückversicherung og Continental Gasgesellschaft donerede han
henholdsvis mellem RM 12.000 - 15.000, og mellem RM 6.000 -8.000 årligt.
(6)til Himmler.
From 1945 to 1949, Schmitt had to undergo Denazification , administered
by the United States Army .Fra 1945 til 1949, måtte Schmitt gennemgå
Denazifikation, som blev administreret af den amerikanske hær. He lost
all his offices, and he was barred from practising his profession. Han
tabte alle sine hverv, og blev udelukket fra at udøve sit erhverv. In 1946
he was classified as a Hauptschuldiger (literally "main culprit"). I 1946
blev han klassificeret som en Hauptschuldiger (bogstaveligt "største
synder"). This designation was reviewed in several court proceedings, and
was overturned in 1949. Denne betegnelse blev revideret i flere retssager,
og blev væltet i 1949. He would now only be classified as a Mitläufer , or
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follower. Han ville nu kun blive klassificeret som en Mitläufer, eller
follower. He nevertheless still had to pay a fine and the court costs. Han
skulle dog stadig betale en bøde og sagsomkostninger.
Decorations [Redigér] Dekorationer
I 1914 modtog Schmitt Jern korset af 2. grad. He also received the
Verwundetenabzeichen in black, an award given wounded soldiers. Han
modtog også den Verwundetenabzeichen i sort, en pris der blev givet
sårede soldater. Further decorations: the War Merit Cross first class
without swords, the War Merit Cross 2nd class without swords. Yderligere
dekorationer: Das Krig Merit Kors af første klasse uden sværd, krig Merit
Kors af 2. klasse uden sværd. From the SS he received the "ReichsführerSS Sword of Honour" and the "Totenkopfring der SS" (SS Death's Head
Ring). Fra SS modtog han "Reichsführer-SS æres kors" og "Totenkopfring
der SS" (SS Dødningehoved Ring).
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Hjalmar Schacht

Hjalmar Schacht (Hjalmar Horace Greeley Schacht) (22. januar 1877 – 3.
juni 1970).
Født i Tinglev, der på den tid hørte til Tyskland.
Han var fra 1934 til 1937 økonomiminister i Det tredje Rige, og fra 19391943 direktør for Det tredje Riges Reichsbank. I 1933 fik han den lyse idé
at hjemkøbe tyske obligationer fra USA, efter at være kommet med
udtalelser, der kunne tolkes, som at Tyskland ikke kunne eller ville
indløse dem. Obligationerne faldt dermed drastisk i kurs, og tyske
eksportører med tilgang til amerikansk valuta kunne købe dem op til
spotpris. Aftalen resulterede i, at renterne på den tyske gæld blev
sænket, men det resultat kunne Tyskland sandsynligvis også have opnået
på redeligere vis, gennem regulære forhandlinger - og affæren er nævnt
som medvirkende årsag til, at USA gik med i anden verdenskrig.
Efter attentatet mod Adolf Hitler den 20. juli 1944 blev han arresteret
for deltagelse i sammensvær-gelsen mod Hitler. Selvom han intet havde
med det at gøre, blev han sendt til koncentrationslejren i Dachau, blev
løsladt i april 1945, men kort tid efter anholdt af de allierede styrker.
Blev under Nürnbergprocessen frikendt.
Hjalmar Schacht døde i 1970 i München i en alder af 93 år.
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Hermann Göring

Hermann Göring ses her længst til venstre på forreste række ved
krigsforbryderdomstolen i Nürnberg

Video af Göring i cockpittet under 1. verdenskrig
Hermann Wilhelm Göring (12. januar 1893 - 15. oktober 1946) var tysk
nazist fra 1922-1945 og politiker. Han var i en årrække udpeget som Adolf
Hitlers stedfortræder.
Tidlige liv
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Hermann Göring blev født i Bayern i 1893, og var søn af Heinrich Ernst
Göring, som var tysk officer i en tysk koloni i Sydvestafrika, og Fransizka
Tiefenbrunn, som kom fra en bayersk bondefamilie.
I Sydvestafrika blev medlemmer af herero-stammen sat i
koncentrationslejre, hvor Heinrich Göring lod sine kolleger udføre
medicinske eksperimenter på dem, med raceforskning som formål.
Det meste af sin barndom boede han sammen med sine fire søskende på
et slot i Bayern. Han gik ikke meget i skole, da han hadede det. I stedet
legede han hjemme på slottet, at han var en fornem ridder eller konge.
I 1909 blev han sendt til den preussiske kadetskole nær Berlin, hvor
familien mente, at han skulle opdrages ordentligt. Her blev han
overraskende nok til en ambitiøs kadet. Det var åbenbart en lettelse at
slippe væk fra familien.
To år senere bestod han sin officerseksamen med højeste karakter og
blev i 1913 udnævnt til løjtnant i infanteriet. Da 1. verdenskrig brød ud
året efter, blev han sendt til Vestfronten, hvor han udmærkede sig og
modtog jernkorset af 1. klasse.
I starten af 1915 fik Göring problemer med helbredet og blev overflyttet
til de tyske flyvertropper. Her klarede han sig også langt bedre end
forventet, i starten som observatør senere som chef for Den Røde Barons
enhed. Efter et år nedskød han sit første fly og blev med 22 nedskudte
fjender en berømt kamppilot i de tyske flyvertropper. Således blev han
medio 1917 tildelt landets højeste medalje, Pour le Mérite, for sin
tapperhed og for at havde skudt 20 fly ned. I den forbindelse blev han
desuden forfremmet til oberstløjtnant.
Göring var en af de soldater, som ved 1. verdenskrigs afslutning følte sig
forrådt af Versailles-traktaten.
Han begyndte nu at flyve post mellem Danmark og Sverige. I Stockholm
mødte han i 1922 Carin von Kantzow. Hun faldt for hans enorme charme,
selv om hun allerede var gift og havde et barn. De flyttede til Tyskland,
hvor de blev gift i1923.
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Karriere

Göring i 1920'erne i sin SA-uniform
I 1922 meldte Hermann Göring sig ind i Adolf Hitlers parti NSDAP, hvor
han hurtigt blev udnævnt til SA-Gruppenführer. Han stod sammen med
Hitler om ølstuekuppet i München i 1923, blev alvorligt såret og måtte
flygte til Østrig med sin kone. Andre deltagere i dette kup blev arresteret,
inkl. Hitler. I Østrig kom Göring på smertestillende medicin morfin, og
han var narkoman resten af livet.
Göring rejste flere år efter kuppet tilbage til Tyskland, hvor han blev
næstkommanderende i SA efter Ernst Röhm, og valgt ind i Rigsdagen. Han
blev i 1932 rigsdagspræsident.
Året efter blev han preussisk indenrigsminister og grundlagde det
frygtede hemmelige politi Gestapo. I 1935 blev han chef for Luftwaffe og
deltog ivrigt i dets opbygning, og da 2. verdenskrig brød ud i 1939,
udpegede Hitler Göring til at være sin stedfortræder. Hans højeste
militære rang var rigsmarskal af Tyskland.
Katastrofen ved Stalingrad var et langt stykke af vejen Görings ansvar.
Sammen med Wolfram von Richthofen, fætter til "den røde baron"
Manfred von Richthofen, lovede han at oprette en luftbro, der ville sørge
for forsyninger til de kæmpende tyske styrker. Luftbroen blev aldrig
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oprettet. Ammunition og madvarer der blev fløjet ind, var på sit bedste
oppe i 40 tons dagligt, der tilsvarede ca 15% af dagsbehovet.
For det
meste modtog hæren kun 10% av de nødvendige forsyninger.
5.oktober 1942 sagde han i en radiotale: "En ting skal du vide, du tyske
folk: Hvis vi taber krigen, bliver du udryddet. Jøden med sit
uudslukkelige had står bag denne udryddelsestanke, og hvis det tyske folk
taber krigen, bliver den næste regent en jøde. Og hvad jøde vil sige,
burde I vide. Denne krig er ikke anden verdenskrig, den er den store
racekrig.(...) Lad bare jøden tage forskellige masker på, vi genkender
ham på snydeskaftet. Jøden står bag det hele, og det er ham, der har
udfordret os til kamp på død og fordærvelse.
Kort før krigens afslutning faldt Göring i unåde hos Adolf Hitler og blev
frataget alle sine hverv. Den 8. juni 1945 blev han arresteret af det
amerikanske militær. Sammen med en række fremtrædende nazistiske
ledere blev han stillet for en særdomstol, hvor han efter
Nürnbergprocessen blev dømt for fire forhold:
Forbrydelser mod freden.
Deltagelse i sammensværgelse om at begå forbrydelser mod freden.
Krigsforbrydelser.
Forbrydelser mod menneskeheden.
Her fik han at vide, at general Friedrich Paulus kom til at vidne mod ham.
Göring opfordrede sin forsvarer til at spørge "det beskidte svin, om han
vidste, hvad en forræder er".
Göring blev dømt til døden ved hængning, men begik selvmord ved at
tage cyankalium i sin celle dagen før. Under selve anholdelsen havde han
en cyankaliumkapsel i lommen. Han havde desuden en kapsel gemt i
noget hudcreme, som han fik en amerikansk fangevogter til at udlevere
mod at få Görings ur med hans navn indgraveret. Avisen Verdens Gang i
Oslo refererede 9.februar 2005, at den 78-årige amerikaner Herbert Lee
Stivers efter tilskyndelse af sin datter havde indrømmet, at han som ung
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menig havde givet Gõring kapselen to uger før henrettelsen. Kapselen var
skjult i en fyldepen, som han overrakte sammen med et stykke papir.
Ifølge Stivers havde en kvinde han stolede på præsenteret ham for to
mænd, der fortalte ham, at Gõring behøvede noget medicin, der måtte
smugles ind til ham.

Göring som vidne under Nürnbergprocessen
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Walther Funk

Walther Funk
Walther Emanuel Funk 18. august 1890 - 31. maj 1960 Tysk nazist fra
1931-1945 og økonomiminister fra 1937-1945.
Tidligere liv
Funk blev født i Königsberg i Østpreussen som søn af en forretningsmand.
Han fulgte i sin fars fodspor, i hvert fald havde han arvet egenskaben at
kunne forhandle og have med penge at gøre. Han studerede jura,
økonomi og filosofi på universiteterne i Berlin og Leipzig Han meldte sig
også til krigstjeneste under 1. verdenskrig fra 1914 til 1916, hvor han
blev såret og ikke kunne kæmpe mere.
Han begyndte så at arbejde som journalist og blev i 1922 redaktør for
Berlins børsavis. Det blev sagt om Funk, at han var alkoholiker og også
homoseksuel.
Walther Funk og nazismen
I 1931 meldte han sig ind i NSDAP. Han var i forvejen nationalt orienteret.
Han kom tæt på partimedlem Gregor Strasser som arrangerede det første
møde med Adolf Hitler. Ét år efter, i 1932, fik han en plads i rigsdagen og
blev i december samme år ansvarlig for økonomien i partiet. Denne post i
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rigsdagen beholdt han ikke længe, for da nazipartiet kom til magten i
1933, flyttede han over i ministeriet for propaganda.
Han gik bag Gregor Strassers ryg, da han til egen fordel talte med Hitler
om Strassers opførsel sammen med Ernst Röhm. Denne snak, hvori også
Hermann Göring var indblandet, var med til at føre til De lange knives
nat, hvor SA-lederne blev myrdet.
Nu voksede han i rang, og i 1938 fik han igen en titel inden for økonomi,
nemlig som Tysklands økonomiminister. Han overtog dermed Hjalmar
Schachts post. I 1939 blev han rigsbankchef – igen en post han overtog fra
Hjalmar Schacht.
Efterkrigstiden
Efter krigen blev Walther Funk arresteret af De Allierede og ført for
krigsforbryderdomstolen i Nürnberg. Han blev anklaget for følgende
punkter:
Deltagelse i sammensværgelse om at begå forbrydelser mod freden.
Krigsforbrydelser.
Forbrydelser mod menneskeheden.
Han blev derfor idømt livsvarigt fængsel, men løsladt i 1957 pga. dårligt
helbred. Han døde 3 år senere, 69 år gammel.
Man kan godt stille sig selv det spørgsmål, hvorfor blev han anklaget for
forbrydelser mod menneskeheden, når han var økonomiminister og ikke
havde noget med udryddelserne at gøre, men Walther Funk havde i sin
tid som rigsbankchef erhvervet mange kunstskatte fra jødiske hjem. Disse
penge var med til at finansiere krigen.
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Franz Seldte

Franz Seldte (rechts) mit Alfred Hugenberg (links) und dem Berliner
Stahlhelm-Führer Franz von Stephani (Mitte) bei einer Kundgebung für
das Volksbegehren gegen den Young-Plan im Berliner Sportpalast , Winter
1929 Franz Seldte (til højre) med Alfred Hugenberg (til venstre) og
Berlins Stålhjelm´s leder Franz von Stephani (i midten) ved et møde for
folkeafstemningen mod Young-planen i Berlin Sports Palace, vinteren
1929
Wahlplakat 1933:
Hugenberg , Papen und Seldte
Poster for the nationalist "Black-White-Red"
coalition of DVNP leader Alfred Hugenberg ,
Franz von Papen and Franz Seldte. Valg plakat
for de nationalistiske "Sort-hvid-rød" koalition
af DVNP leder Alfred Hugenberg, Franz von
Papen og Franz Seldte.
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Reich Minister for Labour
In office I embede 30 January, 1933 – 1945 30 januar, 1933 - 1945
Preceded by Forud Friedrich Syrup Friedrich Sirup
Born Født June 29, 1882 ( 1882-06-29 ) 29 juni 1882 (1882/06/29)
Magdeburg , Germany Magdeburg, Tyskland
Nationality Nationalitet German Tysk
Political party Politisk parti DVP , NSDAP DVP, NSDAP
Alma mater Alma mater University of BraunschweigUniversity of
Braunschweig University of GreifswaldUniversitetet i Greifswald
Franz Seldte (29 June 1882 – 1 April 1947) was a cofounder of the German
paramilitary organization Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten , a Nazi
politician, and a Reich labour minister. Franz Seldte (29 juni 1882 - 1.
april 1947) var medstifter af den tyske paramilitære organisation
Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten, en nazistisk politiker, og en Reich
arbejdskraft minister.
Born in Magdeburg , Seldte was the son of an owner of a factory which
made chemical products and soda water. Seldte blev født i Magdeburg,
søn af en fabriksejer, der fremstillede kemiske produkter og sodavand.
He attended the Wilhelm-Raabe-Schule in Magdeburg. Han deltog i
Wilhelm-Raabe-Schule i Magdeburg. After an apprenticeship as a
salesman, he studied chemistry in Braunschweig and Greifswald . Efter en
læreplads som sælger, studerede han kemi i Braunschweig og Greifswald.
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He then took over the business of his early deceased father. Han overtog
virksomheden fra sin tidligt afdøde far.

Franz Seldte, on right, giving speech at microphone, 1928 Franz Seldte,
på højre side af mikrofonen, 1928
As a German officer he was wounded in World War I and lost his left arm.
Som en tysk officer, han blev såret i første verdenskrig og mistede sin
venstre arm. He then became a front reporter. Han var derefter en front
reporter. Awarded with the Iron Cross Classes I and II, he also was
promoted to captain in the reserve. Fik tildelt Jernkorset klasse I og II, så
han blev forfremmet til kaptajn i reserven.
As a reaction to the November German Revolution in Germany, on 25
December 1918, Seldte founded the Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten,
and became its leader. Som en reaktion på den tyske november
revolution, den 25. december 1918, grundlagde Seldte Stahlhelm, Bund
der Frontsoldaten, og blev dets leder. However, he had a number of
arguments with its acting leader, Theodor Duesterberg . Men havde en
række uoverensstemmelser med dens fungerende leder, Theodor
Duesterberg.
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Seldte became a member of the German People's Party and was a
member of the Magdeburg city council ( Stadtrat ). Seldte blev medlem
af den tyske Folkeparti og var medlem af byrådet (Stadtrat) i Magdeburg.
The Stahlhelm became increasingly anti-democratic and anti-republican.
Den Stahlhelm blev mere og mere anti-demokratisk og anti-republikansk.
However, Seldte hoped that the organization could become a leading
organ of the national conservative movement. Men Seldte håbede, at
organisationen kunne blive et ledende organ for den nationale
konservative bevægelse. In 1931, he, together with Alfred Hugenberg and
Adolf Hitler , helped create the Harzburg Front ( Harzburger Front ), an
alliance against the Heinrich Brüning government. I 1931 bidrog han
sammen med Alfred Hugenberg og Adolf Hitler, til at skabe den Harzburg
Front (Harzburger Front), en alliance mod Heinrich Brünings regering.
Seldte desired to lead the National Socialists in a government led by him
and wanted to make the Hitler Labour minister. Seldte ønskede at få
National Socialdemokraterne ind i en regering ledet af ham med Hitler
som arbejds-minister. At the start of 1933, he attempted to make the
Kampffront "Schwarz-Weiß-Rot" (Black-White-Red Combat Front), into a
political vehicle for this effort but failed. I starten af 1933, forsøgte han
at gøre Kampffront "Schwarz-Weiss-Rot" til et politisk redskab, men det
mislykkedes.
In April 1933 Seldte joined the Nazi Party and integrated the Stahlhelm
into the SA .I april 1933 tiltrådte Seldte det nazistiske parti og fik
Stahlhelm integreret i SA. In August 1933, he became an SAObergruppenführer and later was a Reichskommissar for the Freiwilligen
Arbeitsdienst , a position he held until 1945. I august 1933 blev han SAObergruppen-führer og senere Reichskommissar for Freiwilligen
Arbeitsdienst, en stilling han beholdt indtil 1945. In March 1934 he was
made leader of the German League of Front Fighters, an organization,
however, that was soon disbanded. I 1935 bad han om at blive frigjort fra
officielle ansvar, men Hitler nægtede. Seldte remained, without
substantial power, until 1945, when he became a member of the
government as the Prussian labour minister.
Seldte forblev, uden betydelig magt indtil 1945, da han blev medlem af
regeringen som prøjsisk arbejdskraft minister.
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Seldte was arrested at the end of the war and died in a US military
hospital at Fürth , before being arraigned on charges.Seldte blev
arresteret i slutningen af krigen og døde i et amerikansk militærhospital i
Fürth, inden der blev rejst sigtelse mod ham.
During the time of Nazi Germany , streets were named after him in
Magdeburg and Leverkusen . [1] I den tiden under Nazi-Tyskland, blev
gader i Magdeburg og Leverkusen opkaldt efter ham
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Franz Gürtner

Franz Gürtner (1938)
Franz Gürtner (26. august 1881 i Regensburg - 29. januar 1941 i Berlin)
var Reichsjustizminister i Tyskland fra 1932 til sin død. Mens han var
minister i Nazi-Tyskland var han et medlem af Hitlers kabinet.
Under første verdenskrig fik han det tyske jernkors.
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Franz Schlegelberger

Et møde mellem fire nazister, der bar en stor del af ansvaret for
tilladelsen til at det juridiske system i Tyskland blev overtaget af den
nazistiske ideologi. Franz Schlegelburger, er nummer to fra venstre.
Længst til venstre på dette billede er Roland Freisler. Otto Thierack er
den anden fra højre, og Curt Rothenberger er på den yderste højrefløj.
Louis Rudolph Franz Schlegelberger (23 oktober 1876 - 14. december
1970) var statssekretær i Justits-nisteriet (RMJ) i det tyske rige og
justitsminister i det Tredje Rige.
Tidlige liv
Schlegelberger blev født ind i en protestantisk familie i Königsberg. Hans
far arbejdede som agent i korn-handel.
Hans forfædre (blandt dem Balthasar Schlögelberger) flygtede som
protestanter i 1731-32 fra Salzburg, Østrig til Østpreussen.
Schlegelberger tog i 1894 sin studentereksamen. Han studerede jura i
Königsberg og fra 1895 til 1896 i Berlin. I 1897 bestod han statens
juridiske afgangs-prøve med et ganske godt resultat.
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Ved universitetet i Königsberg - eller ifølge dokumenter fra hans retssag
ved universitetet i Leipzig graduerede han den 1. december 1899 til
dr.jur.
Den 9. december 1901 bestod Schlegelberger den juridiske
kandidateksamen med karakteren "god". Den 21. december 1901 blev han
retsassessor ved Königsbergs lokale domstol, og den 17. marts 1902
assisterende dommer ved statsdomstolen. Den 16. september 1904 blev
han dommer ved statsdomstolen i Lyck ( nu Ełk ). I begyndelsen af maj
1908 til stats-domstolen i Berlin og samme år blev han udnævnt til
assisterende dommer ved Berlins appelret, (Kammer-gericht). I 1914 blev
han udnævnt til Kammergerichtsrat i Berlin, hvor han boede indtil 1918.
Den 1. april 1918 blev Schlegelberger associeret til Reich Justiz Rat. Den
1. oktober samme år blev han udnævnt til den hemmelige regerings Ret
og Råd. I 1927 blev han udnævnt som ministeriel direktør i RMJ.
Schlegelberger havde fået undervisning i Det Juridi-ske Fakultet ved
universitetet i Berlin som adjungeret professor siden 1922. Den 10.
oktober 1931 blev Schlegelberger udnævnt til statssekretær i Justitsministeriet under justitsminister Franz Gurtner og beholdt dette job
indtil Gurtner's død i 1941.
Den 30. januar 1938 tiltrådte Schlegelberger det nazistiske parti efter
ordre fra Adolf Hitler.
Blandt Schlegelberger mange værker på dette tids-punkt var et lovforslag
om indførelse af en ny national valuta, som skulle sætte en stopper for
den hyper-inflation, som Reichsmark blev udsat for. Efter Franz Gurtner's
død i 1941, efterfulgte Schlegelberger som foreløbig Reich justitsminister
for årene 1941 og 1942, og derefter ved Otto Thierack.
Han skrev de lovforordninger de såkaldte Polske straffelov bestemmelser
(Polenstrafrechtsver-ordnung), hvorunder polakker blev henrettet for at
rive tyske plakater ned.
Efter hans tilbagetrækning fra sin position den 24. august 1942. I 1944
gav Hitler Schlegelberger RM 100.000, til at købe en ejendom, noget kun
landbrugs-eksperter havde ret til i henhold til gældende regler på det
tidspunkt.
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Ved Nürnbergprocesserne blev Schlegelberger idømt livsvarigt fængsel for
sammensværgelse, for at begå krigsforbrydelser og forbrydelser mod
menneskeheden.
I 1950 blev den da 74-årige Schlegelberger frigivet på grund af dårligt
helbred. Schlegelberger fik tilkendt en månedlig pension på DM 2.894 (til
sammenligning var den gennemsnitlige månedlige indkomst i Tyskland på
det tidspunkt DM 535). Schlegelberger boede i Flensborg indtil sin død.
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Paul Joseph Goebbels

Joseph Goebbels, 1942
Tysk kansler
I sædet:
30. april 1945- 1. maj 1945
Efterfulgte: Adolf Hitler
Efterfulgt af: Lutz Graf Schwerin von Krosigk
Privat
Født: 29. oktober 1897
Parti: NSDAP
Ægtefælle: Magda Goebbels
Dr. Paul Joseph Goebbels (29. oktober 1897 – 1. maj 1945) Tysk nazist fra
1924-1945, var Adolf Hitlers propagandaminister i Nazi-Tyskland.
Derudover var han også i en meget kort periode efter Hitlers selvmord
tysk kansler. Goebbels var én af naziregimets prominente figurer og var
blandt andet kendt for sine fremragende retoriske evner.
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Goebbels forældre, bogholderen Fredrich Goebbels og hans kone Marian
Goebbels, levede i et katolsk område i Rhinlandet. Under den Første
Verdenskrig i 1914 meldte han sig til militærtjeneste, men blev afvist på
grund af et lettere handicap, en såkaldt klumpfod. Hans mor var
hollandsk, et faktum, han senere forsøgte at skjule. Efter at have opnået
doktorgraden fra universitetet i Heidelberg i 1921 arbejdede han som
journalist og forfatter. Goebbels meldte sig ind i nazipartiet i 1924 og
modsatte sig i starten Hitlers ledelse. Han skiftede dog hurtigt side og
blev en af Hitlers mest loyale støtter. Hans dagbøger indeholder mange
eksempler på hans udtalte beundring for Hitler. Imidlertid var han i
starten langt mere "socialistisk" end Hitler, og så ovenikøbet for sig en
alliance mellem Tyskland og Sovjetunionen, men Hitler ikke ville høre om
nationalisering af jord: "Vi står på lovens grundlag og vil ikke give et
jødisk udbyttersystem et juridisk påskud til at plyndre vort folk
fuldstændigt!" 15. februar 1926 skrev Goebbels i sin dagbog at Hitlers
tale "sandsynligvis var en af de største skuffelser i mit liv." Han
spekulerede på, om manden var en slags "reaktionær", ovenikøbet med
meget slet dømmekraft, når han anså Italien og England som "naturlige
Hitler inviterede ham
allierede", og at "vi må blive arving til Rusland!"
dog til München og forklarede ham samtalen personligt. 13. april 1926
hed det i dagbogen: "Jeg bøjer mig for den, der er større, for det
politiske geni."
I 1926 blev han udnævnt til Berlins Gauleiter, som var en slags
borgmester. Et år efter, i 1927, oprettede Goebbels naziavisen Der
Angriff, som fortalte om nazipartiets fremtid og om dens store leder
Adolf Hitler. Da Hitler kom til magten som Tysklands rigskansler i 1933,
udnævnte Hitler Goebbels til partiets nye minister for propaganda.
Senere blev Goebbels også den øverste leder for tysk radio, aviser, musik
og film. Han bestemte, hvilke film der skulle laves, og hvilke skuespillere
der skulle spille med i filmene.
Den 19. december 1931 blev Goebbels gift med Magda Behrendt, og de
fik sammen 6 børn i tidsrummet 1932 til 1940:
Helga Susanne 1. september 1932 - 1. maj 1945 Hun blev 12 år gammel
Hildegard Traudel 13. april 1934 - 1. maj 1945 Hun blev 11 år gammel
Helmut Christian 2. oktober 1935 - 1. maj 1945 Han blev 9 år gammel
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Hedwig Johanna 19. februar 1937 - 1. maj 1945 Hun blev 8 år gammel
Holdine Kathrin 1. maj 1938 - 1. maj 1945 Hun blev lige 7 år gammel
Heidrun Elisabeth 20. oktober 1940 - 1. maj 1945 Hun blev 4 år gammel
Magda Goebbels var datter af en enlig mor, men fik navnet Friedländer
efter sin jødiske stedfar Max Friedländer, der blev dræbt i Buchenwald.
Magda blev gift med en meget ældre, velstående mand, men var ham
utro med zionisten Chaim Arosorov, og blev kastet ud. Hendes søn fra
dette første ægteskab, Harald Quandt, var det eneste af Magdas børn,
der overlevede krigen. Han og halvbroderen Herbert Quandt byggede
videre på faderens livsværk og blev efterhånden multimilliardærer med
indtægter fra BMW, batteriproducenten VARTA og IWKA maskinindustri.
Goebbels holdt mange kendte taler, men den 18. februar 1943 erklærede
han ”den totale krig”. Det var en af hans vigtigste taler i tiden som
minister, hvori han sagde, at krigen nok skulle vindes med stor sejr, folk
skulle bare tiljuble og tro på føreren. Goebbels var nøje informeret om
regimets grusomheder og skrev i sin dagbog 27. marts 1942 om jødernes
skæbne:
"Der bruges en temmelig barbarisk fremgangsmåde, der her ikke skal
beskrives nærmere, og af jøderne selv bliver der ikke meget tilbage."
På propagandakonferencen 9. marts 1942 kritiserede han DAZ (Deutsche
Allgemeine Zeitung) for aldrig at trykke antisemitiske artikler:
"Det her må betegnes som den rene uforskammethed. Føreren holder
f.eks ikke en eneste tale, hvor han ikke betegner jøderne som
hovedskyldige i krigen, og siger, at udslettelsen af dem er noget, der
hensynsløst må gennemføres."
Han beordrede DAZ til at trykke alle publicerede antisemitiske meldinger,
og fik dem til at trykke en "tvangsudgave" som offentliggjorde en melding
om et antisemitisk indlæg i den britiske avis Truth. 14. juni 1942 trykte
ugebladet Das Reich en lederartikel af ham, hvor han skrev:
"I denne krig driver jøderne deres nederdrægtige spil, og de kommer til
at betale for det ved at deres race bliver udryddet i Europa og måske
også langt udenfor Europas grænser."
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I 1942 satte Goebbels altså åbent på tryk, at jøderne skulle udryddes
fysisk, og folk kunne læse sort på hvidt, at Hitler stod bag, hvad der
skete.
Under sin rundrejse i USA gjorde Sigrid Undset opmærksom på, at alle
skandinaviske Nobelprismod-tagere, bortset fra Knut Hamsun, havde
skænket sine guldmedaljer til Finlandshjælpen. I juni 1943 skænke-de
Hamsun i stedet sin medalje til Goebbels efter sit besøg i Tyskland, med
ordene at han ikke kendte nogen "som så utrætteligt, år efter år, har
skrevet og talt Europas og menneskehedens sag så idealistisk som De, hr
rigsminister".
I krigens sidste dage kort før sit selvmord, valgte Hitler i sit testamente
at gøre Goebbels til sin efterfølger som tysk kansler med storadmiral Karl
Dönitz som rigspræsident. Titlen "fører" blev ikke nævnt i Hitlers
testamente. Goebbels' regering, der kun eksisterede i få timer, blev ikke
anerkendt af De Allierede.
Den 1. maj 1945 begik Goebbels og hans kone selvmord med hjælp fra
deres SS-livvagter. Dette skete efter at Goebbels kone havde slået
parrets 6 børn ihjel. Magda Goebbels blev 44/45 år, og Joseph Goebbels
blev 47 år.
Ligesom det er tilfældet med Hitler, er detaljerne omkring Goebbels
families død delvis uklare. Den almindelige forklaring er, at Goebbels og
hans kone begik selvmord ved at tage cyanid, men enkelte kilder
modsætter sig denne forklaring og påstår, at Goebbels skød sin kone
Magda og sig selv bagefter. Magda havde forinden forgiftet børnene. Da
ligene senere blev fundet af sovjetiske soldater, var de i en så dårlig
tilstand, at det ikke var muligt med sikkerhed at fastslå den egentlige
dødsårsag.
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Albert Speer

Albert Speer ved Nürnbergprocessen i 1946
2. rustningsminister i Nazi-Tyskland
Embedsperiode 8. februar 1942 – 30. april 1945
Kansler Adolf Hitler
Stedfortræder Karl-Otto Saur
Foregående Fritz Todt
Efterfulgt af Albert Speer i Flensburg-regering
Rustningsminister i Flensburg-regeringen
Embedsperiode 30. april 1945 – 23. maj 1945
Præsident Karl Dönitz
Kansler Joseph Goebbels (30. april – 1. maj 1945)
(1. maj – 23. maj 1945)
Ministerpost ophørt
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Født 19. marts 1905 Mannheim, Baden
Død 1. september 1981 (76 år) London
Fulde navn Berthold Konrad Hermann Albert Speer
Nationalitet Tysker
Politisk parti Det Nationalsocialistiske Tyske Arbejderparti (NSDAP)
Ægtefælle Margarete Weber
Børn: Albert Speer Jr., Hilde Schramm, Fritz Speer, Margret Nissen
Arnold Speer, Ernst Speer
Alma mater Technische Universität Berlin
Technische Universität München
Universität Karlsruhe (TH)
Beskæftigelse Arkitekt
Albert Speer (født Berthold Konrad Hermann Albert Speer 19. marts 1905
i Mannheim og død 1. september 1981 i London) var en tysk arkitekt, der
under 2. verdenskrig var rustningsminister (Reichsminister für
Bewaffnung und Munition) i Nazi-Tyskland.
Inden sin ministerudnævnelse havde Speer længe været Adolf Hitlers
foretrukne arkitekt.
Speer blev medlem af nazistpartiet i 1931. Hans evner som arkitekt
gjorde ham stadig mere kendt i partiet, og han blev medlem af Hitlers
inderkreds. Hitler gav ham til opgave at tegne og bygge en række
bygninger og anlæg, herunder det nye rigskancelli og paradeanlægget til
partimøderne i Nürnberg – de såkaldte Reichsparteitage. Speer
udfærdigede efter Hitlers ordre planer for Welthauptstadt Germania – en
omfattende ombygning af Berlin, som skulle finde sted efter krigen, og
som blandt andet indebar opførelse af enorme bygninger, anlæggelse af
brede boulevarder og reorganisering af byens transportsystem.
Som rustningsminister lykkedes det for Speer til stadighed at forøge den
tyske krigsproduktion til langt hen i 1944 på trods af massive og
ødelæggende bombardementer fra De Allierede. Efter krigen blev han
stillet for krigsforbryderdomstolen i Nürnberg og blev idømt 20 års
fængsel for sin rolle i det nazistiske styre, først og fremmest på grund af
anvendelsen af tvangsarbejdere. Som "nazisten, der sagde undskyld",
påtog han sig ved Nürnbergprocessen og i sine udgivne erindringer et
generelt ansvar for de forbrydelser, der var begået af det nazistiske styre
i Tyskland.
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Der hersker dog fortsat usikkerhed om, hvorvidt Speer mere konkret
spillede nogen rolle i nazisternes forfølgelse af jøder samt om, hvor
meget han kendte til Holocaust. Han udstod det meste af sin straf i
Spandau-fængslet i Vestberlin.
Efter sin løsladelse i oktober 1966 udgav Speer to selvbiografiske bøger,
som blev bestsellers: Fra triumf til katastrofe (originaltitel Erinnerungen)
og Spandauer Tagebücher, som detaljeret beskrev hans tætte, personlige
forhold til Hitler og gav læsere og historikere et enestående indblik i,
hvorledes det nazistiske styre fungerede. Han skrev senere en tredje bog,
Der Sklavenstaat - meine Auseinander-setzungen mit der SS, om SS. Speer
døde af et slagtilfælde i 1981, mens han var på besøg i London.
Tidlige år
Speer blev født i Mannheim ind i en velhavende middel-standsfamilie.
Han var den anden af tre sønner af Albert og Luise Speer. I 1918 flyttede
familien perma-nent til deres sommerbolig på Schloss Wolfsbrunnen-weg i
Heidelberg. "Kærlighed og varme var fraværende i hjemmet i Speers
ungdom", ifølge Henry T. King, viceanklager i Nürnberg, som senere
skrev en bog om Speer. Speer ville oprindeligt være matematiker, men
hans far sagde, at hvis han valgte en sådan levevej, ville han komme til
at "leve et liv uden penge, position og fremtid". I stedet fulgte Speer i sin
fars og bedstefars fodspor og studerede arkitektur.
Speer begyndte sine arkitekturstudier på Universität Karlsruhe (TH) i
stedet for en af de mere prestige-fyldte uddannelsesinstitutioner, fordi
hyperinfla-tionskrisen i 1923 begrænsede hans forældres indkomst. Da
krisen i 1924 var overstået, skiftede han til det "langt mere velanskrevne"
Technische Universität München. I 1925 skiftede han igen institution –
denne gang til Technische Universität Berlin – hvor han studerede under
Heinrich Tessenow, som Speer beundrede meget. Efter at have bestået
sine eksaminer i 1927 blev Speer Tessenows assistent, en stor ære for en
mand på 24. Som Tessenows assistent underviste Speer i nogle af hans
fag, mens han fortsatte sine egne videregående studier. I München og
senere i Berlin indledte Speer et nært langvarigt venskab med Rudolf
Wolters, som også studerede ved Tessenow.
93

I sommeren 1922 begyndte Speer at kurtisere Marga-rete Weber (1905–
1987). Speers klassebevidste mor, som følte at Weber-familien var socialt
lavere range-rende (Herr Weber var en succesfuld håndværker, som
beskæftigede 50 arbejdere), rynkede på næsen af forholdet. Trods denne
modstand blev de to gift i Berlin den 28. august 1928, men der gik syv år
inden Margarete Speer første gang blev inviteret til at bo i sine
svigerforældres hus.
Naziarkitekt
Ind i nazistpartiet (1930–1934)
Speer har udtalt, at han som ung var upolitisk og kun deltog i et nazistisk
møde i Berlin i december 1930 fordi nogle af hans studerende
indtrængende havde opfordret ham til det. Han blev overrasket over at
se Hitler klædt i et pænt blåt jakkesæt frem for den brune uniform, han
optrådte i på nazistiske plakater, og blev meget imponeret ikke blot af
Hitlers forslag, men også af manden selv. Adskillige uger senere deltog
han i et nyt møde, selv om taleren her var Joseph Goebbels. Speer blev
bekymret over den måde, Goebbels oppiskede forsamlingen til hysteri.
Trods sin bekymring kunne Speer ikke frigøre sig fra det indtryk, Hitler
havde gjort på ham. Den 1. marts 1931 meldte han sig ind i NSDAP og
blev medlem nr. 474.481.
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Speer i 1933.
Speers første stilling i partiet var som leder af partiets bilistforening i
Berlinforstaden Wannsee. Han var den eneste nazist i byen, der havde bil.
Speer rapporterede til partilederen i Berlins Westend, Karl Hanke, som
ansatte Speer - uden løn - til at indrette en bygning, som han netop
havde lejet. Hanke var begejstret over resultatet.
I 1931 opgav Speer sin stilling som Tessenows assi-stent på grund af
lønnedgang og flyttede til Mannheim i håb om at kunne bruge sin fars
forbindelser til at få opgaver. Det havde han ikke større succes med, og
hans far gav ham et job som leder af den ældre Speers ejendomme. I juli
1932 besøgte Speer sammen med sin kone Berlin for at hjælpe partiet
inden valget til rigsdagen. Mens de var i Berlin, anbefalede Hanke den
unge arkitekt over for Joseph Goebbels til at hjælpe med at renovere
partiets hovedkvarter i Berlin. Speer, som havde været på vej til at rejse
med sin kone på ferie i Østpreussen, accepterede at gå i gang. Da
opgaven var færdig, vendte Speer tilbage til Mannheim og blev der under
Hitlers magtovertagelse i januar 1933.
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Efter magtovertagelsen kaldte Hanke Speer tilbage til Berlin. Goebbels,
den nye propagandaminister, gav Speer til opgave at renovere
ministeriets bygning på Wilhelmplatz. Speer stod også for designet af 1.
maj-arrangementet i 1933 i Berlin. I sine erindringer skrev han, at da han
så det oprindelige design for mødet i Berlin på Hankes skrivebord,
bemærkede han, at det ville komme til at ligne en skyttefest. Hanke,
som nu var Goebbels' statssekretær (viceminister), udfordrede ham til
at lave et bedre design. Som Speer senere fandt ud af, var Hitler
begejstret for Speers design (som benyttede enorme flag), selv om
Goebbels tog æren for det. Tessenow var ikke så begejstret: "Tror De, at
De har skabt noget særligt? Det er prangende, det er det hele."

Speer og Hitler gennemgår en arkitekttegning
Før tilrettelæggerne af Partidagen i 1933 bad Speer om at indsende
tegninger, hvilket bragte ham i kontakt med Hitler for første gang.
Hverken tilrettelæggerne eller Rudolf Hess turde afgøre, om de skulle
godkende hans planer, og Hess sendte Speer til Hitlers lejlighed i
München for at få hans godkendelse. Da Speer trådte ind, var den nye
rigskansler i gang med at rense en pistol, som han lagde bort for at kaste
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et kort interes-seret blik på planerne, hvorpå han godkendte dem uden at
se på den unge arkitekt. Dette arbejde skaffede Speer hans første
nationale post som nazipartiets "kommissionerede for det kunstneriske og
tekniske udseende af partimøder og demonstrationer".
Speers næste store opgave var at være forbindel-sesled til byggefagene i
Berlin ved Paul Troosts reno-vering af rigskancelliet. Som rigskansler
havde Hitler residens i bygningen og kom hver dag for at blive brie-fet af
Speer og bygningsinspektøren om renoveringens gang. Efter en af disse
briefinger inviterede Hitler Speer på frokost til arkitektens store
begejstring. Hitler udviste betydelig interesse for Speer under frokosten
og fortalte senere Speer, at han havde været på udkig efter en ung
arkitekt, som kunne realisere hans drømme om det nye Tyskland. Speer
blev hurtigt en del af Hitlers inderkreds. Han skulle møde op hos Hitler
om morgenen til en spadseretur eller samtale, være konsulent i
arkitekturforhold og diskutere Hitlers ideer. De fleste dage blev han
inviteret på middag.
De to mænd fandt ud af, at de havde meget til fælles. Hitler beskrev
Speer som en "broder i ånden", for hvem han altid havde næret "de
varmeste menneske-lige følelser". Den unge ambitiøse arkitekt var
blændet af sin hurtige opstigen og nære tilknytning til Hitler, som sikrede
ham en strøm af opgaver fra regeringen og fra de højeste niveauer i
partiet.
Speer udtalte i Nürnberg: "Jeg tilhørte en kreds, som bestod af andre
kunstnere og hans personlige stab. Hvis Hitler overhovedet havde haft
venner, ville jeg bestemt have været en af hans nære venner."
Det tredje riges øverste arkitekt (1934–1939)
Da Troost døde den 21. januar 1934, efterfulgte Speer ham i praksis som
partiets ledende arkitekt. Hitler udnævnte Speer til leder af Det ledende
byggekontor, hvilket nominelt placerede ham i Rudolf Hess' stab.
En af Speers første opgaver efter Troosts død var Zeppelinfeld stadion —
paradeområdet, som optræder i Leni Riefenstahls propaganda
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Lyskatedralen over Zeppelintribunen
mesterværk Triumph des Willens. Dette enorme stadion kunne rumme
340.000 mennesker. Tribunen var påvirket af Perga-mon Alteret i
Anatolien, men var forstørret til en enorm skala. Speer insisterede på, at
så mange begi-venheder som muligt skulle afholdes om aftenen, både for
at gøre sine lyseffekter mere bemærkelsesvær-dige og for at nedtone
synet af den enkelte nazist, hvoraf mange var overvægtige. Speer
omringede stedet med 130 søgelys. Dette skabte en effekt som en
"katedral af lys" eller, som det blev kaldt af den britiske ambassadør Sir
Nevile Henderson, en "katedral af is". Speer beskrev dette som sit smukkeste værk, og et som har overlevet tidens tand.
Nürnberg skulle efter planerne huse mange flere officielle nazistiske
bygninger, men de fleste blev aldrig bygget. Det gjaldt f.eks. Deutsches
Stadion, som skulle have plads til 400.000 tilskuere, mens en endnu
større paradeplads skulle kunne rumme en halv million mennesker.
Samtidig med at han planlagde disse strukturer, opfandt Speer begrebet
"ruinværdi", dvs. at store bygninger skulle bygges på en sådan måde, at
de ville efterlade æstetiske ruiner i tusinder af år ud i fremtiden.
Sådanne ruiner skulle vidne om storheden ved Det tredje rige, ligesom
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antikke græske eller ro-merske ruiner var symbol på storheden i disse
civilisa-tioner. Hitler gik begejstret ind for dette koncept, og han gav
ordre til, at alle betydningsfulde bygninger i riget skulle bygges i
overstemmelse hermed.

Speers tyske pavillon (t.v.) over for den sovjetiske pavillon (t.h.) kronet
med en gigantisk statue af Arbejder og kolkhozkvinde, af Vera Mukhina.
Speer kunne ikke undgå at se de brutale overgreb, som det nazistiske
styre begik, selvom de havde beskeden effekt på ham. Kort efter De
lange knives nat gav Hitler Speer ordre til at tage håndværkere med til
bygningen, som rummede vicekansler Franz von Papens kontorer, og
begynde at omdanne den til et sikker-hedshovedkvarter, selvom det
stadig var optaget af von Papens embedsmænd. Speer og hans gruppe gik
ind i bygningen, hvor de kom til at stå over for en blodpøl, angiveligt fra
liget af Herbert von Bose, von Papens sekretær, som var blevet dræbt
der. Speer fortalte, at synet ikke påvirkede ham - udover at han undgik
det pågældende rum.
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Da Hitler ikke syntes om Werner Marchs tegninger til Berlins Olympiske
Stadion til de olympiske sommerlege i 1936, som var for modernistiske,
ændrede Speer planerne ved at tilføje en stenoverflade. Speer designede
den tyske pavillon til den internationale udstilling i Paris i 1937. Den
tyske og den sovjetiske pavillon var placeret over for hinanden. Da han
(ved hjælp af spionage) fandt ud af, at det sovjetiske design omfattede
to kolossale figurer, som så ud til at overstråle den tyske bygning,
ændrede Speer sit design, så det kom til at omfatte en stor kube, der
visuelt skulle virke som en stopklods for deres tilsyneladende fremstød og
med en stor ørn øverst, som kiggede ned på dem. Begge pavilloner fik
tildelt guldmedaljer for deres udformning.

En model af Speers plan for et kommende Berlin. Et blik nordpå mod
Volkshalle i toppen af billedet.
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I 1937 udnævnte Hitler Speer til Generalbauinspektor i rigshovedstaden
med rang af viceminister i rigsrege-ringen. Denne post indeholdt nogle
ekstraordinære beføjelser over byen Berlin og betød, at Speer kun var
underlagt Hitler. Det betød også, at Speer blev med-lem af rigsdagen,
selv om denne forsamling efter und-tagelseslovene i 1933 havde meget
lidt at skulle have sagt. Hitler beordrede Speer til at lave planer for
ombygning af Berlin. Planerne var fokuseret på en fem km lang boulevard
fra nord mod syd, som Speer kaldte Prachtstrasse (pragtgaden) eller
"nord-syd aksen". I den nordlige ende af boulevarden planlagde Speer at
bygge Volkshalle, en enorm forsamlingsbygning med en kuppel, som ville
være blevet over 210 meter høj, med plads til 180.000 mennesker. I den
sydlige ende af aksen skulle der bygges en triumfbue, som skulle være
næsten 130 meter høj og kunne rumme Triumfbuen i Paris i åbningen.
2. verdenskrigs udbrud i 1939 førte til udsættelse og senere opgivelse af
disse planer. En del af pladsen, som skulle bruges til boulevarden, skulle
fremskaffes ved at samle Berlins jernbanelinjer. Speer hyrede Wolters
som medlem af sin gruppe af designere med særligt ansvar for
pragtgaden. Da Speers far så modellen af det nye Berlin, sagde han til sin
søn: "Du er blevet fuldstændig sindssyg."
I januar 1938 bad Hitler Speer om at bygge et nyt Rigskancelli på samme
sted som det eksisterende og sagde, at han havde brug for det i en fart af
hastende udenrigspolitiske årsager og ikke senere end til næste års
nytårskur for diplomater den 10. januar 1939.

Karikatur af Speer, 1939
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Dette var et enormt projekt, da det eksisterende kancelli var i fuld
funktion. Efter at have konsulteret sine assistenter, gik Speer ind på at
gennemføre opgaven. Selv om området ikke kunne ryddes før i april
lykkedes det Speer at bygge den store, imponerende bygning på 9
måneder. Bygningen omfattede marmorgalleriet, der var 146 meter langt,
næsten dobbelt så langt som Spejlsalen på Versailles-slottet. Speer
beskæftigede tusinder af arbejdere i to skift. Hitler, som havde holdt sig
væk fra projektet, blev overvældet, da Speer afleverede det fuldt
møbleret to dage før tiden. Tessenow var knap så imponeret og sagde til
Speer, at han skulle have brugt ni år på projektet. Det nye kancelli blev
beskadiget under Slaget om Berlin i 1945 og blev efterfølgende nedre-vet
af sovjetrusserne, som brugte marmoren til det sovjetiske
krigsmindesmærke. Under kancelliprojektet indtraf pogromen under
krystalnatten. Speer omtalte det ikke i første udkast til sine Erindringer,
og det var kun efter indtrængende råd fra sin udgiver, at han tilføjede at
have set ruinerne af centralsynagogen i Berlin fra sin bil.
Krigstidsarkitekt (1939–1942)
Speer støttede Felttoget i Polen og den efterfølgende krig, selvom han
erkendte, at det i mindste fald ville føre til udsættelse af hans
arkitektoniske drømme. I sine senere år forklarede Speer sin
levnedsbeskriver Gitta Sereny, hvordan han følte i 1939: "Jeg var
selvfølgelig fuldt ud klar over, at Hitler prøvede på at komme til at
dominere Verden ... på det tidspunkt bad jeg ikke om noget bedre. Det
var hele pointen i mine bygninger. De ville have set groteske ud, hvis
Hitler havde siddet stille i Tyskland. Alt, hvad jeg ønskede, var, at denne
store mand skulle dominere kloden."
Speer stillede sin lejlighed til rådighed for Wehr-macht. Da Hitler
protesterede og sagde, at det ikke var Speers opgave at beslutte,
hvordan hans arbejdere skulle anvendes, ignorerede Speer ham
simpelthen. Blandt Speers fornyelser var hurtigtudrykkende styrker til at
bygge veje eller fjerne murbrokker. Inden længe blev disse styrker brugt
til at rydde op efter bombenedslag.
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Efterhånden som krigen fortsatte, først med store tyske sejre, fortsatte
Speer det forberedende arbejde på planerne for Berlin og Nürnberg, fordi
Hitler insisterede, og Speer ikke kunne overbevise ham om behovet for at
udskyde fredstidsbyggeprojekter. Speer førte også tilsyn med byggerier
for Wehrmacht og Luftwaffe og opbyggede en betydelig organisation til
at håndtere dette arbejde.
I 1940 foreslog Josef Stalin, at Speer skulle besøge Moskva. Stalin havde
især været imponeret af Speers arbejde i Paris og ønskede at møde
"rigets arkitekt". Hitler svingede mellem morskab og vrede og tillod ikke
Speer at rejse af frygt for, at Stalin ville putte Speer i et rottehul indtil
et nyt Moskva rejste sig.
Da Tyskland invaderede Sovjetunionen i 1941, begynd-te Speer trods
Hitlers forsikringer at tvivle på, at projekterne i Berlin nogensinde ville
blive færdiggjort.
Rustningsminister
Udnævnelse og stigende magt
Den 8. februar 1942 omkom rustningsminister Fritz Todt ved et flystyrt
kort efter starten fra Hitlers østlige hovedkvarter i Rastenburg. Speer,
som var ankommet til Rastenburg den foregående aften, havde
accepteret Todts tilbud om at flyve med ham til Berlin, men havde aflyst
det nogle timer inden afgang (Speer udtalte i sine erindringer, at det
skyldtes træthed efter rejsen og et sent natligt møde med Hitler). Senere
den dag udpegede Hitler Speer som Todts efterfølger på alle hans poster.
I sine erindringer hu-sker Speer mødet med Hitler og sin egen tøven over
at påtage sig et ministeransvar, som han kun accepterede, fordi Hitler
beordrede ham til det. Speer nævnte også, at Hermann Göring hastede
til Hitlers hovedkvarter, da han hørte om Todts død, i håb om at overtage
Todts beføjelser. I stedet præsenterede Hitler Göring for et fait accompli
med Speers udnævnelse, hvilket fik Göring til at rejse hjem uden at
deltage i Todts begravelse.
Da Speer blev minister, var den tyske økonomi, i mod-sætning til den
britiske, ikke fuldt omstillet til krigs-produktion. Der blev stadig
fremstillet forbrugsgoder i næsten samme omfang som i fredstid. Ikke
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mindre end fem "øverste autoriteter" havde indflydelse på våbenproduktionen. Kun få kvinder var beskæftiget i fabrik-kerne, som kun
kørte i et skift. En aften kort efter sin tiltrædelse tog Speer på besøg på
en våbenfabrik i Berlin og fandt ingen mennesker på fabriksområdet.
Speer overvandt disse vanskeligheder ved at centrali-sere magten over
krigsøkonomien i sin egen person. Fabrikker fik selvstyre eller, som Speer
udtrykte det, "selv-ansvar", og hver fabrik koncentrerede sig om et enkelt
produkt. Med Hitlers stærke støtte i ryggen

Speer med Luftwaffe feltmarskal Erhard Milch og flykonstruktøren Willy
Messerschmitt
(Hitler sagde: "Speer, jeg vil underskrive hvad som helst, der kommer fra
Dem"), delte han våbenområdet efter våbensystemer, hvor det var
eksperter frem for embedsmænd, der stod for ledelsen af hver afdeling.
Ingen afdelingschef måtte være over 55, da de, som var ældre, havde let
til at forfalde til "rutine eller arrogance" — og ingen næstkommanderende
måtte være over 40. Over disse afdelinger var der en central
planlægningskomite med Speer som formand, som i stigende grad overtog
ansvaret for krigsproduktionen, og som tiden gik for hele den tyske
økonomi.
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Ifølge referatet fra en konference ved hærens over-kommando i marts
1942: "Det er kun Speers ord, der nu om stunder tæller. Han kan gribe
ind i alle afdelin-ger. Han står allerede over alle afdelinger ... i det hele
taget er Speers holdning fokuseret på sagen." Goebbels skrev i sin dagbog
i juni 1943, "Speer er sta-dig i kridthuset hos Føreren. Han er bestemt et
geni til organisering." Speer var så succesrig i sin stilling, at han i
slutningen af 1943 i store kredse inden for den nazistiske elite blev anset
som en mulig efterfølger for Hitler.
Selv om Speer havde magt, var han naturligvis under-ordnet Hitler.
Nazispidser gik nogle gange uden om Speer og søgte ordrer direkte fra
Hitler. Da Speer beordrede fredstids-byggearbejde suspenderet, fik de
nazistiske Gauleitere (distriktledere) dispensa-tioner til deres
yndlingsprojekter. Da Speer prøvede at få Hanke udnævnt til
Generalfuldmægtig for be-skæftigelse (Generalbevollmächtigter für den
Arbeitseinsatz) for at optimere brugen af tysk ar-bejdskraft, udpegede
Hitler, under indflydelse af Martin Bormann, i stedet Fritz Sauckel. Frem
for at øge antallet af kvinder på arbejdsmarkedet og tage skridt til en
bedre organisering af tysk arbejdskraft, hvilket Speer foretrak, gik
Sauckel ind for at impor-tere arbejdskraft fra de besatte lande - og
hentede arbejdere til bl.a. Speers våbenfabrikker.
Den 10. december 1943 besøgte Speer den underjordiske fabrik DoraMittelbau, som fremstillede V2-raketter med arbejdskraft fra
koncentrationslejre.
Chokeret over arbejdsbetingelserne (5,7 % af arbejdsstyrken døde den
måned) og for at sikre, at arbejderne var i tilstrækkelig god stand til at
kunne udføre arbejdet, beordrede Speer forbedrede betingelser for
arbejderne og bygning af den overjor-diske Dora lejr. På trods af disse
ændringer endte det med, at halvdelen af arbejderne i Mittelwerk døde.
Speer kommenterede senere: "forholdene for disse fanger var rent faktisk
barbariske, og en følelse af dyb involvering og personlig skyld rammer
mig hver gang, jeg tænker på dem."
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Speer inspicerer en russisk T-34 kampvogn.
I 1943 havde de allierede opnået luftoverlegenhed over Tyskland, og
bombninger af tyske byer og indu-strier var blevet almindelige. De
Allierede koncentre-rede imidlertid ikke deres strategiske bombeoffensiv
mod den tyske industri, og det lykkedes Speer, med sine evner for at
improvisere, at overvinde tabene ved bombningerne. På trods af tabene
blev den tyske kampvognsproduktion øget med 80 %, og produktions-tiden
for ubåde blev reduceret fra et år til to måne-der. Produktionen fortsatte
med at stige indtil det andet halvår af 1944, hvor der var produceret tilstrækkeligt udstyr til at udruste 270 divisioner, selv om hæren kun havde
150 divisioner i felten.
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I januar 1944 blev Speer syg som følge af komplika-tioner fra et betændt
knæ, og han var væk fra sit kontor i tre måneder. Under hans fravær
forsøgte en række af hans rivaler, først og fremmest Göring, Bor-mann og
SS-lederen Heinrich Himmler), at få nogle af hans beføjelser overført
midlertidigt til sig. I april lykkedes det dem at få ham frataget ansvaret
for byg-geriet, og Speer sendte straks et bittert brev til Hit-ler, som
sluttede med et tilbud om at træde tilbage. Da han vurderede, at Speer
var uundværlig for krigs-indsatsen, overtalte feltmarskal Erhard Milch
Hitler til at prøve at få sin minister til at genoverveje sagen. Hitler
sendte Milch til Speer med en meddelelse, som ikke omtalte
uoverensstemmelsen, men i stedet ud-trykte, at han stadig satte Speer så
højt som tidligere. Ifølge Milch udbrød Speer, da han hørte dette: "Føreren kan kysse mig i røven!" Efter en længere diskussion overtalte Milch
Speer til at trække sit tilbud om tilba-getræden tilbage, hvis han fik sine
beføjelser tilbage Speer besøgte Hitler den 23. april 1944, og Hitler forsikrede, at "alt vil forblive, som det var, og Speer forbliver leder for al
tysk byggevirksomhed". Ifølge Speer havde han nok vundet denne
uoverensstemmelse, men det havde Hitler også, "for han ønskede og
behø-vede mig tilbage i sit hjørne, og han fik mig".
Rigets fald
Speers navn var med på listen over medlemmer af en fremtidig regering
efter Hitler, som konspiratorerne bag "20. juli-attentatet" mod Hitler
havde udarbejdet. På listen var der et spørgsmålstegn og en tilføjelse
"skal overtales" ud for hans navn, hvilket formentlig reddede ham fra de
omfattende udrensninger, der fulgte efter det fejlslagne attentatforsøg.
I februar 1945 arbejdede Speer, som for længst havde konkluderet, at
krigen var tabt, på at forsyne områder, der stod foran at blive besat,
med fødevarer og materialer til at bringe dem gennem de hårde tider,
der lå forude. Den 19. marts 1945 udstedte Hitler Nero-befalingen, som
gav ordre til, at den brændte jords taktik i såvel Tyskland som de besatte
lande skulle tages i brug. Hitlers ordre berøvede Speer enhver mulighed
for at blande sig i udførelsen af dekretet, og Speer konfronterede Hitler
og fortalte ham, at krigen var tabt.
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Reichsminister Speer hviler på et dørtrin.
Hitler gav Speer 24 timer til at genoverveje sin stilling, og da de to
mødtes den følgende dag svarede Speer, "Jeg står ubetinget bag Dem."
Han krævede imidlertid eneret til at gennemfø-re Nero-befalingen, og
Hitler underskrev en ordre herom. Med denne ordre i hånden arbejdede
Speer på at overtale generaler og Gauleitere til at omgå Nero-befalingen
og undgå unødige ofre af mennesker og ødelæggelse af industri, som der
ville blive brug for efter krigen.
Da det nazistiske regime brød endeligt sammen, lykke-des det Speer at
nå til et relativt sikkert område i nærheden af Hamborg, men han
besluttede sig for et sidste, risikabelt besøg i Berlin for at besøge Hitler
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en sidste gang. Speer udtalte i Nürnberg, "Jeg følte, at det var min pligt
ikke at løbe bort som en kujon, men at stå over for ham igen." Speer
besøgte Førerbunkeren den 22. april. Hitler syntes rolig og noget distræt,
og de to havde en lang usammenhængende samtale, hvor-under Hitler
forsvarede sine handlinger og meddelte Speer sin hensigt om at begå
selvmord og blive brændt. I den offentliggjorte udgave af Speers
erindringer fortæller Speer, at han bekendte over for Hitler, at han
havde trodset Nero-befalingen, men han forsikre-de Hitler om sin
personlige loyalitet, hvilket bragte tårer i diktatorens øjne. Gitta Sereny,
som senere skrev en biografi om Speer, bemærkede at: "Psykologisk er
det muligt, at det var på den måde, at han huskede begivenheden, for
det var på den måde han gerne ville have ønsket at opføre sig, og den
måde han gerne ville have at Hitler skulle reagere. Men realiteten er, at
in-tet af dette fandt sted, og vores vidne herom er Speer selv."
Sereny fortsætter med at bemærke, at Speers oprin-delige udkast til sine
memoirer ikke indeholder beken-delsen og Hitlers tårefyldte reaktion og
indeholder en direkte benægtelse af, at nogen bekendelse eller
følelsesmæssig udveksling fandt sted, som det havde været hævdet i en
artikel i et fransk blad.
Den følgende morgen forlod Speer Førerbunkeren, mens Hitler afmålt bød
ham farvel. Speer gik igennem det beskadigede Rigskancelli en sidste
gang, inden han forlod Berlin og tog tilbage til Hamborg. Den 29. april,
dagen før sit selvmord, skrev Hitler sit testamente. I dokumentet blev
Speer fjernet fra regeringen og er-stattet af sin underordnede Karl-Otto
Saur.
Nürnbergdomstolen
Billede: Ledende medlemmer af Flensburg regeringen efter deres
arrestation. Speer (th.) går ved siden af Alfred Jodl med Karl Dönitz
forrest.
Efter Hitlers død tilbød Speer sine tjenester til den såkaldte Flensburg
regering, som blev ledet af Hitlers efterfølger, Karl Dönitz, og spillede en
betydningsfuld rolle i det kortlivede styre. Den 15. maj ankom amerikanerne og spurgte Speer, om han var villig til at leve-re oplysninger om
effekten af luftkrigen. Speer indvil-ligede og i løbet af de næste dage
leverede han infor-mationer om en lang række emner. Det var først den
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23. maj, længe efter at de tyske tropper havde overgi-vet sig, at de
allierede fængslede medlemmerne af Flensburg regeringen og formelt
afsluttede NaziTysk-lands eksistens.

Speer blev ført til adskillige interneringscentre for nazister og forhørt. I
september 1945 fik Speer at vide, at han ville blive anklaget for
krigsforbrydelser, og nogle dage senere blev han ført til Nürnberg og
indespærret der.
Speer blev anklaget på alle fire mulige punkter: Først for at have
deltaget i en fælles plan eller komplot om at begå forbrydelser mod
freden. Dernæst for plan-lægning, igangsætning og gennemførelse af en
an-grebskrig og andre forbrydelser mod freden. For det tredje for
krigsforbrydelser og endelig for forbrydel-ser mod menneskeheden.
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De anklagede i Nürnberg lytter til forhandlingerne (Speer sidder på
øverste række, nr. 5 fra højre).
Den amerikanske højesteretsdommer Robert Jackson, den øverste
anklager i Nürnberg, hævdede, at "Speer deltog i planlægning og
udførelse af programmet til at tvinge krigsfanger og udenlandske
arbejdere ind i ty-ske krigsindustrier, hvilket forøgede produktionen,
mens arbejderne svandt hen på grund af sult." Speers advokat, Dr. Hans
Flächsner, beskrev Speer som en kunstner, der var skubbet ind i et
politisk liv, men som altid forblev uideologisk, og som var blevet lovet af
Hitler, at han kunne vende tilbage til arkitekturen efter krigen. Under sit
vidneudsagn påtog Speer sig ansvar for nazistyrets handlinger:
I det politiske liv, er der et ansvar for en persons egen sektor. Inden for
det er han naturligvis fuldt ansvarlig. Men udover det er der et fælles
ansvar, når han har været en af lederne. Hvem ellers kan stilles til ansvar
for hvad der sker, om ikke de nærmeste medarbejdere omkring
statsoverhovedet?
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En observatør ved processen, journalisten og forfatte-ren William L.
Shirer, skrev at sammenlignet med sine medanklagede "gjorde Speer det
mest ligefremme indtryk af dem alle og ... under den lange retssag talte
han ærligt og uden forsøg på at undslippe sit ansvar og sin skyld". Speer
vidnede også om, at han havde plan-lagt at dræbe Hitler i begyndelsen af
1945 ved at smide en beholder med giftgas ind i bunkerens luftind-tag.
Han sagde, at hans bestræbelser blev forhindret af en høj mur, som var
blevet bygget rundt om luftind-taget. Speer sagde, at hans motiv var
fortvivlelse over at erkende, at Hitler planlagde at trække det tyske folk
med sig i faldet. Speers påståede attentatplan blev efterfølgende mødt
med nogen skepsis. Speers arkitektoniske rival Hermann Giesler snerrede,
"den næstmest magtfulde mand i staten havde ingen stige."
Speer blev fundet skyldig i krigsforbrydelser og for-brydelser mod
menneskeheden, mens han blev frikendt for de andre to anklager. Den 1.
oktober 1946 blev han idømt 20 års fængsel. Mens tre af de 8 dommere
(to sovjetiske og en amerikansk) oprindelig gik ind for dødsstraf til Speer,
var de øvrige dommere imod, og et kompromis blev nået efter to dages
diskussion og "studehandel". I dommen hed det at:
... i de afsluttende faser af krigen [var Speer] en af de få mænd, som
havde modet til at fortælle Hitler, at krigen var tabt, og tage skridt til at
forhindre den me-ningsløse ødelæggelse af produktionsanlæg, såvel i de
besatte områder som i Tyskland. Han gennemførte sin modstand mod
Hitlers brændte jords taktik ... ved med overlæg at sabotere det med
betydelig personlig risiko til følge.
Tolv af de anklagede blev dømt til døden (herunder Bormann, in absentia)
og tre blev frikendt; kun 7 af de anklagede blev idømt fængsel De
sygnede hen i celler-ne i Nürnberg, mens de allierede diskuterede hvor og
under hvilke betingelser, de skulle holdes indespærret.
Indespærring
Den 18. juli 1947 blev Speer og hans seks medfanger, som alle var
tidligere højt placerede folk i nazistyret, fløjet fra Nürnberg til Berlin
under kraftig bevogt-ning. Fangerne blev ført til Spandaufængslet i den
britiske sektor i det, der blev til Vestberlin, og blev tildelt numre. Speer
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blev nr. 5. I begyndelsen blev fangerne holdt i isolation undtagen i en
halv time om dagen og fik ikke lov til at tale med hinanden eller med
vagterne. Efterhånden som tiden gik, blev de stramme regler lempet,
især i de tre ud af fire måneder, hvor de tre allierede magter havde
kontrollen - idet opga-ven gik på skift mellem de fire sejrsmagter. Speer
anså sig selv for en udstødt blandt sine medfanger, fordi han havde
påtaget sig ansvar i Nürnberg.
Speer gjorde en bevidst indsats for at bruge sin tid så produktivt som
muligt. Han skrev: "Jeg er besat af ideen om at bruge tiden som
indespærret til at skrive en betydningsfuld bog ... Det kunne indebære at
forandre fængselscellen til et studerekammer." Fangerne fik forbud mod
at skrive erindringer, og posten blev alvorligt begrænset og censureret.
Men på grund af et tilbud fra en venligsindet oppasser kunne Speer få
sine skriverier, der efterhånden fyldte 20.000 ark, sendt til sin ven Rudolf
Wolters. I 1954 havde Speer afsluttet sine erindringer, og Wolters sørgede
for at få dem overført til 1.100 maskinskrevne sider, og de blev senere
brugt som grundlag for bogen Erindringer. Speer kunne også sende breve
og medde-lelser til banken og modtage skrivepapir og breve ude fra. Hans
mange breve til sine børn, alle overbragt hemmeligt, dannede grundlag
for Spandauer Tagebü-cher. Med udkastet til erindringer færdigt og
hemme-ligt viderebragt ledte Speer efter et nyt projekt. Han fandt et,
mens han fik sin daglige motion ved at gå i cirkler rundt i fængselsgården.
Ved omhyggeligt at måle længden af runderne satte Speer sig for at gå
afstanden fra Berlin til Heidelberg. Han udvidede derefter sin ide til en
verdensomspændende rejse og forestillede sig de steder, han "rejste"
igennem, mens han gik rundt om fængselsgården. Speer bestilte
rejsebøger og andre materialer om de lande, som han forestillede sig at
gennemrejse, så han så vidt som muligt kunne danne sig et præcist
billede. Omhyggeligt beregnede han hver meter, han "rejste" og
kortlagde afstande på den rigtige verdens geografi. Han begyndte i det
nordlige Tyskland, passerede gennem Asien gennem en sydlig rute, inden
han gik ind i Sibiri-en, krydsede Beringstrædet og fortsatte sydpå, til han
ved slutningen af sin indespærring endte 35 km syd for Guadalajara i
Mexico.
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Speer brugte en stor del af sin tid og energi på at læse. Spandaufængslet
havde ikke noget bibliotek, så bøger blev tilsendt fra Spandaus
kommunebibliotek. Fra 1952 kunne fangerne også bestille bøger fra Berlins centralbibliotek i Wilmersdorf. Speer var en læsehest og læste over
500 bøger alene i løbet af de første tre år i Spandau. Han læste klassiske
romaner, rejsebøger, bøger om det gamle Egypten og biografier om
personer som Lucas Cranach, Friedrich Preller og Genghis Khan. Speer
arbejdede i fængselshaven for fornøjelse og arbejde, i begyndelsen for at
have noget fornuftigt at tage sig til, mens han var ramt af skrive-blokade.
Han fik lov til at opbygge en ambitiøs have og ændrede, hvad han
betegnede som et vildnis til noget, den amerikanske kommandant i
Spandau beskrev som "Speers Edens have".
Speers støtter blev ved med at kræve ham løsladt. Blandt dem som
støttede, at Speers fængselsstraf skulle afkortes, var Charles de Gaulle,
den amerikanske diplomat George Ball, den tidligere amerikanske
højkommissær John J. McCloy, og den tidligere ankla-ger i Nürnberg
Hartley Shawcross. Willy Brandt var ligedes en stærk fortaler for Speer,
hvis løsladelse han støttede, og sendte blomster til hans datter den dag,
han blev løsladt, og afsluttede af-nazificeringen af Speer, som ellers ville
have betydet, at hans ejendom skulle konfiskeres. En afkortelse af
straffen krævede imidlertid, at alle fire besættelsesmagter samtykkede,
og de sovjetiske myndigheder afslog hårdnakket ethvert forslag herom.
Speer udstod den fulde straf og blev løsladt ved midnat, da den 1.
oktober 1966 begyndte.
Løsladelse og senere liv
Speers løsladelse fra fængslet var en mediebegiven-hed verden over, så
både journalister og fotografer flokkedes i gaden uden for Spandau og i
forhallen til det hotel i Berlin, hvor Speer tilbragte sine første timer i
frihed i over 20 år. Speer havde imidlertid ikke mange kommentarer og
gemte det meste til et stort interview, som blev offentliggjort i Der
Spiegel i november 1966, hvori han tog personligt ansvar for forbrydelser
begået af nazistyret. Han opgav planer om at vende tilbage til
arkitekturen (to planlagte partnere døde kort inden hans løsladelse), og
gennem-gik i stedet sine skrifter, som blev til to selvbiografi-ske bøger,
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og senere researcherede og udgav han en tredje om Himmler og SS. Hans
bøger, ikke mindst Erindringer (på tysk, Erinnerungen) og Spandau: The
Secret Diaries, giver et enestående personligt indblik i personlighederne i
det tredje rige og er blevet værd-sat af historikerne. Speer blev hjulpet
ved udformnin-gen af bøgerne af Joachim Fest og Wolf Jobst Siedler fra
forlaget Ullstein.
Efter udgivelsen af sine bøger gav han betydelige beløb til jødisk
velgørenhed. Ifølge Siedler udgjorde disse gaver op imod 80 % af hans
royalties. Speer gav pengene anonymt, dels af frygt for at de ville blive
afvist, dels af frygt for at blive kaldt en hykler.
Allerede så tidligt som 1953, da Wolters kraftigt havde opponeret mod,
at Speer i udkastet til sine erindringer omtalte Hitler som en forbryder,
havde Speer forudset, at han ville komme til at miste "ganske mange
venner", når hans bøger blev udgivet. Det gik i opfyldelse, da nære
venner såsom Wolters og billede-huggeren Arno Breker lagde afstand til
ham efter udgivelsen af Erindringer. Hans Baur, Hitlers person-lige pilot,
mente at "Speer må have mistet fornuften." Wolters undrede sig over, at
Speer ikke "red rundt i en bodsskjorte og delte ud af sin velstand til
ofrene for nationalsocialismen, afsvor alle livets bekvemmelig-heder og
levede af insekter og vild honning".
Speer stillede sig i vidt omfang til rådighed for histo-rikere og andre
forskere. Han gav et stort dybdebo-rende interview til juni 1971
nummeret af Playboy, hvori han udtalte: "Hvis jeg ikke opdagede det, var
det fordi jeg ikke ønskede at opdage det." I oktober 1973 rejste Speer for
første gang til Storbritannien og fløj til London under falsk navn for at
give et interview til BBCs Midweek program. I lufthavnen i Heathrow blev
han tilbageholdt i 8 timer, mens de britiske immigra-tionsmyndigheder
fastslog hans rigtige identitet. Indenrigsminister Robert Carr gav Speer
opholdstil-ladelse i 48 timer. Mens han var i London 8 år senere for at
deltage i et andet program på BBC, fik han et slagtilfælde og døde den 1.
september 1981. Selv mod slutningen af sit liv fortsatte Speer med at
sætte spørgsmålstegn ved sine handlinger under Hitler. I sin sidste bog
om SS, spørger han "Hvad ville der være sket, hvis Hitler havde bedt mig
om at træffe beslut-ninger, som fordrede den yderste hensynsløshed? ...
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Hvor langt ville jeg være gået? ... Hvis jeg havde haft en anden stilling, i
hvilket omfang ville jeg så have givet ordre til grusomheder, hvis Hitler
havde givet mig besked på at gøre det?" Speer besvarer ikke
spørgsmålene.
Eftermæle og kontroverser

Det sovjetiske krigsmindesmærke som blev bygget af marmor fra Speers
kancelli.
Der er ikke meget tilbage af Speers arkitektoniske værker udover planer
og fotografier. Ingen af de bygninger, som Speer tegnede i nazitiden
findes i dag i Berlin. Dog står der stadig en række lygtepæle langs Straße
des 17. Juni, som Speer i sin tid tegnede. Tribunen på Zeppelinfeld
stadion i Nürnberg er delvis nedrevet, men findes ellers stadig.
Handlinger vedrørende jøderne
Som Generalbauinspektor i Berlin havde Speer ansva-ret for den centrale
forvaltning for genhusning. Fra 1939 og frem anvendte forvaltningen
Nürnberglovene til at udsætte jødiske beboere fra ejendomme, som blev
ejet af ikke-jøder i Berlin, for at skaffe plads til ikke-jødiske lejere, som
blev husvilde på grund af sa-neringer eller udbombninger. Det endte med,
at 75.000 jøder blev udsat på denne måde. Speer var opmærksom på
disse aktiviteter og forhørte sig om, hvordan de skred frem. Der
eksisterer mindst et originalt memo, hvor Speer spørger til disse forhold,
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og det samme gør dagbogen over forvaltningens akti-viteter, som blev
ført af Wolters.
Speer overlod efter sin løsladelse dagbogen til Bundesarchiv, men i en
redigeret udgave, hvori Wolters havde fjernet enhver omtale af jøderne.
Da historikeren David Irving opdagede, at der var afvigel-ser mellem
denne dagbog og andre dokumenter, forklarede Wolters situationen til
Speer, der svarede Wol-ters, at de relevante sider i den oprindelige
dagbog skulle "ophøre med at eksistere". Wolters destruerede dog ikke
dagbogen, og da hans venskab med Speer blev dårligere, tillod han en
studerende, Matthias Schmidt, som skrev en doktordisputats, adgang til
den oprin-delige dagbog, og som efter at være blevet doktor skrev en bog
om emnet: Albert Speer: The End of a Myth. Speer anså Wolters'
handlinger for at være "forræderi" og "en kniv i ryggen". Den oprindelige
dagbog havnede i Bundesarchiv i 1983, efter at både Speer og Wolters var
døde.
Viden om Holocaust
Speer fastholdt i Nürnberg og i sine erindringer, at han ikke havde faktisk
viden om Holocaust. I Erindrin-ger skrev han, at han i midten af 1944 fik
at vide af Hanke (som da var Gauleiter i Nedre Schlesien), at han aldrig
skulle tage imod en invitation til at inspicere en koncentrationslejr i Øvre
Schlesien, da "han havde set noget der, som han ikke måtte beskrive, og
ikke kunne beskrive".Speer konkluderede senere, at Hanke måtte have
talt om Auschwitz, og bebrejdede sig selv, at han ikke havde udspurgt
Hanke nærmere eller havde søgt nærmere oplysninger fra Himmler eller
Hitler:
"Disse sekunder [da Hanke fortalte dette til Speer, og Speer undlod
nærmere undersøgelse] var øverst i min bevidsthed, da jeg over for den
internationale domstol i Nürnberg udtalte, at som en højtplaceret leder i
Riget, måtte jeg dele det fulde ansvar for alt, hvad der var sket. For fra
det øjeblik var jeg moralsk uafvaskelig. Af frygt for at opdage noget, som
kunne have fået mig til at afvige fra min kurs, havde jeg lukket øjnene ...
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fordi jeg fejlede på daværende tidspunkt. føler jeg mig stadig i dag
ansvarlig for Auschwitz i en helt igennem personlig form."
En stor del af kontroversen om Speers viden om Holocaust har været
koncentreret om hans tilstede-værelse på Posenkonferencen den 6.
oktober 1943, hvor Himmler holdt en tale, hvori han gav detaljer om det
igangværende Holocaust til Naziledere. Himmler sagde: "Den alvorlige
beslutning måtte tages om at få dette folk til at forsvinde fra jordens
overflade ... i de lande vi har besat, vil det jødiske spørgsmål være
håndteret ved årets udgang." Speer omtales flere gange i talen, og
Himmler lader til at tale til ham direkte. I sine erindringer omtaler Speer
sin egen tale til tilhørerne (som foregik tidligere på dagen), men omtaler
ikke Himmlers tale.

Bronzeørn fra Speers kancelli, nu på Imperial War Museum.
I 1971 udgav den amerikanske historiker Erich Goldhagen en artikel, hvori
han hævdede, at Speer var til stede under Himmlers tale. Ifølge Fest (i
hans biografi om Speer) ville "Goldhagens beskyldning så sandelig have
været mere overbevisende", hvis ikke han havde sat formentlig
belastende udtalelser, som kædede Speer sammen med Holocaust, i
citationstegn og tillagt Himmler dem, når de rent faktisk var opfundet af
Goldhagen. Som svar, og efter omfattende undersøgelser i Bundesarchiv i
Koblenz, sagde Speer, at han havde forladt Posen omkring middag (længe
inden Himmlers tale) for at rejse til Ulveskansen, Hitlers hovedkvarter i
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Rastenburg. I Erindringer som blev udgivet inden Goldhagens artikel,
skrev Speer, at om aftenen efter konferencen blev mange højt placerede nazister så fulde, at de måtte have hjælp til at komme om bord på
det særtog, som skulle køre dem til et møde med Hitler. En af hans
biografer, Dan van der Vat, mener at dette nødvendigvis medfører, at
han måtte have været til stede i Posen på det tidspunkt og må have hørt
Himmlers tale. Som svar på Goldhagens artikel har Speer hævdet, at da
han skrev Erindringer tog han fejl og beskrev en hændelse, som fandt
sted ved en anden konference i Posen et år senere, som om den var
foregået i 1943.
I 2005 skrev den britiske avis The Daily Telegraph, at der var dukket
dokumenter op, som antydede, at Speer havde givet tilladelse til brug af
materialer til udvi-delse af Auschwitz efter at to af hans assistenter
havde besigtiget lejren på en dag, da næsten 1.000 jøder blev myrdet.
Dokumenterne skulle bære kom-mentarer i Speers egen håndskrift.
Speer-biografen Gitta Sereny hævdede, at Speer på grund af sin voldsomme arbejdsbyrde ikke personligt kunne have været klar over sådanne
aktiviteter.
Debatten om Speers viden om eller delagtighed i Holo-caust gjorde ham
til et symbol for folk, som var invol-veret i nazistyret, men som endnu
ikke havde (eller som hævdede ikke at have) taget aktiv del i styrets
grusomheder. Som filminstruktøren Heinrich Breloer bemærkede: "[Speer
skabte] et marked for folk, som sagde: 'Tro mig, jeg vidste ikke noget om
[Holocaust]. Se bare på Førerens ven, han vidste det heller ikke.'"
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Alfred Rosenberg

Alfred Rosenberg (12. januar 1893 – 16. oktober 1946) var en tysk-baltisk
nazistisk politiker – medlem af Nationalsozialistische Deutsche
Arbeiterpartei 1919-1945 – arkitekt og raceideolog. Han blev født i Reval
(nu Tallinn), hovedstaden i Estland.
I 1915 blev han første gang gift. Han var blot 22 år og ikke færdig med
sine studier endnu. Hustruen var Hilda Lessmann; deres forhold holdt i 8
år, hvorefter de lod sig skille. 2 år efter, i 1917, blev han gift igen, og da
var han færdig med sit studium på arkitektsko-len. Han var nu uddannet
arkitekt og ingeniør. Senere samme år flyttede han til Tyskland med sin
kone og blev tysk statsborger.
Alfred Rosenberg var én af de første medlemmer af NSDAP, da han i
januar 1919 meldte sig ind. Han var medlem, før Hitler fik øjnene op for
partiet og gjorde det verdenskendt. Hitler meldte sig først ind i oktober
1919. Rosenberg var medlem lige til den bitre ende i 1945, altså i godt og
vel 26 år.
I de 26 år, han var medlem af partiet, opnåede han forskellige titler i
naziregimet. I 1923 blev Rosenberg chefredaktor for nazipartiets avis,
som hed Völkischer Beobachter. Rosenberg blev gift tredje gang i 1925
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efter at have levet uden kone i 2 år. Hustruen var denne gang Hedwig
Kramer, og de fik sammen 2 børn, en dreng og en pige. Drengen døde
som barn, mens pigen, der blev født i 1930, overlevede krigen.
Hitler var endnu ikke Tysklands rigskansler i 1930, men Alfred Rosenberg
var blevet valgt ind i Rigsdagen. Her sad han også, da Hitler i 1933 kom
til magten. Hitler udnævnte ham nu til øverste leder af nazipartiets
udenrigsafdeling. Som ny leder af dette område rejste Rosenberg samme
år til England for at forsikre den britiske befolkning om, at nazipartiet
ikke ville være en trussel for verdensfreden.
I 1939 oprettede Rosenberg en afdeling, hvis opgave var at plyndre
jødiske biblioteker og samtidig konfi-skere jødiske kostbarheder som fx
malerier, skulpturer og ædelstene. Afdelingen, som hed "Institut zur
Erforschung der Judenfrage", var uden tvivl en alvorlig krænkelse af
menneskerettighederne. Året før i 1938 var der under Joseph Goebbels
udstedt en ordre om at ødelægge jødiske synagoger og butikker, der
kulminerede i (Krystalnatten). Jødeforfølgelsen var for alvor ved at tage
fart.
Alfred Rosenberg blev i 1941 udnævnt til rigsminister for de besatte
lande i øst af Adolf Hitler. Denne post holdt han frem til maj 1945, hvor
han efter 26 års tro tjeneste blev fængslet af De Allierede.
Under Nürnbergprocessen blev han dømt for alle 4
Forbrydelser mod freden.
Deltagelse i sammensværgelse om at begå forbrydelser mod freden.
anklagepunkter:Krigsforbrydelser.
Forbrydelser mod menneskeheden.
Disse 4 anklagepunkter betød, at Alfred Rosenberg blev dømt til døden
ved hængning. Dette skete d. 16. oktober 1946. Han blev 53 år.
Tidlig karriere
Rosenberg blev født af etnisk tyske forældre i byen, der dengang hed
Reval og lå i Kejserriget Rusland. Nu hedder byen Tallinn og ligger i
Estland. Han studerede arkitektur på Rigas tekniske institut og læste til
ingeniør på Moskvas universitet, og afsluttede hans Ph.d. studium i 1917.
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Bygninger, som han designede i denne periode, findes stadig i den
centrale del af Tallinn.
Da den russiske revolution brød ud i 1917, støttede Rosenberg de "hvide"
anti-kommunister. Han flygtede fra Rusland, først til Paris, og derefter
flyttede han til München. Her bevægede han sig i radikalt antibolsjevikiske, russiske emigrantkredse og sluttede sig også til det
tysknationale hemmelige selskab Thuleselskabet.
I 1919 mødte Rosenberg den "völkische" (tysknationale) forfatter Dietrich
Eckart, og begyndte at skrive til hans tidsskrift Auf gut Deutsch. Gennem
Dietrich mødte han Adolf Hitler.
I Tyskland meldte han sig i januar 1919 ind i NSDAP, hvor han var blandt
de første medlemmer. I den periode Hitler sad i fængsel efter det
mislykkede "ølkælderkup" i 1923. var Rosenberg leder for den
nationalsocialistiske bevægelse. Rosenberg var også i en periode redaktør
i den nationalsocialistiske avis Völkischer Beobachter.
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Martin Bormann

Martin Bormann in 1934 Martin Bormann i 1934
Minister i det nationalsocialistiske tyske arbejderparti 30 april-2 Maj 1945
Tidligere Rudolf Hess (som vice-Führer) I embede 12 April 1943 - 30. april
1945
Personlig sekretær assisterende der Führer I embede Juli 1933 - 12 maj
1941
Reichsleiter I embede 1928 – 2 May 1945
Regionale pressemedarbejder og business manager
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Født 17 juni 1900 i Wegeleben, Preussen, Tyskland
Døde May 2, 1945 Berlin. Tyskland
Nationalitet Tysk
Politisk parti Nationalsocialistiske tyske Arbejderparti (NSDAP)
Ægtefælle Gerda Buch Gerda Buch (gift den 2. september 1929)
Martin Bormann (17. juni 1900 - 2. maj 1945) var en fremtrædende nazist
tjenestemand. Han blev leder af den parti kancelliet (Parteikanzlei) og
privat sekretær for Adolf Hitler. Han fik Hitlers tillid og enorm magt
inden for den tredje Rige ved at styre adgangen til der Führer.
Opvækst og familie
Født i Wegeleben (nær Halberstadt) i Preussen i det tyske rige, var
Bormann søn af Theodor Bormann (1862-1903), et posthus medarbejder,
og hans anden kone, Antonie Bernhardine Mennong. Han havde to halvsøskende (Else og Walter Bormann) fra sin fars tidligere ægteskab med
Louise Grobler, der døde i 1898. Antonie Bormann fødte tre sønner,
hvoraf den ene døde som spæd. Martin (født 1900) og Albert (født 1902)
overlevede til voksenalderen.
Bormann droppede ud af skolen for at arbejde på en farm i Mecklenburg.
Han tjente i et Artilleriregiment i de sidste dage af Første Verdenskrig,
men kom aldrig i kamp. Han var derefter ejendomsadministrator i
Mecklenburg, hvilket bragte ham i kontakt med frikorpset der have
bopæl på godset. Han tog del i deres aktiviteter, primært i mord og
intimidering af fagforenings arrangørerne.
Den 17 marts 1924 blev Bormann idømt et års fængsel som medskyldig til
vennen Rudolf Höss i mordet på Walther Kadow, som de mente havde
myrdet Freikorps merdlem Albert Leo Schlageter under besættelsen af
Ruhr-distriktet.
Den 2. september 1929, blev Bormann gift med den 19-årige Gerda Buch,
hvis far, major Walter Buch, tjente som formand for det nazistiske parti
Domstolen. Bormann havde for nylig mødt Hitler, som indvilligede i at
tjene som vidne til deres bryllup. Gerda Bormann fødte 10 børn, det ene
døde kort efter fødslen.
124

Børn efter Martin og Gerda Bormann:
Adolf Martin Bormann (født 14. april 1930, kaldet Krönzi, opkaldt efter
hans gudfar Hitler)
Ilse Bormann (født 9. juli 1931; tvillingesøster Ehrengard døde efter
fødslen, opkaldt efter hendes gudmoder Ilse Hess)
Irmgard Bormann (født 25 juli 1933)
Rudolf Gerhard Bormann (født 31. august 1934, opkaldt efter hans gudfar
Rudolf Hess)
Heinrich Hugo Bormann (født 13. juni 1936, opkaldt efter hans gudfar
Heinrich Himmler)
Eva Ute Bormann (født 4. august 1938)
Gerda Bormann (født 23. oktober 1940)
Fred Hartmut Bormann (født 4. marts 1942)
Volker Bormann (født 18. september 1943)
Gerda Bormann led af kræft i hendes senere år, og døde af
kviksølvforgiftning den 23. marts 1946, i Meran, Italien. Alle Bormanns
børn overlevede krigen. De fleste blev passet anonymt i fremmede hjem.
Hans ældste søn, Martin, var Hitlers gudsøn. Martin blev ordineret til
romersk-katolsk præst i 1953, men forlod præsteskabet i slutningen af
1960'erne. Han blev gift med en tidligere nonne i 1971 og blev lærer i
teologi.
I 1925, efter sin løsladelse fra fængslet blev Bormann medlem af NSDAP i
Thüringen. Han blev partiets regionale pressemedarbejder og business
manager i 1928.
I oktober 1933 blev Bormann en Reich Leader (Reichsleiter) af NSDAP, og
i november, medlem af Rigsdagen. Fra juli 1933 til 1941, tjente Bormann
som personlig sekretær for Rudolf Hess. Bormann bestilte bygningen af
Kehlsteinhaus. Den Kehlsteinhaus blev formelt præsenteret for Hitler den
20. april 1938, et efter 13 måneder dyrt byggeri, og det blev fejret på en
mindeplade lige over indgangen til tunnelen for elevatoren op til Eagles
Nest. I denne periode havde Bormann også fået styr på Hitler's finanser
gennem forskellige ordninger såsom afgifter fra Hitlers bog, hans billede
på frimærker, samt etableringen af en "Adolf Hitler Endowment Fund af
tysk industri", som virkelig var et slet skjult afpresningsforsøg på vegne af
Hitler til at indsamle flere penge fra tyske industrifolk.
I maj 1941 fik Hess flugt til Storbritannien banet vej for Bormann i
samme måned til at blive chef for den part, kancelli (Parteikanzlei).
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Bormann viste sig at være en mester i indviklede politiske magtkampe,
hans beherskelse af sådanne kampe sammen med sin adgang og nærhed
til Hitler, og på grund af den tillid Hitler havde til ham, var han i stand til
gennem konstant og effektiv kontrol at rette Hitlers opmærksomhed på
Joseph Goebbels, Hermann Göring, Heinrich Himmler, Alfred Rosenberg,
Robert Ley, og Albert Speer’s indbyrdes magtkampe, noget der var
almindeligt blandt den nazistiske elite under Det Tredje Rige.
Bormann tog sig af alt Hitlers papirarbejde, aftaler og personlige finanser.
Hitler kom til at have fuld tillid til Bormann og dennes opfattelse af
virkeligheden. Under et møde, siges Hitler at have skreget: "For at vinde
denne krig, har jeg brug for Bormann!". Mange historikere mener
Bormann holdt så stor magt, at i nogle henseender, blev han Tysklands
"hemmelige leder" under krig. En samling af afskrifter redigeret af
Bormann under krigen optrådte i tryk i 1951 som Hitler's Table Talk 19411944, for det meste en genfortælling af Hitlers krigs middags samtaler.
Nogle spekulerer på om de Table Talk kan være unøjagtige især med
hensyn til Hitlers religiøse tilslutning, da de er i direkte modstrid med
nogle af Hitlers offentlige holdninger.
Bormann's bureaukratiske magt og effektive rækkevidde udvides
betragteligt i 1942. Stillet over for den forestående bortgang af Det
Tredje Rige, gik han systematisk bagom etablerede organisationer og
etablerede offshore-selskaber og forretningsinteresser i tæt samarbejde
med de samme industrifolk og tyske bankfolk i Ruhr, der 10 år tidligere
stod bag Hitlers eksplosive vej til magten.
I februar 1943, med det knusende tyske nederlag i slaget om Stalingrad,
opstod en krise i ordningen. Bormann udnyttede katastrofen ved
Stalingrad, og hans daglige adgang til Hitler, og overtalte ham til at
skabe en tre-mands junta, der repræsenterer staten, hæren, og partiet,
med henholdsvis Hans Lammers, chef for Rigskancelliet, feltmarskal
Wilhelm Keitel, chef for OKW (væbnede styrker høj kommando), og
Bormann, der kontrollerede partiet og adgangen til der Führer. Dette
udvalg af tre ville udøve diktatoriske beføjelser over hjemmefronten.
Både Goebbels, Speer, Göring og Himmler så alle dette forslag som en
magtgreb fra Bormann og en trussel mod deres egen magt, og gik
sammen for at blokere det.
Men deres enighed var i bedste fald usikker. Det skyldtes hovedsageligt,
at der Himmler i denne periode stadig samarbejdede med Bormann om at
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få mere magt på bekostning af Göring og de fleste af de traditio-nelle i
Reich administrationen, Göring's tab af magt havde resulteret i
anstrengte forbindelser med Goebbels og gjort det vanskeligt at danne en
samlet koalition, trods både Speer og Görings Luftwaffe stedfortræder
Field Marshal Erhard Milch, forsøg på at forlige de to partifæller.
Men, resultatet var, at intet blev gjort. Juntaen blev irrelevant på grund
af Keitel og Lammers tabe af magt og situationen fortsatte med
administrativt kaos i stigende grad til skade for krigsindsatsen. Det
endelige ansvar herfor lå hos Hitler, som Goebbels henviste til i sin
dagbog… "krise på lederskab", men Goebbels var for meget underlagt
Hitlers vilje til nogensinde at turde udfordre sin magt,
Under Under Nürnbergprocessen bevidnede Arthur Seyss-Inquart, Reich
kommissær for Nederlandene, at han havde bedt Bormann at bekræfte
en ordre om at deportere de hollandske jøder til Auschwitz, og
bevidnede yderligere, at Bormann fulgte Hitlers ordre om udryddelsen af
jøder under af Holocaust. En telefonsamtale mellem Bormann og Heinrich
Himmler, der var hans vigtigste Modstander i kampen om magten i den
nazistiske elite, blev overhørt af teleoperatører, hvor Himmler i sin
indberetning til Bormann om udryd-delsen af 40.000 jøder i Polen skarpt
blev irettesat af Bormann for at bruge ordet "udryddet" snarere end
kodeordet "genbosat," og Bormann beordrede Himmler til aldrig igen for
at aflægge rapport om dette ved telefonen, men gennem SS kurerer.
Bormann, hans adjudant, SS - Standartenführer Wilhelm Zander, og hans
sekretær, Else Krüger, var med Hitler i Førerbunkeren under slaget om
Berlin. Førerbunkeren var placeret under Rigskancelliet (Reichskanzlei) i
Berlin.
Den 28. april, sender Bormann følgende besked til den tyske admiral Karl
Dönitz: "Situationen er meget alvorlig... De er bedt om at redde den
Führer ved at tie... Disloyalitet ser ud til at vinde overhånd overalt...
Reichskanzlei ligger i ruiner. "
Kl 04:00 den 29. april 1945, Wilhelm Burgdorf, Joseph Goebbels, Hans
Krebs, og Bormann er vidner på under-skrivelsen af Hitlers sidste vilje og
testamente. Hitler dikterede dette dokument til hans personlige sekretær, Traudl Junge. Bormann var chef for den part, kancelli (Parteikanzlei)
og var også den private sekretær for Hitler. Kort før underskrivelsen af
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sin sidste vilje og testamentet, blev Hitler gift med Eva Braun i en civil
ceremoni.
De sovjetiske styrker fortsatte med at kæmpe sig vej ind i centrum af
Berlin. Hitler og Eva Braun begik i løbet af eftermiddagen selvmord den
30. april. Braun tog cyanid og Hitler skød sig selv i tindingen, samtidig
med at han bed i en cyanid-kapsel. Efter instruks blev deres kroppe bragt
ud i haven og brændt.
I overensstemmelse med Hitlers sidste vilje og testa-mente, blev Joseph
Goebbels, minister for Folkeop-lysning og Propaganda, den nye
"regeringschef" og kansler i Tyskland (Reichskanzler). Martin Bormann
blev udnævnt som part minister, således en officielt bekræftelse af sin
position som de facto generalsekretær i partiet.
Kl 03:15 den 1. maj, Reichskanzler Goebbels og Bormann sender en radiobesked til Dönitz og informerer ham om Hitlers død. På Hitlers sidste
ønske, blev Dönitz udnævnt som den nye "præsident for Tyskland"
(Reichspräsident). Goebbels og hans kone begik selvmord senere samme
dag.
Den 2. maj, endte det slaget i Berlin, hvor General der Artillerie Helmuth
Weidling, kommandør af Berlin forsvarsområdet, ubetinget overgav byen
til general Vasilij Chuikov, chefen for den sovjetiske 8. Arme´s Guards
hær. Der er almindelig enighed om, at Bormann på denne dag, havde
forladt Førerbunkeren. Det er blevet hævdet, at han forlod bunkeren
sammen med Ludwig Stumpfegger og Artur Axmann som en del af en
gruppe, der forsøger at bryde ud af byen.
Da Anden Verdenskrig sluttede, var Bormann sammen med Hitler i
Førerbunkeren i Berlin. Den 30. april 1945, lige før Hitler begår selvmord
underskrev han for at sikre sig en flugtvej. Den 1. maj, forlader Bormann
Førerbunkeren sammen med SS-læge Ludwig Stumpfegger og
Hitlerjugend leder Artur Axmann som del af en gruppe, der forsøger at
bryde ud gennem den sovjetiske omringning. På Weidendammer Bridge
stopper en Tiger tank det første forsøg på at storme over broen. Bormann
og Dr. Stumpfegger blev væltet af tanksen. Der fulgte yderligere to
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forsøg, og på det tredje forsøg, omkring 1:00, lykkedes det Bormann og
de to fra Rigskancelliet at krydse floden Spree.
Bormann, Stumpfegger, og Axmann efterlod resten af deres gruppe, og
gik langs jernbanen til Lehrter stationen, hvor Axmann besluttede at gå
tilbage i den modsatte retning af hans to kammerater. Da han derved
mødte en patrulje fra den Røde Hær, flygtede han tilbage og Axmann
insisterede senere på, at han havde set ligene af Bormann og
Stumpfegger nær jernbanen med måneskin klart lysende deres ansigter.
Han havde ikke kontrolleret ligene, så han vidste ikke, hvad der dræbte
dem.
Under de kaotiske sidste dage af krigen, var der modstridende rapporter
om Bormann's opholdssted. For example, Jakob Glas, Bormann's chauffør,
på at han så Bormann i München uger efter den 1. maj 1945.
Den internationale militærdomstol i Nürnberg dømte i oktober 1946
Bormann in absentia til døden selvom hans beskikkede advokat forgæves
brugte det usædvanlige forsvar, at retten ikke kunne dømme Bormann,
fordi han var allerede død.
I 1965 indrømmede en pensioneret postarbejder Albert Krumnow, at han
personligt havde begravet ligene af Bormann og Stumpfegger.
To årtier gik med ubekræftede observationer af Bormann rapporteret på
verdensplan, Især i Europa, Paraguay, og andre steder i Sydamerika.
Nogle rygter påstod, at Bormann havde gennemgået en plastisk operation.
På en pressekonference i 1967, hævdede Simon Wiesenthal, at der var
stærke beviser for, at Bormann var i live i Sydamerika.
Writer Ladislas Farago 's velkendt bog -Aftermath: Martin Bormann og
fjerde Reich - hævdede, at Bormann havde overlevet krigen og levede i
Argentina.
Farago's bevismateriale, der vejede tungt i de officielle statslige
dokumenter, var overbevisende nok til at overtale Dr. Robert MW
Kempner (en advokat ved Nürnberg-processen) til kortvarigt at genåbne
en aktiv undersøgelse i 1972, men Farago's krav blev generelt afvist af
historikere og kritikere. Påstande om, at Bormann og hans organisation
overlevede krigen indtager en fremtrædende plads i arbejdet med David
Emory.
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Reinhard Gehlen anfører i sine erindringer hans overbevisning om, at
Bormann i virkeligheden var en russisk agent, og at der på tidspunktet for
hans "forsvinden". I Berlin gik han i virkeligheden over til sine russiske
kaptajner og blev ofte af dem sendt til Moskva. Han baserer denne
overraskende konklusion på en samtale, han havde med admiral Canaris
om dennes overbevisning om, at der var en fjendtlig agent på
arbejdspladsen inden for den tyske overkommando. Han udledte
sidstnævnte fra det faktum, at russerne udadtil var i stand til at opnå en
"hurtig og detaljeret information om hændelser på top-niveau
beslutnings-processer på den tyske side". Naturligvis. På det tidspunkt,
hvor han skrev sin erindringer (slutningen af 1960'erne til begyndelsen af
1970'erne), vidste Gehlen ikke at britterne havde brudt koden til Enigma .
Gehlen siger videre, at han opdagede, at Bormann var involveret i et
fyrrig diskussion med Moskva med Hitlers udtrykkelige godkendelse. Han
hævder, at i 1950'erne, da han først så overskriften »Gehlen
Organisation« og senere Bundesnachrichtendienst (BND), den vesttyske
efterretningstjeneste, " var efter at have gennemgået to særskilte
rapporter bag jerntæppet om, at Bormann var blevet en sovjetisk agent
og havde levet efter krigen i Sovjetunionen under perfekt dække som
rådgiver for Moskvas regering. Han er i mellemtiden død. " (citater fra
1971-red.)
Krumnows historie om Axmann Bormanns endeligt blev styrket i
slutningen af 1972, da byggearbejdere afdækkede de jordiske rester nær
Lehrter Bahnhof i Vestberlin kun 12 meter fra det sted, hvor Krumnow
hævdede at han havde begravet dem. Tandlæge kort - rekonstrueret fra
hukommelsen i 1945 af Dr. Hugo Blaschke - identificerede skelettet som
Bormann's, og skader på kravebenet var i overensstemmelse med de
skader Bormann´s sønner rapporterede han havde fået ved en rideulykke
i 1939. Fragmenter af glas i kæbeben og begge skeletter oplyste, at
Bormann og Stumpfegger havde begået selvmord ved at bide i cyanid
kapsler for at undgå at blive fanget. Kort efter, på en pressekonference
afholdt af den vesttyske regering, blev Bormann erklæret død, en
erklæring som London 's Daily Express fordømte som en hvidvaskning
begået af regeringen Brandt. Vesttyske diplomater fik den officielle
instruktion: "Hvis nogen bliver anholdt på mistanke om, at han er
Bormann, vi vil beskæftige os med en uskyldig mand."
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Nogen polemik fortsatte imidlertid. For eksempel påstod Hugh Thomas i
1995 i bogen Doppelgängers, at der var retsmedicinske
uoverensstemmelser der tydede på at Bormann døde senere end 1945.
Polemikken endte i 1998, da tyske myndigheder bestilte en genetisk test
af kraniet. Testen er identificeret som Bormanns, ved hjælp af DNA fra
Bormann's søn, Martin Bormann Jr.
Bormann's jordiske rester blev kremeret, og asken spredt i Østersøen.
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Rudolf Hess

Rudolf Hess ses her som nummer to fra venstre på forreste række ved
krigsforbryderdomstolen i Nürnberg
Rudolf Walter Richard Hess (26. april 1894 - 17. august 1987) var en tysk,
nazistisk politiker fra 1920-1945, der fungerede som Adolf Hitlers
stedfortræder fra 1933-1941.
Tidlige liv
Rudolf Hess blev født i Alexandria i Egypten og var søn af en velhavende
købmand Fritz Hess og dennes hustru Clara Hess.
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Familien flyttede til Tyskland, hvor Hess kom i skole. Faderen havde
håbet på, at hans søn ville følge i sit fodspor og dermed blive
forretningsmand, men den unge Hess var ikke interesseret i det. Han
drømte om at blive astronom, men dette modsatte faderen sig, og den
unge Hess blev i stedet sat i handelslære i Ham-borg.
Da 1. verdenskrig brød ud i august 1914, meldte han sig til det 7.
bayerske artilleriregiment og blev sendt til Vestfronten. Han kom dog til
at gøre tjeneste ved infanteriet og deltog bl.a. i kampene ved Verdun.
I slutningen af sommeren 1918, da verdenskrigen rasede på sit sidste år,
meldte han sig ind i det tyske luftvåben og gik i gang med en uddannelse
som jager-pilot. Men inden uddannelsen var færdiggjort, sluttede krigen
den 11. november 1918. Han opnåede rang af løjtnant.
Efter krigens afslutning, bosatte han sig i München, hvor han læste
historie og økonomi på universitetet.
Hess og nazismen
I marts 1919 meldte den nu 24-årige Hess sig ind i en gadebande, som
bestod af krigsveteraner tilhørende det højreradikale miljø. I 1920, da
han var til et poli-tisk møde i en ølstue, mødte han Adolf Hitler, som
gjorde så stort indtryk på ham, at han meldte sig ind i hans parti og siden
fulgte ham.
Han deltog i november 1923 i det fejlslagne kupforsøg i München, og han
marcherede her i første geled sam-men med Hitler og Ernst Röhm. Han
blev ligesom Hitler anholdt og idømt 18 måneders fængsel, der skulle
tilbringes i Landsbergfængslet. Han nedskrev her efter Hitlers diktat
bogen Mein Kampf, som senere skulle blive Tysklands mest udbredte
værk.
Da Hitler i 1933 blev udnævnt til Tysklands rigskansler og dermed fik
magten i Tyskland, blev Hess gjort til rigsminister uden portefølje, og
samtidig blev han udnævnt som Hitlers stedfortræder. På det tidspunkt
en ret tom titel. To år senere begik han en fejl ved at ansætte Martin
Bormann som sin stabschef. Bormann gik nemlig straks i gang med at
udhule Hess' magt og blev med tiden mere magtfuld end Hess selv.
Hess havde kun ét ønske - at tjene sin fører og blive en magtfuld og
respekteret topnazist. Men gennem 1930'erne lykkedes det ikke for ham,
takket været Bormanns modarbejde. Hess kendte udmærket til styrets
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grusomheder. Det var ham, der fjernede general Friedrich Mieth, da
denne foran sine officerer tog til orde mod SS' aktiviteter ved Østfronten,
fordi disse nedbrød hærens moral. Hess modtog også klager over
eutanasi-drabene på tilbagestående, men nøjedes med at sende klagerne
videre til Himmlers kontor.
2. verdenskrig
Da 2. verdenskrig brød ud i september 1939, udnævnte Hitler det tyske
luftvåbens øverstbefalende, rigsmar-skal Hermann Göring, til sin
stedfortræder, så Hess var nu kun nr. 3 i partiet.
Ved Frankrigs fald i 1940, prøvede Hitler på alle måder at overtale
Storbritannien til at overgive sig, men briterne stod fast. De ville kæmpe
til det sidste, så her så Hess sin største mulighed for at opnå anerkendelse. Han ville flyve til Storbritannien og forhandle med briterne om
fred mellem Storbritannien og Tyskland.
Den 10. maj 1941 fløj han så mod Skotland. Han navigerede ved hjælp af
radiosenderne i Kalundborg. Hans mål var hertugen af Hamiltons gods
nær den skotske by Glasgow. Han mente, at de to ved fælles hjælp
kunne få etableret et møde med Kong George og få overtalt Winston
Churchill til at slutte fred med Tyskland.
Da Hess var landet, prøvede han at nå frem til Hamiltons gods, men snart
blev han fanget af britiske soldater. Hans mission var mislykkedes.
Hverken Churchill eller hertugen var interesseret i at slutte fred med
Tyskland. Hjemme i Tyskland blev Hitler rasende over flugten, og man
betegnede den som forræderi udført af en sindssyg person. Han blev
frataget alle sine hverv, og Bormann blev udnævnt som efterfølgeren.
Hess blev ført til Tower of London, hvor han sad fængslet indtil krigens
afslutning i 1945.
Retsopgør
Da krigen var slut, og både Tyskland og store dele af Europa lå i ruiner,
havde USA, England, Frankrig og Sovjetunionen aftalt, at man skulle
oprette en inter-national domstol med henblik på retsforfølgning af
krigsforbrydere. Et resultat heraf var Nürnbergpro-cessen, hvor 21
topnazister kom for retten og enten blev dømt til døden eller fik lange
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fængselsdomme. Hess var der også og blev kendt skyldig i følgende
anklagepunkter:
Forbrydelser mod menneskeheden
Deltagelse i sammensværgelse om at begå forbrydelser mod freden.
I sin afsluttende tale til aktoratet i Nürnberg var Hess stadig helt og fuldt
Hitlers mand:
"Jeg fik gennem mange år af mit liv lov til at arbejde for den største søn,
mit folk i løbet af sin tusindårige historie har frembragt. Selv om jeg
kunne, ville jeg ikke fjerne den tid fra mit liv. Jeg er lykkelig over at vide,
at jeg har gjort min pligt mod mit folk - min pligt som tysker, som
nationalsocialist, som en loyal tilhænger af Føreren. Jeg fortryder
intet..."
Dommen blev fængsel på livstid i Spandau-fængslet i Berlin, hvor han sad
helt frem til sin død i 1987. Andre af de dømte sad også i fængslet, men
som tiden gik blev flere af dem løsladt før tid på grund af svigtende
helbred. Fra 1966 var Hess den sidste fængslede, og ikke bare tidligere
nazister gik ind for en løsladelse. Således mente Churchill, at Hess var
blevet mere et psykiatrisk tilfælde end et kriminelt. Men Sovjetunio-nen
modsatte sig en løsladelse.
Hess sygdom og død
8.juli 1986 blev Hess ført fra Spandau-fængslet i Vestberlin til et engelsk
militær hospital. Han var blevet ramt af et hjerteanfald, men kunne
efter få dage vende tilbage til Spandau-fængslet. Hess blev stærkt
svækket mentalt og døde 93 år gammel efter selvmord ved hængning
efter i alt 46 års fængsling.
Personen Rudolf Hess er siden blevet kultfigur for det nynazistiske miljø,
og mytedannelsen om hans flugt til Storbritannien og specielt om hans
død er betydelig.
Som en yderligere tilføjelse til Hess´s specielle person skal det nævnes,
at han også er blevet kædet sammen med Rudolf Steiners Antroposofi.
Som sværmer for okkultismen og det oversanselige skulle Hess have
været inspireret af Rudolf Steiner og han følte sig også som en slags
beskytter af Steinerskolerne.
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Hess ligger gravlagt i Wunsiedel. Lokalbefolkningen har protesteret mod
nynazistiske demonstrationer ved at bruge slagordet: "Wunsiedel ist bunt,
nicht braun!" På hans gravsten står ordene: "Ich hab's gewagt" - Jeg turde.
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Reinhard Heydrich

Reinhard Heydrich (7. marts 1904 i Halle (Saale) - 4. juni 1942 i Prag) var
leder af det tyske Reichssicher-heitshauptamt (RSHA). Han blev myrdet i
1942 i Prag.
Baggrund
Heydrichs mor, Elisabeth Krantz, var en from katolik og lærer i
stemmebrug og klaverspil. Hendes far var direktør ved Det kongelige
konservatorium i Dresden, som hun håbede at overtage, men hendes to
brødre forpurrede disse ambitioner. Hun var en streng mor og greb ofte
til spanskrøret. Heydrichs far, Bruno Heydrich, var en livsglad mand på
125 kilo, oprindeligt protestant, grundlægger af og direktør for
musikkonservatoriet i Halle. Sommeren 1890 havde han studeret under
Cosima Wagner i Bayreuth, men mislykkedes både som operasanger og
komponist. Blandt hans operaer var Amen blevet uropført i Köln ni år før
sønnen blev født, men med en profetisk titel på prologen: Reinhards
forbrydelse. Det handlede om mord.
Der var en ældre søster, Maria (f.1901), og en ét år yngre bror, HeinzSiegfried. Børnene voksede op som katolikker i det protestantiske Halle,
hvor de sammen med jøderne udgjorde en minoritet. Musikkonservatoriet
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voksede imidlertid, fra 20 elever i 1901 til 400 i 1912. Heydrich var
allerede som barn dygtig til at spille violin og cello, en lidenskab, han
bevarede hele livet. Som dreng var han genert, men fysisk stærk og i
meget god form. Han udmærkede sig som sportsmand, særlig ved
fægtning og svømning, men blev regnet som en enspænder. Han var
forvokset, lidt skeløjet, og havde en fistelstemme, der gav ham
øgenavnet Geden. Selv på toppen af sin karriere kviede han sig ved at
holde tale offentligt, af skræk for at blive til latter med sin stemme.
Han var fra 1922 til 1930 i marinen, hvorfra han blev afskediget for at
have indgået et forhold til datteren af en indflydelsesrig mand, men
derefter forlovet sig med en anden ung kvinde, Lina von Osten fra
Fehmern, som han havde mødt på en dansefest i Kiel. I sin skoletid i byen
var Lina blevet overbevist nazist på et partimøde i 1929 og havde meldt
sig ind i partiet. Heydrich delte ikke hendes begejstring; som
marineofficer mente han, at han måtte holde sig udenfor partipolitik.
Efter to dage blev de alligevel forlovet, og avisannon-cen om dette
klippede han ud og sendte til kvinden, han havde givet løfte om
ægteskab som forklaring på, at han forlod hende. Hun fik et nervøst
sammenbrud - Heydrich havde tidligere overtalt hende til at overnatte
hjemme hos sig i Kiel i stedet for på et hotel! Hendes far klagede nu til
marinens overkommando. I æresretten indrømmede Heydrich, at han
havde lært pigen at kende på et bal efter Kiel-regattaen, men påstod at
hun var dukket op på hans værelse af sig selv. Han kunne have sluppet
fra det med en reprimande for en "kvindehistorie", men viste en sådan
uoprigtighed i sin forklaring, foruden en foragtelig holdning til marinens
æreskodeks, at kaptajnløjtnant Gustav Kleikamp besluttede at sende
sagen videre til admiral Erich Raeder. Heydrich havde også tidligere
opført sig upassende mod kvinder - ved et besøg i den tyske klub i
Barcelona i 1928 havde han teet sig sådan mod en ung dame ude i haven,
at hun gav ham en øretæve, foruden at skrive en klage. Heydrich undgik
æresretten den-gang ved at komme med en officiel undskyldning, men
han var meget forurettet. Denne gang afsagde Raeder imidlertid dom:
"Enkel afsked i unåde". Ifølge Kleikamp blev dette anset som en
berettiget og korrekt afgørelse af komitéen. Kleikamp påpegede i 1950,
at Heydrich da heller aldrig havde hævnet sig på komité-medlemmerne,
hvad han senere nemt kunne have gjort. Det må betyde, at han var bange
for mere snak om sagen; han må have gjort noget alvorligt. Dokumenter
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fra sagen findes ikke mere, og Heydrich kom da også i en stilling, hvor
han nemt kunne få dem destrueret - men det er tankevækkende, at
hverken kvinden eller hendes far nogensinde lod sig identificere.
Heydrich og Lina giftede sig 26. december 1931. Hun fortæller i sin
selvbiografi, at bare nogle uger efter brylluppet anmeldte Heydrichs
kammerater fra marinen ham til distriktslederen for NSDAP i Halle, fordi
de mente, at han egentlig hed Süss til efternavn og var jøde. 6.juli 1932
skrev distriktslederen til Gregor Strasser at "der er grund til at tro, at
Halle-manden som udpeges som vedkommendes far, er jøde". Allerede i
1926 var Heydrichs bror Heinz blevet nægtet medlemskab i en fægteklub
i Dresden, fordi han blev regnet som jøde. Rygtet om, at familien var af
jødisk ophav, kom til at forfølge Heydrich hele hans liv.
Parti- og SS-karriere
1931 blev han medlem af NSDAP og SS, og 1. marts 1934 Gruppenführer.
Han deltog i opbygningen af sikkerhedstjenesten (SD). Fra 1936 var han
chef for sikkerhedspolitiet (SIPO) og SD (CS-SD). Han basere-de sin
angiverstat på Loven om ondsindethed af 20. de-cember 1934, som
gjorde det strafbart at fremføre påstande egnet til at undergrave folks
tillid til partile-delsen. Bare i løbet af 1937 blev 17.168 personer anmeldt
efter denne lov.
Efter NSDAPs magtovertagelse hjalp Heydrich Hitler med at fremgrave
hemmeligheder om politiske modstandere, og han byggede efterhånden
et stort arkiv op. SDs udenrigschef, Walter Schellenberg, hævder, at
Heydrich straks fik øje på et andet menneskes svagheder og "registrerede
dem både i sin egen fænomenale hukommelse og i sit kartotek", der også
omfattede partifæller. Specielt holdt han mulighederne åbne for, at
Hitlers farfar kunne være jøde, og at der kunne være jødisk blod i
Himmlers slægt. Joseph Goebbels' sidespring og Hermann Görings frådsen
og korruption blev også behørigt noteret. Heydrich gik så langt, at han
åbnede et bordel kaldet Salon Kitty i Giesebrechtstrasse 11 i Berlin, hvor
alle værelser var aflyttede, i håb om at de prostituerede kunne aflokke
de celebre gæster betroelser, han kunne drage nytte af; men det kom
der dog aldrig noget ud af.
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Som chef forlangte Heydrich, at medarbejderne iblandt fulgte ham ud på
runder i Berlins knejper og bordeller. Det syntes de dårligt om, da han
var uberegnelig, når han drak, og var ilde anset blandt de prostituerede,
sådan at han behøvede sine underord-nede til at forhandle med dem.
Heyrich var dus med Ernst Röhm, der også var fadder for hans ældste søn
Klaus. Alligevel var Heydrich en vigtig brik i spillet, som førte til De lange
knives nat og likvidationen af Röhm i 1934. Heydrich skal have produceret
det falske "bevis", at Röhm havde modta-get 12 millioner Mark fra
Frankrig for at tage magten fra Hitler ved et statskup.
I 1935 traf Carl Jacob Burckhardt fra Røde Kors i Schweiz Heydrich
hjemme hos hertugen af Coburg (far til dronning Sibylla af Sverige) i et
forsøg på at skaffe Røde Kors adgang til tyske koncentrationslejre.
Tyskerne tillod kun samtaler mellem fanger og Røde Kors med SS-vogtere
til stede. Det kunne Burckhardt ikke acceptere. Han beskriver Heydrich
sådan: "Et par mongoløjne kiggede frem fra det skarpe, blege og
asymmetriske ansigt, hvor de to ansigtshalvdele virkede helt ulige." Hans
hænder var "prærafaelitiske, liljehvide hænder, som skabt for langsom
kvælning". Uden videre oplyste han Burckhardt om, at "i Deres land
hersker frimurerne", som han mente var "redska-ber for jødernes hævn”.
Bagest i deres templer står en galge foran et sort forhæng, der tildækker
det allerhelligste(...)Bag forhænget står det ene ord Jahve, det er nok."
Han begyndte nu at blive ophidset. Bare én gang så han Burckhardt ind i
øjnene i en brøkdel af et sekund: "Det var to personer, der så på mig
samtidigt." Og ønsket om et besøg i lejrene efter eget valg blev afvist:
"De besøger nøjagtigt de lejre, som vi fore-slår." Heydrich forlod
selskabet med en bitter afsked: "Meget senere kommer man til at takke
os for, hvad vi har påtaget os." Burckhardt sad tilbage med indtryk af at
have mødt "en ung, ond dødsgud".
I 1938 efter Anschluss sendte han Adolf Eichmann til Wien, for at denne
skulle organisere forfølgelse og udvisning af jøder.
Anden verdenskrig
I 1939 blev han chef for RSHA (Reichssicherheits-hauptamt), hvor alle
hemmelige tjenester i SS var samlede. Han organiserede det
tilsyneladende polske overfald på den tyske radiosender Gleiwitz 31.
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august 1939, som skulle give Hitler påskud for Tysklands angreb på Polen
1. september. Overfaldet anses derfor ofte som den udløsende faktor i 2.
verdenskrig. I Polen ledede han oprettelsen af ghettoer, men det var ikke
nok at være skrivebordsmorder; han måtte også lege med døden. I en
kort periode tjenestegjorde han som pilot i Luftwaffe og vandt flere
udmærkelser for tap-perhed - Jernkorset af 1. og 2.klasse, frontkæmpermedaljen og såret-mærket. Under erobringen af Norge fløj han et ME109.
Under invasionen af Frankrig fløj han mod piloter fra Royal Air Force over
Nederland og Belgien. Samtidig som Rudolf Hess fløj mod Storbri-tannien,
var Heydrich på vingerne i det samme område. I slutningen af 1941 blev
han skudt ned af sovjetisk luftværn, og måtte svømme over en flod for at
undslip-pe de russiske tropper. Himmler nedlagde derefter forbud mod
flyvning, da Heydrich var blevet for vær-difuld for ham til at gå tabt ved
en ulykke. Heydrichs største opgave var i 1941 "Endlösung der
Judenfrage" - (den endelige løsning på jødespørgsmålet). I 1942
organiserede han Wannsee-konferencen, hvor jødeud-ryddelserne blev
videre planlagt og koordineret.
Heydrich i Skandinavien
Heydrich var med på et tysk fægtehold i Danmark og på jagt i Nordjylland.
13.maj 1940 væltede han med en Messerschmitt-flyve-maskine under
start i Stavanger. Han havde givet gas for tidligt, måtte hjælpes ud af
vraget med skadet venstre arm, og flyet måtte kasseres. Onsdag 3. september 1941 rejste han igen til Norge efter invitation af Josef Terboven.
I løbet af et tre dages ophold in-spicerede Heydrich fangerne i lejren
Grini, og den tyske æreskirkegård på Ekeberg i Oslo. 8. september brød
mælkestrejken løs blandt Oslos jernbanearbej-dere. 10.september
erklærede Terboven militær und-tagelsestilstand. Fagforeningsmanden
Viggo Hansteen og den hovedtillidsvalgte Rolf Wickstrøm blev arresterede og senere samme dag dømt til døden ved standret og henrettet ved
skydning. Om dette skrev Heydrich 13.september til Joachim von
Ribbentrop: "De tiltag, som er truffet indenfor rammen af undtagelsestilstanden, særlig standretsdommene, har haft en over-ordentlig
ædrueliggørende virkning. Befolkningen er ramt og fatter nu først rigtigt
alvoren."
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Vaclav-kronens forbandelse
I september 1941 blev Heydrich udnævnt til stedfor-trædende statholder
i protektoratet Böhmen und Mähren. Hans forgænger Konstantin von
Neurath blev afsat, fordi Hitler mente, han ikke var hård nok. Hey-drich
fungerede som en ren diktator i de besatte områder. Han var overbevist
om, at den tjekkiske befolkning var så kuet, at han trygt kunne køre
rundt i en åben bil uden medfølgende livvagter.
I St Vitus-katedralen i Prag opbevares Vaclav-kronen fra 900-tallet,
smykket med et juvelbesat kors og en torn, som angiveligt stammer fra
Kristi tornekrone. Kronen ledsages af følgende forbandelse: "Den, der
uretmæssigt sætter kronen på sit hoved, vil inden et år lide en voldsom
død, og derefter vil det samme ramme hans søn." 19.november 1941
besøgte Heydrich sammen med præsident Emil Hacha St Vaclav-kapellet.
Provokeret af forbandelsen og tjekkernes nærvær, skal Heydrich til deres
bestyrtelse have placeret kronen på sit hoved. Og forbandelsen slog
tilsynela-dende til - inden et år var han selv likvideret, hvoref-ter hans
ældste søn Klaus, født i 1933, 24.oktober 1943 cyklede ud forbi SS-vagten
ved haveporten og lige foran en lastbil, der var på hjemvej med lokale
fodboldspillere efter søndagens kamp. Chaufføren Karel Kaspar kunne
ikke lastes for ulykken.
Lina Heydrich udtalte senere, at hun troede, hendes mand ventede at dø
ung og derfor ofte tog store chancer, som da han var i Luftwaffe. Hun
mente, han ville sikre, at hans død skete på dramatisk vis. Sammen fik de
sønnerne Klaus og Heider og døtrene Silke (f. 9.april 1939) og Marte, født
natten til den 23.juli 1942, efter sin fars død. Heydrich skal have stillet
sig ret ligegyldigt over for sine sønner, som han planlagde at dyrke sport
sammen med, når de blev ældre, men han var meget optaget af sin
yndling Silke.
I april 1945 måtte Lina Heydrich flygte for Den røde Hær og hyrede
Kaspar, der havde kørt hendes ældste søn ihjel, til at fragte hendes
ejendele til Fehmern, hjemstavnen hvor hun så boede resten af sit liv
som hotelejer, samtidig med at hun fra 1953 blev tilkendt pension som
enke efter en general, der faldt i aktiv tjeneste. Tjekkiske myndigheder
prøvede forgæves at få hende udleveret fra den britiske sektor, og dømte
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hende i oktober 1947 til livsvarigt fængsel in absentia.
På en ferie i
Finland i 1965 mødte hun teaterdirektø-ren Mauno Manninen, en nevø af
Jean Sibelius, som hun giftede sig med. De boede dog ikke sammen. Lina
Heydrich døde 14.august 1985. Hun påstod, at Hey-drich ikke havde
"problemer med jøderne politisk eller socialt. Men det var i sjælen, i
psyken, at jøderne var virkelig uudholdelige, både for ham og mig."
Likvidation
27. maj 1942 blev han offer for et af den tjekkiske eksilregering i London
organiseret attentat. Oprindeligt var datoen for attentatet sat til
28.oktober 1941 (årsdagen for oprettelsen af den tjekkoslovakiske
republik). Kodenavnet var aktion Antropoid og ansås som en
selvmordsaktion. Teamet bestod af lederen Adolf Opálka, Josef Valcik,
Jan Kubis og Jozef Gabzik. De var trænede i Storbri-tannien. To af dem
lagde sig i baghold i Prag-forstaden Liben, hvor Heydrichs bil måtte sætte
farten ned i et sving. Gabcik prøvede at skyde med sin stengunmaskinpistol, men den var gået i baglås. Chaufføren, SS-Oberscharführer Klein,
standsede og trak sit våben i den tro, at der kun var én attentatmand.
Dette gav Kubis muligheden for at kaste en antitank-granat mod bilen.
Den traf kun det højre baghjul, men eksplosionen var så kraftig, at nogle
splinter trængte gennem sædet og sårede Heydrich i ryggen. Han blev
bragt til Bulovka-sygehuset, hvorfra professor Walter Dick senere samme
dag rapporterede til Himmler, at der ikke var skade på rygmarv, men at
projektilet havde "knust elleve ribben, åbnet brysthulen, revet bughinden op og var blevet siddende i milten. Sårkanalen indeholder talrige hår
og fibre, åbenbart polstrings-materiale. Fare for lunge- og
bughindebetændelse. Vi opererede for at fjerne milten." Himmler sendte
sine bedste læger, for professor Dick var ikke rigstysker og blev derfor
nægtet videre adgang til patienten; men Heydrich døde i store smerter
på sygehuset 4. juni 1942. I sygejournalen står "sårinfektion" opført som
dødsårsag. Da Himmler besøgte ham på dødslejet, citerede Heydrich fra
sin fars opera Lirekassebarnet: "Ja, verden er kun en lirekasse, som
Vorherre selv drejer, og enhver må danse efter den sang, der for
øjeblikket står på valsen."
Under hans storslåede statsbegravelse deltog Hitler personligt og lagde
de to høje udmærkelser Den germanske orden og Blutorden på puden,
143

hvor Heydrichs tidligere udmærkelser lå. Hitler roste Heydrich som
"manden med et hjerte af jern". I hele protektoratet fik gader og torve
nye navne til hans ære. På årsdagen for likvidationen blev der sat en
buste op af ham på attentatstedet med permanente æresvagter. Alle der
gik forbi, måtte tage hatten af som tegn på respekt. Busten blev fjernet
efter krigen. Heydrich blev erstattet af Ernst Kaltenbrunner som chef for
RSHA og af Karl Hermann Frank som protektor.
Attentatmændene blev senere fundet i krypten i Karl-Borromäus-kirken i
Prag, hvor de havde begået selv-mord for at undgå at blive taget levende
af Gestapo. 10. juni 1942 udførte SS desuden en gengældelses-aktion
mod landsbyen Lidice, hvor de mandlige indbyg-gere over 15 år blev
dræbt, og kvinder og børn depor-teret til koncentrationslejre. To uger
efter ødelæg-gelsen af Lidice blev også landsbyen Lezaky ødelagt, fordi
en radiosender havde holdt til i et stenbrud i nærheden. Landsbyens 33
voksne indbyggere blev skudt, og to børn sendt til germanisering; resten
af børnene forsvandt.
Påstande om jødisk afstamning
Der verserede altid rygter om, at en af Heydrichs bedsteforældre var
jødisk. Faktum er, at hans farmor, Ernestine Wilhelmine Lindner, i sit
første ægteskab med Reinhold Heydrich fik flere børn, deriblandt
Heydrichs far. Som enke giftede hun sig igen med låsesmeden Gustav
Robert Süss. Han var som sine forældre medlem af den evangelisklutherske menighed og altså ikke jøde, men ofte er Süss et jødisk
efternavn som i Lion Feuchtwangers roman Jud Süss fra 1926.
Aktion Reinhardt
Aktion Reinhardt blev ikke opkaldt efter Heydrich. Han hed jo også
Reinhard uden nogen afsluttende t. De tre udryddelseslejre, som
aktionen omfattede, Belzec, Treblinka og Sobibór, var alle i drift fra
tidligt i foråret 1942, altså før hans død. På dokumenter fra Herman
Höfles kontor i Lublin er aktionen konsekvent fejlstavet som Reinhart,
altså en tredje stavemåde, hvad der sandsynligvis skyldes Höfles
problemer med retskrivning.
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Ernst Röhm

Ernst Röhm (1887 - 1934) var tysk officer i 1. verdenskrig. Efter krigen
blev han i 1920 medlem af NSDAP. Han deltog i Adolf Hitlers mislykkede
ølstuekup i 1923. Fra 1931 blev han den øverste chef for SA, hvor han
efter sigende var den eneste, der var dus med Hitler. Han blev dog
myrdet på Hitlers ordre i 1934 under De lange knives nat, da han sammen
med SA blev en for magtfuld del af partiet. Ernst Röhm var homoseksuel.
Tidlig karriere
Röhm var officer i Bayerns hær og gjorde tjeneste i første verdenskrig. I
september 1914 fik han en granatsplint i ansigtet under kampene ved
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floden Meuse i Lorraine. Skaden påførte ham et ar fra næse til hage, og
ansigtsoperationen deformerede hans næse. Han begynder sin
selvbiografi En højforræders historie med ordene: "23. juli 1906 blev jeg
soldat", som om han ikke havde haft noget liv forud for det. Han
foragtede civilister, og idealsamfundet for ham var mandefællesskabet,
som han havde mødt det i verdenskrigens skyttergrave, ved krigens
slutning var han major.
Efter krigen gik han ind i Freikorps Epp, en privat milits under ledelse av
Franz von Epp, en højt dekoreret, bayersk officer fra både Bokseroprøret
i Kina og 1. Verdenskrig. Frikorpset var stiftet i München og bestod af
veteraner som en modvægt mod Weimarrepublikken. I 1920 gik Röhm ind
i NSDAP, og deltog i organiseringen af SA, såvel som i det mislykkede
ølkælderkup, hvorefter han tilbragte 15 måneder i Landsberg fængsel
sammen med Hitler. Röhm betragtede NSDAP nærmest som en hverveorganisation for SA. Om Hitler sagde han: "Vi må udnyt-te hans utvivlsomt
store slagkraft. Men han er en let-vægter, og ser ikke ud over Tysklands
grænser. Vi må sætte ham til side når tiden kommer." Hitler var for ham
en politiker, og som han skrev i sin selvbiografi: "Jeg forlanger forrang for
soldaten fremfor politikeren."
Röhm blev løsladt i 1924, og arbejdede da sammen med Hitler for at
genopbygge NSDAP. Det kom raskt til konflikter mellem de to. I 1925 gik
Röhm ud af partiet og rejste til Bolivia, hvor han arbejdede som
militærrådgiver.
SA-kommandant
I 1930 afskedigede Hitler Franz Pfeffer von Salomon som SA-leder og
overtog selv stillingen som øverstkommanderende fo SA. Han bad Röhm
komme hjem til Tyskland for at virke som stabschef i SA. Röhm
accepterede tilbudet, og begyndte raskt at fylde centrale stillinger med
venner og bekendte.
SA hed blev i folkemunde kaldt "bøffer", fordi de var "brune udenpå, men
røde indeni". Röhm og SA repræsenterede den venstreorienterede retning
i NSDAP, kendetegnet af en revolutionær, arbejderven-lig,
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antikapitalistisk tænkning. Denne fløj så med stor skepsis på Hitlers
leflen med storkapital, industri-herrer og de gamle magtstrukturer. SA
var optaget af fællesskabsløsninger, planøkonomi, gerne højt skatte-tryk,
offentligt ejede institutioner og sociale systemer for at få samfundet ud
af den sociale nød som kapitalismen havde ført landet ind i.
Der gik stærke rygter om de homoseksuelle orgier, Röhm og andre SAledere angiveligt deltog i. Venstrepressen greb fat i dem, og fandt bevis
for at Röhm selv dyrkede homoseksuelle forhold. Ovenikøbet anmeldte
Röhm en mandlig prostitueret, Hermann Siegesmund, for at have stjålet
en kuffert fra ham. I politiprotokollen fra Berlins centrumsdistrikt fandt
man Siegesmunds forklaring om at Röhm 13. januar 1925 havde inviteret
ham på et glas øl i Berlins Marienkasino:
"Mens vi stadig sad påklædte i hotelværelset(...), faldt en papirlap på
gulvet" som han tog op, men "først da jeg igen var ude på gaden, så jeg
at seddelen(...)var en udleveringsseddel for hr Röhms rejsegods".
Alligevel afviste Hitler alle klager over SA-ledelsens udsvævel-ser som
"urimelige fornærmelser".
De lange knives nat
SA var oprettet for at beskytte partiets ledere, men i 1934 var denne
opgave langt hen ad vejen under ledelse af Heinrich Himmler overtaget
af SS. I den evige magtkamp indad i partiet var SA dermed sat ud. Röhm
var heller ikke afholdt i Reichswehr, fordi han mente at SA burde blive en
integreret del af hæren. Generalstaben opfattede derimod SA som en
udisciplineret bande, mens Röhm på sin side holdt hærens officerer
ansvarlige for nederlaget i 1918 og pralede: "Jeg er den nye hærs
Scharnhorst."
Bægeret var fuldt da Hitler blev informeret om at Röhm planlagde en
anden revolution, der skulle kompletere NSDAPs magtovertagelse. Röhms
planer skræmte naturligvis industriledere, som støttede Hitler økonomisk,
og man vurderede nu at opløse SA, men efter et møde mellem Hitler og
Röhm blev man enige om en måneds pause, hvor SA ikke skulle gå i
uniform eller foretage aktioner. Hitler fortalte Röhm "hvor meget jeg
takker skæbnen for at jeg kan regne mænd som dig blandt mine venner
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og kampfæller". Samtidig gav han lederen for det hemmelige politi ordre
om at samle beviser mod Röhm og SA med ordene: "Det er det vigtigste,
De nogensinde har gjort!" Röhm på sin side anede ugler i mosen, og råbte
ved en anledning til sine SA-førere om Hitler: "Hvad den latterlige
korporal erklærer, gælder ikke for os! Hitler er upålidelig og må mindst
på ferie!"
Hitler udsatte afgørelsen om hvad der videre skulle ske, men Himmler og
andre benyttede enhver mulighed for at bagtale Röhm. Reinhard
Heydrich var også dus med Röhm, der (i lighed med Himmler) var gudfar
til hans ældste søn Klaus, født i 1933. Alligevel producerede Heydrich
uden skrupler "bevis" for at Röhm planlagde et kup mod Hitler. Ingen af
disse dokumenter eksisterer i dag, men Hitler fik blandt andet at høre, at
Röhm skulle have modtaget 12 millioner Mark fra Frankrig for at
gennemføre kuppet.
Hitler skulle møde Röhm igen 1. juli, men lige før bestemte han sig at
grænsen var nået, og at der skulle ryddes op i SA. 29. juni var han rejst
til Bad Godesberg, hvor han blev ringet op af Himmler med en falsk
besked om, at SA i München var sat i alarmberedskab, og at SA i Berlin kl.
16 dagen efter ville besætte regeringsbygningerne. I virkeligheden var de
fleste SA-folk i Berlin taget på ferie. Natten til 30.juni, kendt som De
lange knives nat, fløj Hitler til Oberwiesenfeld ved München, hvor han fik
oplyst at det lokale SA allerede var mødt frem ved Feldherrn-halle. Uden
at undersøge, om det overhovedet passede, rasede Hitler over
"verdenshistoriens største tillids-brud" og tog til pensionatet i Bad
Wiessee, hvor Röhm logerede. Han åbnede i den bare undertrøje. I
sengen bagved lå en sengekammerat. Röhm blev arresteret af Hitler
personligt, og Joseph Goebbels som var til stede, ringede nu Hermann
Göring i Berlin og afgav det aftal-te kodeord, "kolibri". Dermed brød
terroren løs. Over hele Tyskland åbnede SS-ledere og lokalt politi forseglede konvolutter med navn på dem der skulle dræ-bes. I Berlin
uddelte Heydrich personligt ordrerne.
Röhm blev skudt 1. juli 1934 i celle 70 i fængslet München-Stadelheim,
angiveligt på ordre fra Hitler, mens Hitler var i et haveselskab for
ledende partifolk og deres familier. Rudolf Hess havde dagen før råbt:
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"Mein Führer, det er min opgave at skyde ham!" men i stedetfor fik Röhm
tilbud om at begå selvmord, idet han i fængselscellen fik overrakt en
pistol med kun én patron, indpakket i sidste nummer af partiavisen
Völkischer Beobachter. Röhm skød sig imidlertid ikke. Til sidst gik
kommandanten i Dachau, Theodor Eicke, og en anden SS-mand ind i
cellen og skød Röhm med to skud.
Henrettelsen blev senere legaliseret gennem en lov om statens
selvforsvar som blev vedtaget 13.juli efter pres fra Hitler. Den bestod af
kun én sætning: "De iværksatte tiltag 1. og 2. juli for at knuse de
forræde-riske angreb mod staten, skete med lov og ret i statlig
nødværge."
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Fritz Todt

Fritz Todt i 1940
Fritz Todt (4. september 1891 - 8. februar 1942) var tysk ingeniør, nazist
og leder af Organisationen Todt.
Fritz Todt blev født i Pforzheim i Tyskland som søn af en fabrikant. Han
læste 1911 -1914 til ingeniør i München inden 1. verdenskrig afbrød hans
studier. Under krigen var han med til med at opbygge det tyske
luftvåben; ”Luftwaffe”, og han avancerede til flyverof-ficer.
Efter krigen arbejdede han i et byggefirma, indtil Adolf Hitler tog magten
i 1933. Hitler udnævnte Todt til ”Generalinspekteur für das deutsche
Strassenwe-sen” og som højeste chef over det nyindrettede
motorvejsministerium (Autobahnministerium). Todt fik også ansvaret for
Organisationen Todt, som havde til ansvar at bygge befæstninger før og
under krigen samt at føre tilsyn med, at planerne for et Stortysk-land
blev virkeliggjort.
I Todts tid som generalinspektør for ministeriet blev der anlagt omkring
3.800 kilometer motorveje, og der var påbegyndt yderligere 2.000
kilometer af de plan-lagte i alt 20.000 kilometer motorveje, som skulle
udgøre de centrale vejforbindelser i det fremtidige tyske rige, men alt
dette arbejde blev indstillet efter hans død. Kun yderligere et par
vejafsnit blev færdig-gjort i 1943. Efter Todts død blev ministeriet i
øvrigt opløst.
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Efter et brud med Hitler omkom Todt ved en mystisk flyulykke i februar
1942 i nærheden af Ulveskansen i Østpreussen. Albert Speer skulle have
været med samme fly, men afslog, fordi han var træt og ville sove ud, og
han reddede derved livet.
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Wilhelm Keitel

Wilhelm Keitel
Wilhelm Bodewin Johann Gustav Keitel (22. september 1882 - 16. oktober
1946) var en tysk hærofficer.
Under 2. verdenskrig var Keitel som feltmarskal (tysk titel:
Generalfeldmarschall) chef for værnemagtens overkommando (OKW) og
var i denne funktion den nærmeste militære rådgiver for Adolf Hitler.
Militær karriere
Keitel indtrådte i hæren i 1901 og deltog som ung officer (løjtnant og
senere kaptajn) i 1. verdenskrig, hvor han blev såret og dekoreredes med
jernkorset af 1. grad. Han blev overflyttet til generalstabsarbejde, hvor
han udmærkede sig som organisator med admini-strative evner. Af stor
betydning var det, at han her mødte den lidt ældre major Werner von
Blomberg, der senere blev tysk krigsminister. Keitels karriere kom til at
følge i dennes kølvand indtil det dramatiske brud mellem dem i
forbindelse med skandalen omkring von Blombergs ægteskab i 1938.
Efter krigens afslutning gjorde han tjeneste i det nyoprettede Rigsværn,
hvor han 1931 udnævntes til oberst og 1. marts 1934 til generalmajor og
gjorde tjeneste som stedfortrædende divisionschef i Potsdam.
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Den 1. oktober 1935 blev han udnævnt til chef for værnemagtskontoret i
ministeriet i Berlin, som nu hed Rigskrigsministeriet. Hurtigt fulgte
udnævnelser den 1. januar 1936 til generalløjtnant og til general i
artilleriet den 1. august 1937.
Da Hitler i februar året efter ændrede kommando-strukturen, blev Keitel
stabschef for krigsminister von Blomberg. Efter afskedigelsen af von
Blomberg og Werner von Fritsch blev Keitel fra 4. februar 1938 chef for
OKW. Han udnævntes til generaloberst 10. november 1938.
Efter Frankrigs fald udnævntes han af Hitler til feltmarskal den 19. juli
1940.
Private forhold
Wilhelm Keitel var søn af en godsejer i Helmscherode, en lille landsby på
vestsiden af Harzen. Efter folkeskolen gik han på gymnasiet i Göttingen.
Han giftede sig i 1909 med Lisa Fontaine, datter af en bryggeriejer og
godsejer fra Hannover, med hvem han fik 2 sønner og en datter. Sønnen
Karl-Heinz blev i 1938 gift med von Blombergs datter Dorothee.
Keitel mistede under krigen sin ene søn og sin datter.
Hans yngre broder, Bodewin Keitel (1888 - 1953), der var general i
infanteriet, var fra 1938 til 1942 chef for hærens personalekontor.
Keitels forhold til nazismen og Hitler
I årene før 1933 havde Keitel ikke forbindelse med de tyske nazister og
var således heller ikke partimedlem. Men han delte i store dele af
officerskorpset den kritiske holdning til den demokratiske stat og var en
af dem, der befordrede den såkaldte dolkestødslegende, ifølge hvilken
den tyske hær ikke var slået på slagmar-ken, men blev dolket i ryggen af
den civile hjemme-front.
Han mødte første gang Hitler den 17. maj 1933 ved en "SA-førerkongres" i
Bad Reichenhall, hvor han talte med Hitler i længere tid. Det gjorde et
stort indtryk på den politisk set naive officer og blev et vendepunkt i
hans liv. Fra dette tidspunkt stiller han i hvert fald sin troskab mod
regimet til skue og holder i løbet af de kommende år flere taler, der
støtter den nazistiske stat.
Mens han var chef for værnemagtskontoret fik han ry for at være en "jasiger" og partisoldat. F.eks. udarbejdede han i 1936 sammen med von
Blomberg en instruks om at udstøde "politisk utilforladelige" soldater af
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værnemagten og overgive dem til gestapo. Han var desuden ansvarlig for
kontakten mellem militæret og partiet og gennemførte i 1937 sammen
med Rudolf Hess en stor PR-kampagne for at forbedre forholdet til den
forskruede leder af partiorganisationen og stedfortræder for føreren.
1939 modtog han NSDAP's gyldne partiemblem, som ellers var forbeholdt
"de gamle frontkæmpere" fra før 1933.
Det fremgår af alle samtidiges udtalelser, at Keitel var Hitler blindt
hengiven, hvilket indbragte ham det spot-tende øgenavn "lakeitel". Det
var også Keitel, som efter erobringen af Benelux-landene og Frankrig
karakteriserede Hitler som "største feltherre til alle tider" (tysk: "Größter
Feldherr aller Zeiten" - en betegnelse, som dele af befolkningen
latterliggjorde i forkortelsen GröFaZ, især da krigslykken vendte for
alvor).
Keitels beundring for Hitlers "geni" førte ham til uden modsigelse at
udføre dennes ordrer. Der er mange beretninger om, hvorledes det var en
svaghed i Keitels karakter, at han havde vanskeligt ved at træffe
beslutninger og generelt var uselvstændig og usikker. Dette
kompenserede han for ved en overdreven pligtfølelse, en formidabel flid
og ved at udnytte de organisatoriske og administrative evner, han
utvivlsomt besad. Intet tyder på, at Keitel i militær henseende havde
taktiske eller strategiske evner. Hans udmær-kelser i militæret lå først
og fremmest indenfor plan-lægningens og logistikkens område.
Han var derfor en ideel værnemagtschef for Hitler, hvis ordrer aldrig blev
modsagt, men tværtimod støt-tet - langt ud over enhver rimelighed og
langt ind i krigsforbrydelsernes område.
Keitel under 2. verdenskrig
Keitel underskrev den 22. juni 1940 Frankrigs kapitu-lation i Compiègne.
Keitels sidste officielle handling var den 9. maj 1945, da han, som
befuldmægtiget for regeringen Karl Dönitz, ratificerede værnemagtens
kapitulation overfor den Røde hær. Det skete i det sovjetiske
hovedkvarter i Berlin som konsekvens af den betingel-sesløse kapitulation,
der var underskrevet den 7. maj i det amerikanske hovedkvarter i Reims
af general-oberst Alfred Jodl.
Efter 1945
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Den 13. maj 1945 blev Keitel arresteret af de allierede i Flensborg og
kom i krigsfangenskab.

Nürnbergprocessen 1946 - Otte af de anklagede.
Forrest (venstre til højre): Göring, Heß, Ribbentrop, Keitel.
Bagerst: Dönitz, Raeder, Schirach, Sauckel

Keitel blev ved krigsforbryderprocessen i Nürnberg i 1946
(hovedprocessen) anklaget efter alle 4 hovedanklagepunkter.
Forbrydelser mod freden.
Deltagelse i sammensværgelse om at begå forbrydelser mod freden.
Krigsforbrydelser.
Forbrydelser mod menneskeheden.
Eftersom han utvivlsomt havde deltaget i de alminde-lige og detaljerede
forberedelse af angrebskrigen, og da næsten enhver befaling, som
udgjorde en krigsfor-brydelse eller en forbrydelse mod menneskeheden,
var underskrevet af ham, var anklagerens materiale ganske overvældende
og kunne sammenfattes i en erklæring på kun 5 sider.
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Hans direktiver og ordrer til hæren var så ekstreme, og beviserne mod
ham så overvældende, at forsvarerne frygtede, at de kunne føre til, at
domstolen ville er-klære hele værnemagten og generalstaben for forbryderiske organisationer, hvilket dog ikke skete.
I foråret 1946 fik domstolen en henvendelse fra hans forsvarer, som
fremførte, at Keitel overvejede at er-klære sig skyldig, såfremt han
kunne få rettens garan-ti for, at en eventuel dødsdom ville blive
eksekveret ved skydning. Det var et spørgsmål om ære: Officerer bliver
skudt - ikke hængt. Da den medanklagede Göring, den tidligere
rigsmarskal, som Keitel stadig anså for sin overordnede, modsatte sig
dette, lod Keitel sagen falde.
Den 2. oktober 1946 blev han kendt skyldig i alle ankla-gepunkter og
dømt til døden ved hængning. 12. oktober 1946 forsøgte han igen støttet af franskmændene - uden held at få ændret henrettelsesmetoden
til skyd-ning.
Dødsdommen blev eksekveret den 16. oktober 1946. Keitel blev hængt
som nr. 2 af de ti dødsdømte umid-delbart efter den tidligere nazistiske
udenrigsminister Joachim von Ribbentrop. Han blev 64 år
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Werner von Blomberg

Generalfeldmarschall Werner von Blomberg i 1937
Fødested Stargard, Tyske kejserrige
Dødssted Nuremberg, Tyskland
Troskab
Tyske kejserrige (til 1918)
Weimarrepublikken (til 1933)
Nazi-Tyskland
Tjenestetid 1907-1938
Rang Field Marshal Militære slag 1. verdenskrig - 2. verdenskrig
Medaljer Pour le Mérite Jernkorset
Werner Eduard Fritz von Blomberg (2. september 1878 - 14. marts 1946)
var en tysk generalstabsofficer under 1. Verdenskrig. I
Weimarrepublikken havde han høje poster i ministeriet for rigsværnet og
blev i 1929 dets øverstkommanderende i Østpreussen. I 1933 blev han
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minister for rigsværnet, fra 1935 rigskrigsminister og
øverstkommanderende for værnemagten, i 1936 tillige generalfeltmarskal.
Von Blomberg var en nøgleperson i den tyske oprustning og bidrog til at
binde hæren til Hitler og befæste nazisternes magt. I 1934 støttede han
Hitler under opgøret med SA-lederen Ernst Röhm og indførte, at hæren
skulle aflægge troskabsed til Hitler personligt. Von Blomberg deltog i
planlægningen af Rhinlandets besættelse 1936, men året efter gjorde
han vage indsigelser mod Hitlers krigskurs. Under påskud af Blombergs
ægteskab med en tidligere prostitueret blev han efter pres fra Göring og
Himmler fyret i februar 1938 sammen med hærchefen, Werner von
Fritsch, hvorefter Hitler selv påtog sig overkommandoen. Efter krigen
blev von Blomberg interneret og stillet for krigsforbryderdomstolen i
varetægt.
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Otto Georg Thierack

Otto Thierack (til højre) med den berygtede dommer Roland Freisler.
Otto Georg Thierack (19 April 1889 - 22. november 1946) var en nazistisk
jurist og politiker.
Tidlige liv og karriere
Thierack blev født i Wurzen i Sachsen. Han deltog i Første Verdenskrig fra
1914 til 1918 som frivillig, og når rang af løjtnant. Han fik sit ansigt
skadet, og blev dekoreret med Jernkorset, anden klasse. Efter at krigen
sluttede, genoptog han sine afbrudte lov studier og sluttede dem i 1920
som junior advokat. I samme år blev han ansat som Assessor ved en
domstol i Sachsen.
Efter at nazisterne magtovertagelse i 1933, lykkedes det ham i løbet af
meget kort tid at stige højt i rækkerne fra anklager til formand for
Volksgerichtshof. Grundlaget for denne forfremmelse var ikke blot at
Thierack havde været nazistisk partimedlem, men også at han havde
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været leder af National Socialistiske juristers 'organisation, de såkaldte
Rechtswahrerbund.
Den 12. maj 1933, blev Thierack af Sachsens justitsminister udpeget til
Nazifisering af Sachsen, nazisternes Gleichschaltung, Efter at have gået
gennem flere professionelle mellem-niveau stillinger, blev han Vice
President for Reich Domstolen i 1935 og i 1936 formand for
Volksgerichtshof, som var blevet nyoprettet i 1934. Han beholdt dette
job, kun afbrudt to gange af de væbnede styrker, indtil 1942, hvor han
blev efterfulgt af Roland Freisler.
Forfølgelse og Fornedrelse af lov som Reich justitsminister
Den 20. august 1942, Thierack overtog posten som Reich justitsministeren.
Han indførte den månedlige Richterbriefe i oktober 1942, som blev
præsenteret som modellen - fra de nazistiske lederes synspunkt – for
beslutninger, med navne udeladt, på hvilken tysk retspraksis skulle
baseres. Han indførte også de såkaldte Vorschauen og Nachschauen.
Thierack fik ikke kun gjort strafferetlig forfølgning af alle upopulære
personer og grupper hårdere. "Psykopatiske" fanger blev i det hele taget
oftere overgivet til SS. Denne regel gjalt også, jøder, polakker, russere,
og sigøjnere. Med påskud om lovlighed begyndte han kort tid efter at
overdrage disse mennesker til SS. Thierack kom til en forståelse med
Heinrich Himmler, om at visse kategorier af fanger afskrives som
"tilintetgjort gennem arbejde". Lige siden han kom til embedet som Reich
justitsmini-ster i august 1942, havde Thierack sørget for, at det
langvarige papirarbejde der omhandlede benådnings-sager for de
dødsdømte blev kraftigt beskåret.
På Thierack foranledning, blev et skur i december 1942 under opførelse i
Plötzensee-fængslet i Berlin, udstyret med otte jernkroge, således at
flere personer kunne henrettes ved hængning på en gang, (der havde
allerede været en guillotine der i lang tid).
Ved massehenrettelserne der begynder den 7. september 1943, skete det,
at nogle fanger blev hængt "ved en fejltagelse". Thierack simpelthen
dækkede over disse fejl og krævede, at hængningerne skulle fortsættes.

160

Efter de allierede anholdt ham, begik Thierack selv-mord i Sennelager,
Paderborn, ved forgiftning, før han kunne blive indbragt for retten i
Nürnberg.
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Paul Freiherr von Eltz-Rübenach

Pressekonference fra minister Paul von Eltz Riibenach Department of
Transport (ca. 1935-36).
Peter Paul Freiherr von Eltz-RUBENACH, februar 9. 1875 i Köln-Wahn, †
August 25. 1943, blev i Linz am Rhein i det nazistiske Tyske Kejserrige
transport og post-minister.
Født som søn af en pensioneret kaptajn og Fideikomißbesit-zers Cuno,
Freiherr von Eltz-RUBENACH og hans kone, født grevinde von Eltz,
dimitterede i 1894 det humanistiske Gymnasium i Siegburg, hvor han
efter gymnasiet, studerede maskinindustri på tekniske universiteter i
Aachen og Berlin-Charlottenburg.
Efter en etårig teknisk uddannelse i jernbanesektorens speciale for
jernbanedrift distrikt Köln, blev han fra 1903 Regierungsbauführer på
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Jernbane Division Münster. Fra 1909 var han ansat i Eisenbahnzentralamt
Berlin. Fra 1911 til 1914 var han teknisk ekspert på det tyske Generalkonsulat i New York.
Under den Første Verdenskrig gør Eltz-Rübnach tjeneste i jernbaneområdet. 1916/17 stod han for reorganisering af den bulgarske jernbane
på Balkan. Fra 1917 arbejdede han for personalet i den øverste hierarki
af jernbanerne.
Efter krigen, transport, blev han i juli 1924 udnævnt som formand for
Reichsbahndirektion Karlsruhe. I Juni 1932 blev han af Franz von Papen
udnævnt til trafik - og Postmaster General. Han beholdt denne position
under regeringen Kurt von Schleicher og efter overtagelsen af nazisterne.
På grund af hans personlige karakter opretholdt han en intern katolsk
Afstand til det nazistiske parti og dets eksponenter. Det medførte en
nøje overvågning af Gestapo. For en kort tid blev han også frataget sin
Pension efter at hans kone havde afvist at modtage ordenen
Mutterkreuzes
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Julius Dorpmüller

Julius Dorpmüller (1939)
Julius Heinrich Dorpmueller (24. juli 1869 i Elberfeld - 5. juli 1945 i
Malente) var General Manager for Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft
1926-45 og tysk transportminister fra 1937-45.
Liv
Dorpmueller var søn af en jernbane ingeniør, og studerede jernbane-og
vejanlæg fra 1889 til 1893. Efter sin eksamen i 1898, var Dorpmueller
aktiv i den preussiske stats jernbaneforvaltning. I 1907 trådte han tilbage
som direktør for det tekniske kontor og gik i tjeneste ved Schantung
jernbane i Tsingtao. I 1908 blev han udnævnt til maskinchef for den tyske
del af den nye Kejserlige kinesiske Tianjin-Pukou jernbane. På grund af
krigserklæringen fra Kina mod den tyske Rige, vendte han tilbage som en
flygtning i 1918, han flygtede gennem Manchuriet, Sibirien og Rusland til
Tyskland. I letbane tjenesten, var han aktiv i ledelsen for de
transkaukasiske SFSR jernbaner. I 1919 blev han afdelingsleder af
Deutsche Reichseisenbahnen i Stettin distriktet. Fra 1922 til 30.
september 1924 var han præsident for Deutsche Reichseisenbahnen i
Opole distriktet, og fra 1. oktober 1924 til 1925 blev han på grund af hans
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omfattende erfaring inden for letbaner præsident i Ruhr-distriktet,
Dorpmueller blev hørt som en del af Dawes planen.
Efter 1925 blev der til bestyrelsen for Det Tyske Riges jernbaner oprettet
en stilling med titlen Fast repræsentant for chefen for jernbanerne, og
da samme chef Rudolf Oeser blev alvorligt syg blev Dorpmueller udnævnt
den 3. juli 1925. In December 1925 RWTH Aachen, i anerkendelse af
Dorpmuellers tjenester til jernbaner ham en doktorgrad i teknik.
Den 3. juni 1926, dagen for Rudolf Oeser død, blev han valgt af
bestyrelsen til at blive det tyske jernbaneselskab's General direktør. På
grund af politiske overvejelser blev det først den 18. oktober 1926
bekræftet af den tyske præsident.
Den 2. februar 1937 blev Dorpmueller den tyske transportminister. Den
11. juli 1939 "da løbet af de tyske nationale jernbaner" blev godkendt
blev Dorpmüller udnævnt til trafikminister og General direktør for de
tyske nationale Jernbaner. Den 20 januar 1943, sendte Heinrich Himmler
et brev til Dorpmüller om emnet tog transport til koncentrationslejrene
til støtte for die endløsung: "Jeg har brug for din hjælp og støtte hvis jeg
skal nå målet hurtigere må jeg have flere tog."
Dorpmüller blev i stillingen indtil dannelsen af Flensborg regering i 1945.
Den britiske hærledelse bad Dorpmueller om overtagelse af genopbygning
af de tyske jernbaner. Den amerikanske general Carl Gray havde
udtrykkeligt anbefalet Dorpmueller til general Dwight D Eisenhower for
"genindsættelse til sit gamle kontor", fordi han - som også "vores
efterretnings-tjeneste bekræfter" - hverken var "nazi-sympatisør eller
aktivist". Med vanskelighederne opstod da han den 13. juni 1945 blev
ramt af kræft og fra Malente gav råd om genopbygning. Den 23. juni 1945
blev han opereret - igen - men hans fordøjelsessystem fungerede ikke
længere, så hans helbred forværredes hurtigt. På trods af dette, førte
han de officielle drøftelser, indtil to dage før hans død.
Dorpmueller døde den 5. juli 1945 og blev begravet i Malente.
[ edit ] After his deathEfter hans død
I september 1994, klagede en person fra Ratingen til de tyske jernbaner
over Dorpmueller's "dårligt ved ligeholdt," grav. I et svar i januar 1995,
sagde de, at den tidligere BD Hamburg havde vedligeholdt graven indtil
166

udgangen af 1991, en afgørelse fra det tidligere forretningsudvalg i den
tyske Railroads betød, at der ikke var truffet bestemmelse om
vedligeholdelse derefter. Fra midten af 1995, blev graven ryddet op og
en person fra Hamburg overtog plejen på egen regning.
Æresbevisninger og medaljer
1925 Dr. ingeniører eh tekniske universitet Aachen
1934 Golden medalje fra den preussiske akademi for byggeindustrien
1939 Eagle i Det Tyske Rige
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Wilhelm Ohnesorge

Wilhelm Ohnesorge i civil påklædning uden hat, 1937
Karl Wilhelm Ohnesorge (8 juni 1872 - 1. februar 1962) var en tysk
politiker i det Tredje Rige, der sad i Hitlers 's kabinet.
Fra 1937 til 1945, fungerede han også som minister og embedsmand for
Reichspost, Ohnesorge tog også betydeligt del i forskning vedrø-rende
udbredelse og fremme af nazipartiet gennem radioen, og udviklingen af
en foreslået tysk atombombe.
Liv
Født i Gräfenhainichen, Sachsen-Anhalt, begyndte Ohnesorge at arbejde
for den kejserlige Post i 1890. Senere begyndte han at studere fysik i Kiel
og Berlin, Han blev leder af postvæsenet i det kejserlige hovedkvarter
under Første Verdenskrig.
Ohnesorge mødte første gang Hitler i 1920, og de blev gode venner. Kort
efter dette, blev han medlem af NSDAP (partimedlemskab Nr. 42), og
grundlagde sin første filial i Dortmund uden for Bayern, Inden år 1929 var
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han blevet formand for det centrale kontor Reichspost, Tysklands
centrale posttjeneste. Med den nazistiske magtovertagelse i 1933 blev
Ohnesorge Statssekretær, og han overtog de facto Reichspost, især ved
at engagere sig til udbredelse af det nazistiske parti, og dets mål gennem
Post. Fra 1937 overtog han i stedet for Paul Freiherr von Eltz-Rubenach,
hvervet som minister i Reichspost,
Ohnesorge var fascineret af muligheden for parti udbredelsen gennem de
elektroniske signaler og radio, og blev kendt som noget af en tekniker for
sit arbejde med at gøre sidstnævnte teknisk muligt. Han er også kendt
for at have bidraget stærkt til forskningen i retning af en tysk
atombombe, på trods af sit erhverv som minister for det tyske postvæsen.
Han præsenterede mange forskellige mønstre og diagrammer af hans
ideer til Hitler selv, med hvem han havde udviklet et personligt venskab.
Under denazifikationen efter krigen, blev sigtelser rejst mod ham - et
fremtrædende medlem af partiet. Men af ukendte årsager, blev disse
sigtelser senere ophævet, og Ohnesorge blev ikke straffet for sin
involvering med nazisterne. Hans liv efter krigen er fortsat
udokumenteret.
Ohnesorge døde i en alder af 89 den 1. februar 1962 i München.
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R. Walther Darré

Den nazistiske landbrugsminister Walter Darré (1895-1953) under det
tredje rige
Richard Walther Darré, født Ricardo Walther Oscar Darré, (14. juli 1895 i
Buenos Aires - 5. september 1953) var tysk nationalsocialistisk politiker.
Han var SS-Obergruppenführer og en af de ledende nazister indenfor
racemæssige og territorielle spørsmål i det nazistiske Tyskland. Darré var
tysk landbrudsminister (Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft)
i perioden fra 1933 til 1942.
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Herbert Backe

Herbert Backe
Herbert Backe (1. maj 1896 i Batumi, Georgien – 6. april 1947 i Nürnberg,
Tyskland) var en tysk politiker og krigsforbryder.
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Karl Hermann Frank

Karl Hermann Frank January 24, 1898 - May 22, 1946 (48 år)
Fødested Karlsbad (Karlovy Vary) 24 januar 1898
Dødssted Prag - 22. maj 1946
Troskab Tyskland
Års tjeneste 1918-1945
SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS und Polizei
Ordner : der Goldene Partei og SS-Ehrenring
Karl Hermann Frank (24 januar 1898 - 22. maj 1946) var en
fremtrædende Sudeter tysk nazistisk tjenestemand i Tjekkoslovakiet før
og under Anden Verdenskrig og en SS-Obergruppenführer. Han blev
henrettet ved hængning efter anden verdenskrig for sin rolle i
organiseringen af massakrerne af befolkningen i de tjekkiske landsbyer i
Lidice og Lezaky.
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Tidlige liv
Født i Karlsbad, Bøhmen i Østrig-Ungarn (i dag Karlovy Vary, Tjekkiet),
Frank blev undervist af sin far (en fortaler for Georg Ritter von Schönerer
's politik) om nationalistisk agitation. Efter at have tilbragt et mislykket
år på jurastudiet i den tyske universitet i Prag, tjente Frank i den østrigungarske hær i slutningen af Første Verdenskrig. Efter krigen drev Frank
et en boghandel og sluttede sig til forskellige højreorienterede grupper
og samfund, såsom Kamerad-schaftsbund. En ekstrem fortaler for
indarbejdelsen af Sudeterlandet til Tyskland, Frank meldte sig ind I det
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Sudeten tyske National
Socialistiske Parti - DNSAP) i 1919 og oprettede en boghandel, hvorfra
han uddelte nazistisk propaganda. Da den partei, blev undertrykt af den
tjekkoslovakiske regering, hjalp Frank med at organisere Sudeten-tyske
Heimland Front i 1933, som officielt blev Sudeten tyske Parti (SDP) i 1935.
Samme år blev Frank stedfortrædende leder af Socialdemokratiet og blev
valgt til medlem af det tjekkoslovakiske parlament. Derved kommer han
til at repræsentere de mest radikale nationale socialister i
Socialdemokratiet, Frank blev assisterende Gauleiter i Sudeterlandet, da
det blev en del af Tyskland i oktober 1938. Frank's radikalisme førte til at
Heinrich Himmler, gjorde Frank til SS Brigadeführer
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KH Frank (left) in the field KH Frank (venstre) i feltet
I 1939 blev Frank forfremmet til SS Gruppeleder (Gruppenführer) og
dermed overordnet SS og politiet som leder af Reich Böhmen og Mähren
under Reich protektor Konstantin von Neurath. Selv nominelt under
Neurath, havde Frank på grund af hans enorme viden om tjekkiske
anliggender og Himmlers støtte den reelle magt i protektoratet.
Frank førte en politik for hård undertrykkelse af systemkritikere.
Tjekkerne, pressede på for arrestationen af Böhmen og Mährens
premierminister, Alois Eliáš, og i al hemmelighed arbejdet de på at
miskreditere Neurath. Da Neurath blev afskediget fra sin stilling i
september 1941, havde Frank håbet på at blive udnævnt til Reich
protektor i hans sted, men blev forbigået til fordel for Reinhard Heydrich.
Selv om samarbejde mellem Frank og Heydrich oprindeligt var spændt,
endte de to sidst med at bilægge deres forskellige synspunkter og blev et
effektivt par.
Da Heydrich blev myrdet i maj 1942 blev Frank igen forbigået til
forfremmelse, og Kurt Daluege blev den nye Reich Protector. Daluege og
Frank var medvirkende til at indlede ødelæggelsen af de tjekkiske
landsbyer Lidice og Lezaky for at få hævn over den tjekkiske befolkning
for Heydrich's død.
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Mænd myrdet af Frank og Kurt Daluege.under massakren i landsbyen
Lidice, 10. juni 1942.
Under Daluege fortsatte Frank med at konsolidere sin magt, og da
Wilhelm Frick blev udnævnt Reich protektor i 1943 var Frank den mest
magtfulde embedsmand i Bøhmen og Mähren. I august 1942 blev han gjort
til Reich minister for Böhmen og Mähren. I juni 1943 blev han forfremmet
til SS Senior Gruppeleder(Obergruppen-führer) og General for politiet i
Prag. Frank var også blevet General for Waffen SS.
Fra den 30 april - 1 maj 1945, før Prag opstanden, meddelte Frank over
radioen, at han ville drukne ethvert oprør i et "hav af blod". Senere, da
rygter om en forestående allieret indmarch nåede Prag, strømmede folk
ind i gaderne for at tiljuble sejrherrerne. Frank beordrede gaderne
ryddet, og pålagde den tyske hær og politistyrker i Prag at skyde på
enhver, der ikke lystrede.
Retssag og død
Efter at overgive sig til den amerikanske hær i Pilsen den 9. maj 1945,
forsøgte Tjekkerne i Prag og mellem marts og april 1946 at få Frank
udleveret til en Folke domstol. Efter at være blevet dømt for krigsfor175

brydelser og udslettelse af Lidice, blev Frank dømt til døden og hængt
den 22. maj 1946, foran 5.000 tilskuere ved den østrig-ungarske "polemetode", i gården til Pankrac fængslet i Prag. Han blev begravet i en
anonym grav i Prag's Ďáblice kirkegård.
Personlige liv
Frank var gift to gange. Den 21. januar 1925 blev han gift med Anna
Müller (født 5. januar 1899 i Karlsbad). De blev skilt den 17. februar 1940.
(Senere samme år giftede Anna Müller sig med Karl-Hermann's efterfølger, stedfortrædende Gauleiter i Sudeterlandet, SA - Brigadeführer Dr.
Fritz Köllner). Parret havde to sønner Harald, født 20 januar 1926 og
Gerhard født 22 April 1931. Harald tjente som en SS-Panzergrenadier
med 1. SS Division Leibstandarte Adolf Hitler og blev alvorligt såret marts
1945 i Ungarn.
Frank giftede sig igen den 14. april 1940 til en læge, Dr. Karola Blaschek
(født 13. august 1913 i Brüx). De fik sammen en søn, Wolf-Dietrich (født
20. august 1942) og to døtre Edda (født 16 August 1941) og Holle-Sigrid
(født 8 marts 1944). Efter krigen, var Dr. Blatschek holdt som fange af
Sovjetunionen indtil 1956, og hendes børn voksede op i plejehjem.
Resumé af SS-karriere
SS- Brigadeführer : 1 November 1938 SS-Gruppenführer und
Generalleutnant der Polizei: 9 November 1939
SS- Obergruppenführer und General der Waffen-SS und Polizei : 21 June
1943
Kendte dekorationer
Krigs fortjenestemedalje med Sværd Anden og første Klasse
Sudeterlandets Medalje med Prags Slot
NSDAP- fortjenestemedalje i sølv
SS-Ehren Ring
Anschluss medaljen (1938)

176

Bernhard Rust Bernhard Rust

Bernhard Rust, 1934
Dr. Bernhard Rust (30 September 1883 - 8. maj 1945) var minister for
videnskab, uddannelse og kultur (Reichserziehungsminister) i det
nazistiske Tyskland. En kombination af skole-administrator og ivrig nazist,
han udstedte dekreter, ofte bizarre, på alle niveauer i det tyske
uddannelsessystem for at fordybe den tyske ungdom i den
nationalsocialistiske filosofi. I de senere år var han leder af et nationalt
forskningscenter, der førte tilsyn med anvendelsen af fanger til
medicinske eksperimenter. Han begik selvmord efter faldet i Tyskland,
men hans død ikke blev opdaget før efter FN's War Crimes Kommissionen
havde anklaget ham for, hvad der blev betegnet som "den menneskelige
marsvin" vivisektion.
Biografi Tidlige liv
Rust blev født i Hannover, og opnåede en doktorgrad i tysk filologi og
filosofi. Efter at have passeret tilstand undervisningsmetoder
undersøgelse i 1908. Han blev en gymnasielærer i Hannover's
Ratsgymnasium, så gjort tjeneste i hæren under Første Verdenskrig. Han
nåede rang af løjtnant og modtog Jernkorset for tapperhed.
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Politisk karriere
Rust blev medlem af NSDAP i 1922, og blev distrikt leder for Hannover og
Braunschweig. I 1930 blev han valgt ind i Rigsdagen. Da Hitler blev
kansler i 1933, Rust blev udnævnt som den preussiske minister for
kulturelle anliggender. Den 1. juni 1934, han blev valgt som minister for
videnskab, uddannelse og kultur (Reichsminister für Wissenschaft,
Erziehung und Volksbildung), og gik i gang med at omforme det tyske
uddannelsessystem er i overensstemmelse med sine idealer om
nationalsocialismen. Anses af mange for at være mentalt ustabil, ville
Rust spuriously skabe nye regler og derefter ophæve dem lige så hurtigt.
Et eksempel blev konstateret i 1935, da han ændrede den traditionelle
seks-dages skole uge til fem dage med lørdag at være "Riges Youth Day",
når børn i Hitlerjugend og den tyske Jomfruer skulle ud af skolen for
undersøgelse og afprøvning. Han beordrede oprettelsen af en "rullende
uge", med en seks dage til undersøgelse, efterfulgt af "unge dage", og en
hviledag, i 8-dages perioder. Således er en rullende uge starter på
mandag ville ende med hvile på den følgende mandag, den næste
rullende uge ville starter tirsdag og slutter 8 dage senere på næste
tirsdag. Når den 8-dages uge vist sig at være umuligt, Rust gik tilbage til
det tidligere system.
Det var Dr. Rust, som i 1933, udsendte en regel om, at elever og lærere
skal hilse hinanden med nazi-hilsen "som et symbol på det nye Tyskland".
Han tilføjede hans opfattelse, at det var ", der forventes af alle tyske"
uanset medlemskab i partiet. Rust var medvirkende til udrensning i tyske
universiteter af jøder og andre fjender af staten, især universitetet i
Göttingen. Nazi-Tysklands fremtidige ledere modtaget deres undervisning
andetsteds, i en NPEA eller "Napola" (National Politische erziehungs
Anstalten), hvoraf der var 30 i nationen, hvor de ville modtage
undervisning for at blive administratorer af de erobrede provinser .
Dr. Rust engang bemærkede: "Hele funktionen af uddannelse er at skabe
nazister”. Rust troede også, at ikke-ariske videnskab (såsom Albert
Einstein's "jødisk fysik") var fejlagtig, og havde, hvad han følte, at være
en rationel forklaring. I en tale til forskere, sagde han, "Problemer for
videnskaben ikke præsenterer sig selv på samme måde til alle mænd.
Negro eller Jøde vil se den samme verden i et andet lys fra den tyske
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investigator." Erika Mann, datter af Thomas Mann, skrev en redegørelse
for den Rust-systemet i 1938 med titlen skole for Barbarians, efterfulgt i
1941 af Gregor Ziemer 's Education for Døden.
Dødsfald
Rust begik angiveligt selvmord den 8. maj 1945, da Tyskland overgav sig
til de allierede styrker.
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Hanns Kerrl

Hanns Kerrl (center) 1933
Hanns Kerrl (11 December 1887 - 12. december 1941) var en tysk
nazistisk politiker. Hans mest fremtrædende position, fra juli 1935, var,
at af Reichsminister af kirkeminister. Han var også formand for den
preussiske landdag (1932-1934) og leder af Zweckverband Reichsparteitag
Nürnberg, og i denne egenskab redigeret en række af Nürnberg-rally
årbøger.
Kerrl blev født ind i en protestantisk familie i Fallersleben, hans far var
rektor. Hanns Kerrl tiltrådte NSDAP i 1923 og kort efter gik ind i den
regionale politik.
Den 17. juni 1934 blev Reichsminister uden portefølje. I det følgende år,
den 16. juli 1935, blev han udnævnt Reichsminister für die kirchlichen
Angelegenheiten (minister for Kirkeministeriets) til at lede et nyoprettet
ministerium. På den ene side, var Kerrl skulle mægle mellem de
nazistiske ledere, der hadede religion (for eksempel Heinrich Himmler),
og kirkerne selv og stress, det religiøse aspekt af den nazistiske ideologi.
På den anden side, i tråd med den politik, Gleichschaltung det var Kerrl's
job at undertvinge kirkerne-emne de forskellige trosretninger og deres
ledere og underordnede dem til de større mål besluttes af Führer. Faktisk
havde Kerrl blevet udnævnt efter Ludwig Müller havde fået medhold i at
få protestanter til at forene sig i en "Reich Church."
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Kerrl blev betragtet som en af de mildere nazisterne. Ikke desto mindre,
i en tale, før flere kompatibel kirkelige ledere i 1935, afslørede han
regimets voksende fjendtlighed over for kirken, da han erklærede,
"Positiv kristendom er National socialisme." Han har også presset de
fleste af de protestantiske præster til at aflægge troskabsed over for
Hitler.
Gregory Munro (Australian Catholic University, Brisbane), at "Kerrl var
den eneste minister med en udtrykkelig forpligtelse til at nå frem til en
syntese mellem nazisme og kristendom. Meget til IRE af ledende nazister,
Kerrl fastholdt, at kristendommen er fastsat et vigtigt grundlag for den
nazistiske ideologi og at de to kræfter skulle forenes. På kort sigt, i det
mindste ser det ud til, at Hitler ønskede at genvinde initiativet i
kirkekamp ved at vende tilbage til den officielle NSDAP
neutralitetspolitik. De tilgængelige dokumenter, der tyder på, at Hitler
temporized mellem to tilgange til spørgsmålet om kirkerne. På den ene
side, ville det fremherskende radikale elementer i den af parterne til at
reducere skrivefejl indflydelse i det tyske samfund så hurtigt som muligt
og om nødvendigt med magt. På den anden side, Hitler tydeligvis havde
meget at vinde ved eventuelle fredelig løsning, hvor kirkerne ville give i
det mindste implicit anerkendelse til overherredømme nazistiske ideologi
i det offentlige rum og begrænser sig udelukkende til deres interne
anliggender.
I 1935 Kerrl scorede nogen succes med at forene de forskellige parter i
Kirken Struggle. Imidlertid i andet halvår af 1936, hans holdning var klar
undermineret af NSDAP fjendtlighed, og ved afslag på kirker til at
arbejde med et statsligt organ, der de betragtes som en bunden eller
stikirenddreng af det nazistiske parti. Hitler gradvist indtaget en mere
kompromisløs og intolerant holdning, sandsynligvis under stigende
indflydelse ideologer som Bormann, Rosenberg og Himmler, der var
utilbøjelige til at nære nogen idé om det nye Tyskland har en kristent
grundlag selv i en symbolsk form. "(Munro, Gregory:" Den Reich
Kirkeministeriet i nazi-Tyskland 1935-1938 ", papir givet på det australske
konferencen af europæiske historikere, juli 1997).
Stadig mere marginaliserede af Hitler, som ikke engang give ham en
personlig samtale, Kerrl blev desperat og forbitrede. En fuldstændig
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magtesløs minister, han døde i embedet den 12. december 1941. Hitler
did not appoint a successor. Hitler havde ikke udpege en efterfølger.
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Hermann Muhs
Hermann Muhs (maj 16 1894 i Barlissen; † 13 april 1962 i Göttingen) var
statssekretær og fungerende minister for religiøse anliggender.
Liv
Efter deltagelse i Første Verdenskrig studerede Muhs jura og tog eksamen
i 1922. Er eröffnete eine Anwaltskanzlei und wurde 1929 Mitglied der
NSDAP . Han åbnede en lov praksis i 1929 og blev medlem af det
nazistiske parti. Seit 1930 saß er im preußischen Landtag .
Siden 1930, sad han i den preussiske Diet. 1932 wurde er Gauleiter der
NSDAP und nach der „ Machtergreifung “ der Nationalsozialisten im Juni
1933 Regierungspräsident in Hildesheim . [1] Zusätzlich war er im Bund
Nationalsozialistischer Deutscher Juristen (BNSDJ) tätig. [1] I 1932 blev
han Gauleiter og efter nazisternes overtagelse i 1933 formand for
regeringen i Hildesheim. Han var National Socialist i ligaen hvor tyske
jurister (BNSDJ) opererer.
Siden 1935, var Muhs statssekretær i Ministeriet for Ecclesiasticale
anliggender. Seine Gleichschaltungsbemühungen einerseits und seine
theologische Inkompetenz andererseits stieß immer wieder in
Kirchenkreisen auf Widerstand. Hans Gleichschaltungsbe-mühungen på
den ene side og teologiske inkompetence gav anledning til mange
konflikter med kirkerne.
Muhs arbejdede i efterkrigstiden fra 1952 som advokat i Göttingen.
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Otto Meißner

Otto Meißner in 1928. Otto Meißner i 1928.
Otto Meißner (13. marts 1880, Bischwiller, Alsace - 27. maj 1953,
München) var leder af kontoret for den tyske præsident Friedrich Ebert
og Paul von Hindenburg, i hele perioden af Weimar-republikken og i
begyndelsen af den nazistiske epoke under Adolf Hitler.
Liv
Søn af en post-embedsmand Meißner studerede jura i Strasbourg fra 1898
til 1903, hvor han også blev medlem af Straßburg Student Ungdom
Broderskab (Burschenschaft) Germania. Senere studerede han også i
Berlin og tog sin doktorgrad i 1908, i en alder af 28, i Erlangen, Bayern.
Bagefter blev han en bureaukrat for de nationale jernbaner, den
Reichsbahn, i Strasbourg. Mellem 1915 og 1917 deltog han i den første
verdenskrig i et infanteri regiment. Op til 1919 var han mere aktiv bag
fronten, først i Bukarest, Rumænien, så i Kiev, og endelig som en tysk
virksomheds agent for den ukrainske regering.
Takket være hans gode kontakter i 1919 blev Meißner "Lokal rådgiver i
præsidiet for præsidenten" (som på daværende tidspunkt var den
socialdemokratiske Friedrich Ebert), og i 1920 steg han til positionen
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"ministeriel direktør og leder af kontoret for formanden. Ebert ophøjede
Meißner til stillingen som statssekretær i 1923. Han fortsatte i denne
stilling under Eberts efterfølger Paul von Hindenburg.
Da Hitler ophævede funktionerne statsoverhoved (her, formand) og
regeringschef (Kancellibygningen) i 1934, blev Meißners kontor omdøbt til
"præsidentens kontor" og begrænset i sine ansvarsområder til
repræsentative og formelle spørgsmål. I 1937 blev Meißner udnævnt til
den nyoprettede stilling "minister med rang af en forbundsminister og
chef for præsidentens kancelli for Fører og kansler."
Efter den Anden Verdenskrig, blev Meißner arresteret af de allierede og
afhørt som vidne i Nürnbergprocessen. I juli 1947, optrådte han som
vidne for den anklagede tidligere statssekretær Dr. Schlegelberger. I
1947 blev han endelig retsforfulgt i Wilhelmstraße processen, men retten
frikendte ham den 14. april. To år senere, i maj 1949, blev han anklaget
igen, nu i München, og dømt som agent. Hans appel blev afvist, men
sagen blev udsat til januar, 1952.
I 1950 offentliggjorde Meißner en biografi, der dæk-ker hans usædvanlige
bureaukrat karriere i en bog med titlen Statssekretær under Ebert,
Hindenburg og Hitler.
Meißner's rolle i historien
Meissner, som boede med sin familie i det tyske præ-sident palads
mellem 1929 og 1939, har uden tvivl haft stor indflydelse på
præsidenterne, især Hindenburg sammen med Kurt von Schleicher og et
par andre, I årene 1929 til 1939 har Meissner fremmet opløsningen af det
parla-mentariske system til fordel for et civilt præsident-kabinet.
Hans rolle i forbindelsen med udnævnelse af Hitler til kansler i december
1932-januar 1933 er fortsat et kontroversielt problem blandt historikere.
Som medlem af "camarilla, " havde Meißner bestemt ikke nogen lille
indflydelse som statssekretær, også på grund af hans tætte forbindelser
med præsident Paul von Hindenburg. Sammen med Oskar von Hindenburg
og Franz von Papen, organiserede Meißner forhandlinger med Hitler om
at afsætte von Schleicher og udnævne Hitler til posten som kansler. På
nazisternes side, gik forhandlingerne lettere gennem Wilhelm Keppler,
Joachim von Ribbentrop og bankmand Kurt Freiherr von Schröder, en
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tidligere officer og leder af det gamle-vagt konservative "Herrenklub" i
Berlin, hvor von Papen også var aktiv. Hverken Hitler eller Hindenburg,
som i slutningen af 1932, ville have indledt kontakt til hinanden, så stor
var deres gensidige afsky for hinanden.
Meißner indgav sin afskedsbegæring i 1933, men blev afvist, hvorefter
han primært delegerede alle opgaver. I 1937ophøjede det nazistiske
styre ham til rang af forbundsminister med titlen, "direktør for præsidentens kontor for Führer og kansler". Men politisk blev hans indflydelse i
Hitlers regime betydeligt mindre.
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Hans Lammers

Dr.Jur. Dr.jur. Hans H. Lammers
27 maj 1879 - 4 januar 1962
Fødested Lublinitz
Dødssted Düsseldorf
Troskab Tyskland
Tjenesteår 1914-1945
Rang Obergruppenführer
Chef for Reichsminister und Chef der Reichskanzlei
Orden: Eisernes Kreuz I
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Lammers, som han så ud i 1947 da han fik frataget magten og stillet for
retten for forbrydelser mod menneskeheden.

Lammers på anklagebænken
Hans Heinrich Lammers (27 maj 1879 - 4. januar 1962) var en
fremtrædende nazist og leder af Rigskancelliet.
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Født i Lublinitz (dagens Lubliniec, Śląskie) i Øvre Schlesien, søn af en
dyrlæge. Lammers afsluttede jurastudiet i Breslau og Heidelberg, og blev
dommer i Beuthen i 1912.
Lammers modtog Jernkorset af første og anden klasse under den første
verdenskrig, derefter genoptog han sin karriere som advokat og sluttede
sig til det tyske nationale folkeparti (DNVP), og opnåede en stilling som
Understatssekretær i Indenrigsministeriet i 1922.
I 1932 sluttede Lammers sig til det nazistiske parti og opnåede hurtigt
forfremmelser, han blev valgt til kontorchef for politiet i 1933, og snart
efter til statssekretær og chef for Rigskancelliet. I denne position, blev
han centrum for kommunikation og øverste juridiske rådgiver for alle
ministerier. Fra 1937 blev han medlem af Adolf Hitler's kabinet som Reich
minister uden portefølje, og fra den 30. november 1939 medlem af
Ministerrådet for forsvar af das Reich. I denne stilling var han i stand til
at gennemgå alle relevante dokumenter vedrørende nationale sikkerhedog indenrigspolitik, før de blev sendt til Hitler personligt.
Begyndelse af januar 1943, tjente Lammers som formand for kabinettet,
når Hitler var fraværende fra deres møder. Sammen med Martin Bormann,
fik han mere og mere kontrolleret adgang til Hitler. I februar 1943, efter
Stalingrad, forsøgte Bormann med Lammers at skabe en tre-mands junta,
der repræsenterede Den Partei (Bormann), Das Reich (Lammers), og
hæren, som ville have været ledet af feltmarskal Wilhelm Keitel, chef for
OKW ( væbnede styrker høj kommando). Dette udvalg af tre ville få
diktatoriske magtbeføjelser over hjemme-fronten. Joseph Goebbels,
Albert Speer, Hermann Göring og Heinrich Himmler så dette forslag som
en magt greb af Bormann og Lammers og en trussel mod deres magt, og
gik sammen for at forhindre det. Men ordningen brød til sidst sammen på
grund af de hyppige magtkampe og mistillid partiet, militæret, og de
forskellige ministerier havde mellem hinanden. Lammers mistede efterhånden magt og indflydelse på grund af krigen og den dermed stigende
irrelevans af sin stilling.
I april blev Lammers i løbet af de sidste dage af Det Tredje Rige anholdt
af Hitlers styrker. I forbindelse med den uro der omgav Hermann Göring
og dennes modstand af at give afkald på magt, ønskede han Lammers
skudt. Han blev reddet, men i mellemtiden begik hans kone i
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begyndelsen af maj 1945 selvmord ved Obersalzberg (det bjerg, Hitler
brugte som retræte), og to dage senere begik hans datter også selvmord.
Efter krigen i april 1946 var Lammers vidne ved Nürnberg-tribunalet. I
april i 1949 blev han under de senere ministerielle Retssager idømt 20 års
fængsel. Straffen blev senere nedsat til 10 år, og han blev benådet og
løsladt i 1952. Han døde den 4. januar 1962 i Düsseldorf, og blev
begravet i Berchtesgaden på det samme sted som hans hustru og datter
lå begravet.
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