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Förord

Forskningsinriktningen vid den historiska avdelningen vid Linköpings universitet har
sedan länge en stark socialhistorisk profil. Kollektivens vardag studeras på en rad om-
råden, på olika nivåer och över sinsemellan skilda tidsperioder. Det gäller inom såväl
agrara som industriella miljöer, på samhällelig liksom på grupp-, familje-, och individ-
nivå samt över tid som omspänner senantiken till det sena 1900-talets historia. Hur
identiteter skapas, tillägnas och förändras är en alltmer växande inriktning, liksom an-
knytningen till socialpolitiska idéer, normsystem, attityder, värderingar och mentalite-
ter. Även den rättshistoriska och ekonomiskhistoriska forskningen ryms inom detta
fält. Den historiska demografin utgör också traditionellt en stark del av det socialhisto-
riska fältet. Studier av arbete och ohälsa, sjuklighet, dödlighet och hälsopolitik ligger
långt framme. Bredden i den socialhistoriska profilen motsvaras av en mångfald meto-
dologiska inslag.

Skriftserien Socialhistoria i Linköping uppmärksammar denna profil och vilja ut-
tryck den tar sig i grundutbildningen. I serien publiceras i första hand uppsatser
skrivna på C- och D-nivå, men även bidrag från lärare och doktorander vid avdel-
ningen förekommer.

Det trettonde numret i skriftserien koncentreras till det andra världskriget och
innehåller två C-uppsatser från höstterminen 2000. Numrets uppsatser närmar sig dock
ämnet på diametralt olika sätt. Mathias Forsberg sätter i den första uppsatsen särskilt
de tyska pansarförbandens motståndskraft under Normandiekampanjen sommaren
1944 i fokus. Artur Szulc utnyttjar i den andra uppsatsen en hittills av svenska forskare
outnyttjad samling med nedtecknade intervjuer med polacker som kom till Sverige
1945. Syftet är här dels att fånga de intervjuades personliga upplevelser från en tillvaro
i tyska koncentrations- och arbetsläger, dels att genom en analys av vittnesmålen vinna
kunskap om vad som allmänt sett karakteriserade den lämnade informationen.





7

Normandiekampanjen

En studie av striderna i Normandie 6 juni – 25 augusti 1944

Av Mathias Forsberg

Inledning
I gryningen den 6 juni 1944 landsteg amerikanska, brittiska och kanadensiska soldater
längs stränderna i Normandie beläget vid den franska kanalkusten. Den andra fronten i
Europa hade öppnats. Normandiekampanjen är antagligen andra världskrigets mest
kända händelse, framförallt landstigningen under D-dagen. Det har skrivits många
böcker om dessa händelser och flera filmer har gjorts. De flesta av de böcker som skri-
vits på området uppvisar brister, mestadels för den tyska sidan. Det finns därför anled-
ning att noggrannare undersöka detta område trots den betydande forskning som tidi-
gare genomförts.

Syfte
Syftet med uppsatsen är att studera de tyska förbanden i Normandie och genom att
utröna dess styrka och förluster undersöka hur väl de allierade lyckades med att be-
segra de tyska styrkorna och vilka faktorer som påverkade detta.

Preciserade frågeställningar
Hur effektiv var den allierade krigföringen?
Hur effektiva var de allierade flygstyrkorna?
Vilka möjligheter hade den tyska armén att hindra den allierade landstigningen?
Vad berodde det effektiva tyska försvaret på?
Hur stora var förlusterna i kampanjen?
Hur betydelsefull var Normandiekampanjen för kriget mot Tyskland som helhet?

Avgränsning
Denna uppsats är avgränsad till Normandiekampanjen. Denna inleddes natten mellan
den 5 och 6 juni 1944 då allierade fallskärmstrupper hoppade ut över Normandie och
varade fram till den 25 augusti då den tyska garnisonen i Paris kapitulerade och Falai-
sefickan hade rensats upp. Under andra världskriget skedde på land inga avgränsade
sammandrabbningar mellan härar liknande Poltava eller Waterloo. Hela frontlinjer var
besatta med trupper och de ”slag” som omtalas är mer ett frontavsnitt med en stor kon-
centration av förband inom ett tidsmässigt och geografiskt begränsat område. Alldeles
utanför dessa områden befann sig förband ur båda sidor. Därför brukar historiker tala
om kampanjer snarare än slag.

De olika aspekter av denna kampanj som kommer att studeras är de tyska förban-
dens styrka vid olika tidpunkter samt deras förluster. Speciellt de tyska pansarförban-
den kommer att undersökas. Vidare kommer det allierade flygets roll och verkan un-
dersökas samt kampanjens utveckling inom den brittiska sektorn. Fokus kommer även
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att ligga på de brittiska styrkornas förluster, deras effektivitet och deras uppsatta mål
med kampanjen samt hur väl de uppnådde dessa.

Källmaterial
Det primära källmaterialet består utav flera delar. Det som främst har använts är krigs-
dagboken för Panzergruppe West. I krigsdagboken nedtecknades de större dagliga fö-
rehavandena. Krigsdagboken består även av statistiska bilagor där styrke- och förlust-
rapportering förekommer, liksom grupperingsorter och operationsområden för de un-
derställda förbanden samt den aktuella befälshierarkin..

Under större delen av juni 1944 stod Normandiefronten endast under befäl av 7.
armén. Därför har indelningsrapporterna (Kriegsgliederungen) för 7. armén använts.
En akt som heter Verteilung der Panzerfahrzeuge ab Mai 1943 visar samtliga leveran-
ser av stridsvagnar och stormkanoner som skickades iväg från Tyskland till de
stridande förbanden från maj 1943. Uppdelningen är gjord per månad och fordonstyp.
Genom att addera dessa till de redan befintliga pansarstridskrafterna i Normandie kan
en utförlig bild presenteras över det totala antalet stridsvagnar och stormkanoner som
de tyska pansarförbanden disponerade under kampanjen.

Utöver detta har en del siffror hämtats från primärt källmaterial vilka andra perso-
ner har nedtecknat. Själva dokumenten har alltså inte studerats utan endast en avskriv-
ning av informationen från dokumentet har använts. Dessa siffror har inhämtats från
följande personer: Richard Anderson, Christer Bergström, Anders Frankson och Nik-
las Zetterling. Richard Anderson är till vardags verksam på Dupuy Research Institute i
Virginia. Christer Bergström har skrivit flera artiklar om luftstrider och är författare till
en bokserie som täcker luftstriderna på östfronten 1941–1945. Anders Frankson har
skrivit flera artiklar och böcker behandlande andra världskriget. Niklas Zetterling är
forskare på Försvarshögskolan med ett förflutet på Försvarets Forskningsanstalt. Dess-
utom är Zetterling den som har bidragit med kopior och mikrofilm av de tyska origi-
naldokumenten som har använts.

Forskningsläge
Forskningsläget är svårt att fastställa exakt då det finns väldigt mycket publicerat både
enbart rörande Normandiekampanjen och från andra världskriget som helhet där delar
rör kampanjen. När det gäller numerär data finns det däremot mycket knapphändiga
uppgifter framtagna med varierande grad av metodik. Mycket av de siffror som flore-
rar härstammar ofta från intervjuer med högre officerare eller rör sig om rena upp-
skattningar från författarna. Många uppgifter är hämtade från de kombinerade memoa-
rer och verk över andra världskriget skrivna av Winston Churchill, Dwight D. Eisen-
hower och Bernard Montgomery. De flesta litterära verk utgör endast deskriptiva över-
siktsverk utan större vetenskaplig metodik. Ofta fokuseras från ett ”ovanifrånpers-
pektiv” där generalernas tänkande och handlande framhävs på bekostnad av operatio-
ner och numerär data. Exempel på dessa böcker är Landstigningen i Normandie (1979)
av Eddie Bauer, brittisk militärhistoriker, Landstigningen (1983) av Douglas Botting,
brittisk militärhistoriker och Victory in Europe av den brittiska historikern Max Has-
tings. Six armies in Normandy från 1982 skriven av den brittiska historikern John Kee-
gan är något mer underbyggd av egen forskning, men även denna bygger främst på
brittiskt och amerikanskt material.
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Det officiella brittiska historieverket, Victory in the West, sammanställt av den
brittiske historikern F. L. Ellis 1960, är det verk som går in djupast på den brittiska
sidan. Författarna har genomgått stora mängder brittiskt primärmaterial och de upp-
gifter som rör de brittiska förbanden har därför ansetts tillförlitliga och använts i upp-
satsen. Mycket av de uppgifter som rör de tyska förbanden härstammar också från
brittiska källor vilket gör dem otillförlitliga. Detsamma är fallet för de officiella ame-
rikanska och kanadensiska verken som täcker Normandiekampanjen.

Avgörandets Ögonblick författad av svenskarna Niklas Zetterling och Michael
Tamelander är skriven ur ett mer neutralt perspektiv och även baserad på relevant tyskt
källmaterial. Författarna har tillämpat en dold metodik och utförlig källkritik vilket gör
att detta verk är den mest kompletta heltäckande publikationen på området.

Forskningsläget kan sammanfattas med att det finns en god bild över deltagande
förband och deras förflyttningar och över de högre officerarnas agerande samt över
den material som användes. Pusselbitar av nya fakta blandat med gammal motbevisad
fakta hör till vanligheterna. De komparativa studierna däremot präglas väldigt mycket
av ensidigt källmaterial som sedan används för båda sidorna i jämförelserna. Dessutom
är författarna ofta införstådda med de interna förhållandena för den ena sidan medan
de siffror som presenteras för den andra sidan ofta är mer ospecificerade och inte alltid
är lämpliga för jämförelse.

Metod och källkritik
Då Tyskland var en totalitär krigförande stat 1944 skulle det kunna tänkas att de tyska
officerarna hemlighöll sina förluster utifall dessa varit katastrofala. Detta i syfte att
inte bli avrättade eller skickade till koncentrationsläger för sina misslyckanden. Flera
saker talar emot detta. Den tyska armén inom den nationalsocialistiska enpartistaten
var till stor del uppbyggd på arvet av den preussiska militarismen som funnits sedan
1700-talet och var allmänt känd för sin ”tyska” grundlighet i sin rapportering. De flesta
högre officerare som misslyckades och avskedades av Hitler under andra världskriget
blev pensionerade eller sysslolösa hemma i Tyskland. Många återinträdde i tjänst och
inte förrän efter kuppförsöket mot Hitler den 20 juli 1944 avrättades högre officerare
för misslyckanden eller dömdes till döden i sin frånvaro för kapitulation i större ut-
sträckning.

En armé är beroende av korrekt rapportering för att kunna strida effektivt. Om
förlustrapporteringen skulle varit inkorrekt är det troligare att större förluster snarare
än mindre skulle ha rapporterats i syfte att göra anspråk på ersättningspersonal och
materiel. Trots att NSDAP1 hade haft makten i Tyskland sedan 1933 hade få national-
socialistiska tendenser trängt in i Wehrmacht2. Den viktigaste punkten rörande käll-
materialets trovärdighet är just att det rör sig om internt material i syfte att underlätta
för överordnade befäl att få en grundläggande bild av händelserna och bedöma förban-
dens stridsvärde, inte för användande i propagandasyfte.

De siffror som har frambringats ur dokumentationen har sedan använts kompara-
tivt i syfte att lättare utröna de styrkeförhållanden som rådde och mätande av effekti-
vitet på olika områden.
                                                          
1 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – Tyska nationalsocialistiska arbetarpartiet.
2 Wehrmacht var den tyska krigsmakten, uppdelad på armén (Heer och Waffen-SS), flygvapnet

(Luftwaffe) och marinen (Kriegsmarine).
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Bakgrund

Normandiekampanjen
På morgonen den 6 juni 1944 landsteg amerikanska, brittiska och kanadensiska trupper
på Normandies stränder.3 Det första målet för de allierade var att säkra en stor hamn
för att underlätta de marina underhållstransporterna, så de amerikanska förbanden
ryckte först norrut på Cotentinhalvön mot hamnstaden Cherbourg vilken erövrades den
30 juni. Under tiden hade de brittisk-kanadensiska styrkorna konsoliderat sitt brohu-
vud. Mindre anfall hade genomförts, varav det största den 13 juni då den 7. brittiska
pansardivisionen ryckte fram mot staden Villers-Bocage men slogs tillbaka och de
brittisk-kanadensiska styrkorna bedrev endast mindre offensiva operationer fram till
den 25 juni. Tiden användes främst till att konsolidera brohuvudet och föra in förstärk-
ningar.

Den 25 juni var de brittiska styrkorna redo att genomföra en större offensiv. Ope-
ration Epsom genomfördes något öster om Villers-Bocage. En förstärkt brittisk armé-
kår anföll de tyska ställningarna med magert resultat. Efter tre dagars strider hade de
brittiska förbanden endast avancerat ett fåtal kilometer. Den 29 juni hade delar av den
tyska 2. SS-pansarkåren anlänt från östfronten och gick till motanfall mot de brittiska
styrkorna.4 Striderna fortsatte dock längre österut vid Caen där brittiska och kanaden-
siska förband anföll mot de tyska ställningarna kring staden. Den 7 juli inleddes ope-
ration Charnwood och efter understöd av tungt bombflyg lyckades kanadensiska för-
band inta större delen av Caen på kvällen den 9 juli efter att ha mött starkt tyskt mot-
stånd.

Efter de första dagarnas avancemang efter D-dagen hade de brittisk-kanadensiska
styrkorna avancerat otroligt långsamt, trots ett stort styrkeövertag. De få framsteg som
gjordes omintetgjordes av ständiga tyska lokala motanfall. Den 18 juli iscensatte brit-
terna ett storanfall, operation Goodwood5, där en brittisk armékår bestående av tre pan-
sardivisioner anföll på en smal front i Caenområdet. Trots ett stort numerärt övertag
och massivt artilleri- och flygunderstöd lyckades de brittiska styrkorna endast avancera
ett fåtal kilometer med stora förluster.
                                                          
3 Bakgrunden bygger på Lionel Frederick Ellis, Victory in the West, Volume I – The Battle of Nor-

mandy, London 1962 och Niklas Zetterling & Michael Tamelander, Avgörandets ögonblick,
Stockholm 1995.

4 Motanfallet var väntat av de brittiska styrkorna. De allierade hade via ULTRA-programmet
knäckt de tyska signalkoderna och kunde dechiffrera den tyska ordergivningen. Vid flera tillfällen
visste de allierade befälhavarna om de tyska planerna samtidigt som de tyska befälhavarna. Av-
slöjandet om ULTRA blev inte offentligt förrän i slutet av 1970-talet och tidiga historiska verk
saknar m a o vital information för sina tolkningar om effektiviteten i det brittiska försvaret.

5 Både syftet med denna operation och de numerära förhållanden som omgav den har varit föremål
för diskussion efter kriget, t ex i den officiella brittiska historien eller Montgomerys memoarer.
Det finns mycket som tyder på att denna brittiska offensiv inte endast var ämnad att binda de
tyska pansarförbanden. Koncentrationen av trupper, flygunderstödet av tungt bombflyg samt ut-
sända kommunikéer från Montgomerys stab och dennes interna kommunikation med chefen för 2.
brittiska armén tyder på att offensiven var ämnad för ett genombrott i riktning mot Falaise. Det
numerära förhållandet framställs också mindre i de allierades favör än vad det egentligen var. Of-
fensivens misslyckande försöker sedan att kompenseras av påståendet att de tyska förbanden trots
allt åsamkades stora förluster, något som inte heller var fallet. Se kap 3.6 för förlustdiskussion
kring de tyska förbanden.
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Efter Cherbourgs fall hade de amerikanska styrkorna sakta avancerat söderut mot
St.Lo med stora förluster under juli. Den 25 juli hade de amerikanska förbanden om-
grupperat för en större offensiv söderut, operation Cobra. De tyska infanteriförbanden
som försvarade denna sektor hade lidit stora förluster och kunde inte stoppa ett ameri-
kanskt genombrott den 26 juli. De amerikanska styrkorna nådde Avranches den 30 juli.
Genom den lucka som uppstod i den tyska fronten strömmade amerikanska förband
söderut och sydväst mot Bretagne, trots att ett ypperligt tillfälle att inringa de tyska
styrkorna längre österut hade uppstått. Den tyska arméledningen och Hitler hade hela
tiden varit osäkra på om Normandielandstigningen verkligen var den riktiga offensiven
eller endast en skenmanöver. Därför hade 15. tyska armén i Pas de Calais området be-
hållit sina positioner och inte förrän den 24 juli började tyska förband att föras till
Normandiefronten.

Hitler tyckte att ett fördelaktigt tyskt läge hade uppkommit för att skära av de ame-
rikanska styrkorna vid Avranches och beordrade ett motanfall vilket benämndes ope-
ration Lüttich6. Samtliga tyska befälhavare ansåg att anfallet var vansinne och dömt att
misslyckas men vågade inte protestera alltför kraftfullt i attentatets efterdyningar och
flera pansardivisioner fördes västerut från 5. pansararmén7 till den amerikanska sek-
torn. Natten till den 7 augusti gick delar av fyra tyska pansardivisioner till attack väs-
terut vid Mortain och körde snabbt fast. Samtidigt strömmade nu amerikanska förband
österut söder om Mortain vid Le Mans och de brittisk-kanadensiska förbanden inledde
en ny offensiv den 7 augusti söderut längs Caen-Falaisevägen, operation Totalize.
Hitler vägrade dock ge order om reträtt trots det hopplösa läget och beordrade opera-
tion Lüttich att fortsätta. Den brittisk-kanadensiska offensiven körde snart fast men
iscensattes åter den 14 augusti under kodnamnet Tractable. Dagen efter genomförde
fransk-amerikanska styrkor en landstigning på den franska Medelhavskusten, opera-
tion Anvil, och ryckte snabbt norrut. Snaran drogs ihop kring de tyska förbanden väster
om Falaise och den 19 augusti möttes kanadensiska och amerikanska trupper vilket
innebar att 7. tyska armén och delar av 5. pansararmén inneslöts i den s. k. Falaise-
fickan. Delar av de tyska pansartrupperna kom att slå sig ut, men de flesta inneslutna
soldaterna stupade eller tillfångatogs. Den 22 augusti var fickan i stort sett rensad från
tyska trupper och de förband som hade anfallit österifrån för att hålla korridoren öppen
retirerade österut.

Samtidigt hade amerikanska trupper ryckt fram mot Paris länge söderut utan att
möta organiserat tyskt motstånd. Den 25 augusti undertecknade Paris kommendant
general Dietrich von Choltitz garnisonens kapitulation, ignorerande en order i vanlig
ordning från Hitler att förstöra staden och kämpa till sista man. Resterna av de tyska
förbanden från både Normandie och Sydfrankrike retirerade i oordning nordost mot
den tyska gränsen.

                                                          
6 Lüttich är det tyska namnet på staden Liége i Belgien. De amerikanska förbanden i anfallssektorn

hade vetskap om offensiven redan på morgonen den 6 augusti och hann omgruppera till försvar
tack vare information från ULTRA.

7 F. d. Panzergruppe West.
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Avhandling

De tyska förbanden
5. pansararmén sattes upp i Tunisien i december 1942 för att sköta operationerna mot
de amerikanska styrkorna. Delar av staben kapitulerade tillsammans med resten av
Afrikakåren vid den allmänna tysk-italienska kapitulationen i Tunisien maj 1943. Sta-
ben sattes sedan upp på nytt i februari 1944 i syfte att leda pansarförbanden i Frank-
rike, denna gång under namnet Panzergruppe West. Den 6 augusti 1944 fick förbandet
åter namnet 5. pansararmén.8

Högkvarteret för Panzergruppe West inledde förflyttning mot Normandie från Pa-
risområdet den 7 juni 1944, och blev operativt den 10 juni. Samma kväll bombades
högkvarteret av attackflyg från RAF med betydande förluster bland stabspersonalen
och staben togs ur operativ tjänst.9 Panzergruppe West blev inte operativt igen förrän
den 28 juni, då 1. och 2. SS-pansarkårerna, 47. pansarkåren och 86. armékåren under-
ställdes.10

Pansardivisionerna var den tyska arméns mest slagkraftiga förband. Få av dessa
besatt full stridsstyrka vid tidpunkten för den allierade landstigningen. Under 1942 och
1943 hade Frankrike använts som kurort för sönderslagna pansardivisioner som stridit
på östfronten. Förbanden fick vila upp sig i Frankrike och utbildade nya rekryter som
tillfördes divisionen, därefter sattes divisionen åter in i strid på östfronten. De flesta av
de pansardivisioner som mötte de allierade i Normandie hade förflyttats till Frankrike
under 1944, vissa mindre än två månader innan D-dagen.11 I Frankrike och Belgien
befann sig den 6 juni 1944 följande pansardivisioner: 1. SS-pansardivisionen Leibstan-
darte SS Adolf Hitler (Leibstandarte), 2. pansardivisionen, 2. SS-pansardivisionen Das
Reich (Das Reich), 12. SS-pansardivisionen Hitlerjugend (Hitlerjugend), 21. pansardi-
visionen, 116. pansardivisionen och 130. pansardivisionen Panzer Lehr (Panzer Lehr).
I södra Frankrike befann sig 9. och 11. pansardivisionerna vilka inte deltog annat än
marginellt i striderna i Normandie. I slutet av juni och början av juli tillkom 9. SS-pan-
sardivisionen Hohenstaufen (Hohenstaufen) och 10. SS-pansardivisionen Frundsberg
(Frundsberg) under ledning av 2. SS-pansarkåren från Polen. De tyska pansardivisio-
nerna (undantaget 9. och 11.) förfogade över i snitt 131 stridsvagnar och 25 stormkano-

                                                          
8 KTB Pz.A.O.K 5, National Archives and Records Administration, Washington D. C, T313, R420

Den 5 augusti  är rapporterna betecknade Panzerarmee West.
9 KTB Pz.Gr.West, 10.6.44, 20.30 Uhr, NARA T313, R420.
10 Anlage 18 zu KTB Pz.Gr.West, Obkdo.H.Gr.B 1a nr 4072/44, NARA T313, R420
11 Osprey Men-at-arms series, The Panzer Divisions, London 1973
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ner12 per division medan de organisatoriskt skulle förfoga över 180 stridsvagnar och för
vissa pansardivisioner även 45 stormkanoner.13

Pansardivisionerna hade en varierande styrka den 1 juni 1944 och samtliga hade
någon form av egenhet i sin organisation. Vissa hämmande faktorer gällde i princip
samtliga divisioner. När det gäller manskap var pansardivisionerna närmast fulltaliga
men siffrorna gäller det totala antalet soldater som divisionerna disponerade. Generellt
hade divisionerna ett underskott på ca 10–30% när det gäller officerare och underoffi-
cerare, och istället ett överskott av meniga soldater. Många av de meniga soldaterna
anlände till förbanden under våren 1944 och var ofullständigt utbildade vid tidpunkten
för invasionen. Samtliga förband hade en kader av stridserfarna soldater och stabsper-
sonal från östfronten, men detta uppvägdes av den stora mängden rekryter inom för-
banden. Bristen på ammunition och drivmedel gjorde att träningen av dessa försenades
och förbandsövningar blev lidande.14

Endast en mindre del av pansargrenadjärerna15 hade pansarskyttefordon16 att trans-
porteras i. De flesta var föreskrivna att transporteras i lastbilar, liksom underhållet till
divisionerna. Bristen på transportmedel var betydande. T ex Leibstandarte skulle på
papperet disponera 3 887 lastbilar av olika typer, men förfogade den 1 juni över 1 621.
Av dessa var 1 070 kördugliga. Hohenstaufen förfogade över 1 511 lastbilar, enligt
organisationen skulle divisionen disponera 1 964. 17 Das Reich blev tvungen att lämna
kvar nästan halva divisionen i Sydfrankrike när divisionen inledde förflyttning till
Normandie i mitten av juni på grund av att det inte fanns tillräckligt med transportme-
del.18 Flera av divisionerna, framförallt Leibstandarte, Das Reich och 116. pansardivi-
                                                          
12 En stormkanon var ett stridsvagnchassi utan torn vilket medförde att en kanon av grövre kaliber

kunde monteras vars rekyl tornet på stridsvagnstypen inte klarade av. Två typer av stormkanoner
existerade under kriget. Fram till början av 1943 hade de grovkalibriga låghastighetskanoner för
god effekt mot infanteri och stödjepunkter. Under den senare delen av kriget monterades höghas-
tighetskanoner med god pansarbrytande kapacitet och de användes främst i en pansarvärnsroll.
Den tyska termen var Sturmgeschütz (StuG) och sedan Jagdpanzer medan de allierade arméerna
använde termerna Assault Gun och Tank Destroyer. Deras produktion kom till först pga behovet
av större eldkraft och fortsatte sedan tack vare billigare produktionskostnad. Ungefärligen kunde
tre stormkanoner produceras till samma kostnad som två stridsvagnar.

13 9. SS-Pz.Div. Hohenstaufen, Anlage zu Ia Tagesbuch 547/44, 1.6.44, BA/MA RH 10/318 (Via
Niklas Zetterling), 10.SS-Pz.Div. Frundsberg, Anlage zu Ia Tagesbuch 271/44, 1.6.44, BA/MA RH
10/319 (Via Niklas Zetterling), Rapporter från den 1 juni 1944 till generalinspektören för pansar-
vapnet, BA/MA, RH 10/312, RH 10/313, RH 10/321, RH 10/141, RH 10/158, RH 10/163, RH 10/172
(Via Niklas Zetterling). Siffrorna inkluderar både insatsberedda pansarfordon och de som befann
sig under reparation.

14 Månadsrapporter från den 1 juni 1944 till generalinspektören för pansarvapnet, BA/MA, RH
10/312, RH 10/313, RH 10/318, RH 10/319, RH 10/321 RH 10/141, RH 10/158, RH 10/163, RH
10/172 (Via Niklas Zetterling)

15 Den tyska armén skiljde mellan reguljärt infanteri vilka benämndes grenadjärer (Grenadiere) och
motoriserat eller mekaniserat infanteri vilka gick under beteckningen pansargrenadjärer (Panzer-
grenadiere).

16 Dessa skall inte förväxlas med dagens mer avancerade pansarskyttefordon eller stridsfordon. De
tyska, amerikanska och brittiska konstruktionerna var likvärdiga. De hade styrhjul framtill och
larvband på den bakre delen av fordonet med ett flak för transport av trupp eller materiel. Den al-
lierade termen var Halftrack och den tyska Schützpanzerwagen (SPW).

17 Månadsrapporter från den 1 juni 1944 till generalinspektören för pansarvapnet BA/MA, RH
10/312, RH 10/318.

18 OB West Ia, Nr.4648/44 stand 16.6.44, NARA T311, R25, F7029598.
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sionen tilldelades merparten av sina stridsvagnar under juni vilket försenade träningen
för divisionernas stridsvagnsbesättningar. 116. pansardivisionen var värst drabbad då
70 av divisionens 79 stridsvagnar av typ Panther levererades till divisionen så sent som
5–7 juni.19

Pansarförbanden ur Waffen-SS20 ges ofta en nästan mytisk beskrivning på grund av
deras goda stridsresultat. Detta förklaras bl a med att dessa förband hade förtur på
material och manskap. Förteckningen av ersättningsstridsvagnar skickade till fältför-
banden mellan maj 1943 och april 1945 ger inte några indikationer på att SS-pansardi-
visionerna här skulle vara förfördelade.21 Den starkaste pansardivisionen i Frankrike
var Panzer Lehr från armén vilken hade alla pansargrenadjärbataljoner mekaniserade
och störst antal stridsvagnar och stormkanoner. Det var inte Waffen-SS som hade före-
träde på material och manskap utan de tyska pansartrupperna. Dessa utgjorde ryggra-
den i den tyska doktrinen som hade lett till de stora framgångarna 1939–1941 och ut-
gjorde de bästa tyska fältförbanden.

En pansargrenadjärdivision ur Waffen-SS, 17. SS-pansargrenadjärdivisionen Götz
von Berlichingen (Götz von Berlichingen) var grupperad i Västfrankrike. Denna inräk-
nas ibland till de starka SS-pansarförbanden i Normandie. Denna division var hade
dock inte större stridsvärde än en förstärkt infanteridivision, över en tredjedel av man-
skapet hade inte mer än 4 månaders utbildning och bristen på officerare och underoffi-
cerare var hela 40%.22

Det fanns tre självständiga bataljoner utrustade med den tunga stridsvagnen Tiger.
Dessa var 101. och 102. tunga SS-stridsvagnsbataljonerna samt 503. tunga stridsvagns-
bataljonen.

OB West23 disponerade den 5 juni 1944 42 infanteridivisioner av varierande stan-
dard. Endast elva av dessa var fältdivisioner, vilket innebär att de var utrustade för att
strida längs en rörlig frontlinje. 24 divisioner var statiska (bodenständige) vilket inne-
bar att de helt saknade transportmedel och var bristfälligt utrustade med underhållsför-
band och artilleri. Dessa förband bemannade kustsektorerna. Många av divisionerna,
främst arméns statiska divisioner, hade en eller två bataljoner bestående av Osttrup-
                                                          
19 Verteilung der Panzerfahrzeuge ab Mai 1943, BA/MA RH 10/349.
20 Waffen-SS var under 1930-talet NSDAP:s väpnade gren och expanderade gradvis till en rent mili-

tär styrka. 1944 hade organisationen expanderat till en egen vapengren och stod under befäl av
OKH. Waffen-SS bestod av fältförband avsedda att strida vid fronten. Totalt ställdes 38 divisioner
upp inom Waffen-SS, många av dem bestod av utländska frivilliga. Den andra delen av SS var
Allegemaine-SS, vilken bestod av den politiska delen samt vakt-, polis- och ockupationsförband.
Inom denna fanns även SS-Totenkopf, vilken ansvarade för den tyska vaktpersonalen vid koncent-
rationslägren. Hela SS, inklusive, Waffen-SS, stämplades vid Nürnbergrättegångarna 1946 som en
kriminell organisation.

21 Ett detaljerat exempel har framtagits för maj 1944. Denna månad skickades totalt 542 Pz IV och
Panther (de stridsvagnstyper som ingick i pansardivisionerna) till frontförbanden. Av dessa
skickades 114 till Waffen-SS och 428 till armén. I maj 1944 disponerade Wehrmacht 37 pansardivi-
sioner, av vilka 7 tillhörde Waffen-SS.  Pansardivisionerna ur Waffen-SS utgjorde alltså 19% av
pansardivisionerna och tilldelades 21% av stridsvagnarna. Antalet stridsvagnar för Waffen-SS är
visserligen något överrepresenterat, men försvaret i väst hade prioritet våren 1944 och SS-pansar-
divisionerna var överrepresenterade i väst (tre av nio).

22 Månadsrapport den 1 juni 1944 till generalinspektören för pansartrupperna, BA/MA RH 10/324.
23 Oberbefehlshaber West – Överbefälhavare Väst. Det fanns även en Militärbefehlshaber Frank-

reich (militär befälhavare i Frankrike), general Otto von Stülpnagel i Paris. Han hade ansvar för
säkerhet och ockupationsfrågor medan OB West var befälhavare över de militära operationerna.
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pen, vilka bestod av personal från Sovjetunionen och hade ett dåligt stridsvärde. Sju
divisioner var reserv- och utbildningsdivisioner inte avsedda att utföra stridsuppgif-
ter.24

Ytterligare sju divisioner härrörde från Luftwaffe25 men stod under arméns befäl.
Av dessa var tre fallskärmsjägardivisioner, men dessa var endast fallskärmsjägardivi-
sioner till namnet. En stor del av personalen bestod av bristfälligt utbildade fall-
skärmsjägare och endast ett fåtal hade genomfört fallskärmshoppning. De fyra övriga
divisionerna gick under benämningen fältdivisioner från Luftwaffe. Dessa divisioner
var ännu sämre utrustade och utbildade än fallskärmsjägardivisionerna och bestod
främst av överskottspersonal från Luftwaffe.

Attackflygets effektivitet gentemot pansar
De allierades luftherravälde medförde att betydande understöd till markstyrkorna
kunde ges av de taktiska allierade flygstyrkorna vilka utgjordes av 2. brittiska och 9.
amerikanska luftflottorna. Dessa kom att flyga 273 65226 stridsuppdrag under Norman-
diekampanjen varav de flesta kan antas att de flögs till understöd för markförbanden.
Till dessa tillkommer stridsuppdrag av tungt bombflyg i direkt bekämpande av tyska
frontförband. Ofta understödde 2. brittiska luftflottan den 2. brittiska armén medan 9.
amerikanska luftflottan understödde 1. amerikanska armén, men undantag förekom åt
båda hållen.

Det allierade taktiska flygunderstödet har ofta uttolkats som en avgörande faktor
till besegrandet av de tyska styrkorna i Normandie. De vanligaste påståendena är att
attackflyget var effektivt för att slå ut tyska stridsvagnar och andra pansarfordon och
därmed kompenserade för de allierade stridsvagnarnas sämre bepansring och bestyck-
ning jämfört med de tyska samt att de s. k. bombmattorna27 det allierade bombflyget
lade ut innan de förestående storanfallen närmast förintade de tyska förband som be-
fann sig inom de sektorer som utsattes för bombmattorna.

I den officiella brittiska historien påstås att den 18 juli 1944 ”21. pansardivisionen
och 1. SS-pansardivisionen hade förlorat 109 stridsvagnar under oupphörliga flygan-
fall”28. Det står visserligen inte uttryckligen att samtliga stridsvagnar slogs ut av det
brittiska attackflyget men det är onekligen det intryck som ges. Genom att studera
krigsdagboken för Panzergruppe West finner man att dessa båda divisioner maximalt
förlorade runt 75 stridsvagnar och stormkanoner mellan den 17 och 25 juli. Ett flertal
av dessa kunde senare repareras vilket gör att antalet totalförstörda vagnar är lägre,
framförallt lägre än 109. Dessa flyganfall skedde dessutom i samband med operation
Goodwood, vilket gör att brittiska och kanadensiska markstyrkor borde ha stått för en
större tysk förlustandel än andra dagar. Detta är ett klart exempel på hur man okritiskt
använder de brittiska uppskattningarna som källa till de tyska förlusterna och vilken
inflaterad bild sådana källor ofta ger.

                                                          
24 Zetterling (1995) s. 92.
25 Det tyska flygvapnet.
26 Ellis (1960) s. 487.
27 Översatt från den engelska termen carpet bombing.
28 Ellis (1960) s. 346 ”21st Panzer Division and 1st SS Panzer Division had lost 109 tanks under cea-

seless air attacks”.
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Ett återkommande exempel i litteraturen är det allierade attackflygets insatser un-
der operation Lüttich den 7–10 augusti. Då fyra tyska pansardivisioner gick till anfall
mot de amerikanska styrkorna vid Mortain koncentrerades majoriteten av det tillgäng-
liga brittiska och amerikanska attackflyget mot dessa pansardivisioner. Attackflyget
påstås mer eller mindre ensamt ha stoppat det tyska anfallet. Mindre än 300 stridsvag-
nar och stormkanoner ingick i anfallsstyrkan, trots detta gjorde det allierade attackfly-
get anspråk på att ha förstört 153 stridsvagnar och skadat 60 stridsvagnar. Ytterligare
43 var ”troligen förstörda”. Efter att amerikanska trupper återerövrat området under-
sökte amerikanska analytiker de tyska stridsvagnsvraken och konstaterade att endast 9
stridsvagnar slagits ut av flygplansburna vapen. De flesta hade slagits ut av ameri-
kansk pv-eld, blivit förstörda av sina egna besättningar eller kvarlämnats intakta.29

Det ringa resultat gentemot pansar som uppnåddes vid Mortain är extra intressant
eftersom det uppnåddes under de mest gynnsamma förhållandena som kom att råda för
attackflyget under hela Normandiekampanjen, nämligen då tyska pansardivisioner be-
fann sig koncentrerade i anfallsgruppering inom ett begränsat område. Förband grup-
perade i försvarsställning är utspridda och kamouflerade samt ofta skyddade av fältar-
beten. Här befann sig de flesta tyska stridsvagnarna under förflyttning på vägar eller i
terrängen och var därmed betydligt lättare att upptäcka från luften.

En brittisk undersökning daterad den 12 juni 1945 behandlar träffsäkerhet och ef-
fektivitet gentemot olika mål med raketer avlossade från det vanligaste brittiska attack-
flygplanet Typhoon. Undersökningen anger träffchansen med en raket avlossad från en
Typhoon mot en Panther till 0,5%.30 Brittiska operationsanalytiker undersökte också
tyska Panthervrak i nyligen erövrade områden. De konstaterade att endast 11 av 176
förlorade Panther slogs ut av det allierade attackflyget medan de allra flesta slogs ut av
markförband eller övergavs av sina besättningar, främst på grund av bensinbrist eller
mekaniskt fel under den allmänna reträtten.31 Skador uppkomna av flyganfall var också
lätta att identifiera, vilket gör att de flesta i kategorin okänd slogs ut av andra anled-
ningar.

De felaktiga uppfattningarna om attackflygets effektivitet förekom redan under
kriget, trots fältundersökningarna och florerar rikligt än idag i litteraturen. Denna bild
lär ha förstärkts efter kriget när tyska generaler förhördes eller intervjuades av histori-
ker om effekterna av flyganfall mot deras förband. Det finns anledningar till att de
tyska generalerna själva kan ha överdrivit dessa. Det första är att det blir väldigt tack-
samt att genom detta skylla det tyska nederlaget i Frankrike på Luftwaffe. Skulle Luft-
waffe bara ha kunnat hålla borta det allierade attackflyget hade de allierade aldrig
kunnat bryta sig ut ur Normandiebrohuvudet eftersom markstyrkorna uträttade mer än
vad som förväntades av dem. Det var det allierade flyget som slutligen besegrade den
tyska armén och bröt dödläget i Normandie, inte de allierade markstyrkorna. Det andra
är att generaler och andra högre officerare ofta är grupperade bakom fronten i sina
högkvarter. Attackflyget undvek att anfalla mål nära stridslinjen av rädsla för att be-
skjuta sina egna trupper och fokuserade sig på de bakre tyska linjerna där de högre
officerarna befann sig. Det allierade attackflyget försökte också pejla in och bekämpa
de tyska högkvarteren, den mest framgångsrika attacken var när större delen av staben
                                                          
29 Zetterling (1995) s. 420.
30 Rocket Typhoons, PRO WO 291/2357.
31 Thomas L. Jentz, Panzertruppen vol II, Atglen, Pennsylvania 1996, s. 147, 153.
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för Panzergruppe West slogs ut den 10 juni. Det kan ha medfört att de tyska genera-
lerna upplevde flyghotet som större än soldaterna i stridslinjen, som oftare angav det
allierade artilleriet som den värsta faktorn. Flyganfall ger också en stark visuell upple-
velse, speciellt då brandbomber används, vilket kan medföra att effekten framstår
större än vad den egentligen är.

Jämförelser med östfronten ger samma bild av attackflygets ineffektivitet. En
sovjetisk utvärdering från Kursk 1943 anger andelen stridsvagnar utslagna av tyskt
attackflyg till endast mellan två och sex procent av de totala förlusterna.32Även långt
efter andra världskriget har det visat sig vara svårt att slå ut pansar från luften, vilket
tydligt visades under NATO:s flyganfall mot serbiska förband i Kosovo 1999 där en-
dast 10–20 stridsvagnar eller pansarskyttefordon slogs ut under 78 dagars attacker av
NATO:s attackflyg.33 Detta med teknologi långt mer avancerad än vad som fanns till-
gänglig 1944, bl a datoriserade eldsystem och styrda precisionsvapen.

Ett påstående som finns återgivet i stort sett varenda publicering kommer från ge-
neral Fritz Bayerlein, chef för Panzer Lehr. Under de två dagar det tog divisionen att
förflytta sig till Caenområdet utsattes den upprepade gånger för attacker från allierat
attackflyg, och Bayerlein angav förlusterna under förflyttningen till fem stridsvagnar,
84 pansarskyttefordon samt 90 lastbilar.34 Under hela juni månad kom Panzer Lehr att
förlora totalt 47 stridsvagnar, 3 stormkanoner, 82 pansarskyttefordon och 151 lastbi-
lar.35 Sett till attackflygets ringa effektivitet senare under kampanjen förefaller det
mycket troligt att Bayerlein måste ha övertolkat flyganfallens resultat, speciellt som
antalet pansarskyttefordon Bayerlein hävdar gick förlorade under förflyttningen över-
stiger det totala antalet förlorade under juni. Panzer Lehr var inblandade i strider mot
brittiska och kanadensiska markstyrkor under juni vilka kan antas ha stått för majori-
teten av Panzer Lehrs förluster.

Anfall med tunga bombplan blev en företeelse som föregick samtliga allierade of-
fensiver under juli och augusti. Dessa ledde alltid till egna förluster av bomber som
föll på fel sida av fronten och de förband som sedan skulle avancera genom det bom-
bade området fick framkomlighetssvårigheter då terrängen liknade ett månlandskap
fullt av kratrar och utan riktmärken. Dessa nackdelar vägs in gentemot de fördelar som
bombanfallen påstods medföra, nämligen att förbanden inom de bombade sektorerna
blev förintande eller åtminstone oförmögna att genomföra kontrollerad strid. Det är
svårt att exakt utmäta effekten av dessa bombanfall statistiskt då arkivmaterial över de
tyska personella förlusterna är mycket knapphändiga. Två fall finns där pansarförband
utsattes för bombmattor, 503. tunga stridsvagnsbataljonen under operation Goodwood
och Panzer Lehr under operation Cobra där förlusterna i pansar kan studeras.

                                                          
32 David Glantz & Harold Orenstein, The Battle for Kursk 1943 – The Soviet General Staff Study,

London 1999, s. 233.
33 Källan till detta är en intern NATO-rapport som läckte ut någon gång under våren 2000 och redo-

visades i internationell press. Den har inte kunnat spåras närmare. Siffran är så låg att det inte
spelar någon roll om NATO medvetet läckte ut uppgifterna eller gjort felaktiga uppskattningar,
faktum kvarstår att flygoperationerna mot de serbiska förbanden blev ett fiasko jämfört med de
uppsatta målen.

34 Stephen E. Ambrose, Citizen Soldiers, London 1999, s. 49. Eddie Bauer, Landstigningen i Nor-
mandie, Höganäs 1979, s. 97, Ellis (1960) s. 234, Zetterling (1995) s. 280.

35 Månadsrapport den 1 juli 1944 till generalinspektören för pansartrupperna, BA/MA RH 10/172
(Via Niklas Zetterling).
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Flygunderstödet till operation Goodwood den 18 juli utgjordes av 1 676 tunga och
343 medeltunga bombplan som totalt släppte över 7 000 ton bomber över ett område
med en area på 5 340 tunnland.36 I ett av dessa områden mellan fanns 503. tunga strids-
vagnsbataljonen grupperat. Den brittiska officiella historien skriver:

”Den 21. pansardivisionen, med 503. tunga stridsvagnsbataljonen underställd, hade startat da-
gen med ett hundratal stridsvagnar, varav 39 Tiger, men anfallet från Bomber Command på
vänsterflanken (område H) hade förstört eller skadat så många att inte förrän mitt på dagen blev
de överlevande redo för strid.”37

Den 17 juli hade bataljonen 39 insatsberedda tunga stridsvagnar av typ Tiger och yt-
terligare fem befann sig under reparation.38 Ingen rapport från bataljonen finns förrän
från den 25 juli då 20 stridsvagnar var insatsberedda och åtta på reparation.39 Totalt
hade alltså 16 Tiger gått förlorade mellan den 18 och 25 juli. Av dessa kan maximalt
sju tillskrivas bombflyget, de övriga var penetrerade av brittisk markeld, men troligen
slogs flera av dessa ut av brittiska marktrupper.40 Bataljonen förlorade inte mer än 7541

man under juli månad, av vilka 1442 stupade den 18 juli.
Inledningen av operation Cobra föregicks av ett massivt bombanfall med 1 800

tunga amerikanska bombplan.43 Detta anfall orsakade 601 amerikanska förluster, av
vilka 111 stupade.44 Delar av Panzer Lehr befann sig i zonen som bekämpades och åter
igen är det Bayerleins vittnesmål föreligger som källa. Bayerlein hävdade att minst
70% av hans manskap var döda, sårade eller granatchockade, att alla hans stridsvagnar
i stridsområdet hade gått förlorade samt att han förlorat hälften av sitt luftvärnsartil-
leri.45 De amerikanska soldater som blickade in mot de tyska ställningarna vilka var
insvepta i rök och damm kunde inte tro att någon hade överlevt de kraftiga explosio-
nerna men när de amerikanska trupperna gick till anfall kröp många tyskar ut ur sina
skyddsgropar och besvarade elden organiserat enligt amerikanska ögonvittnesskild-
ringar.46 De flesta förlusterna som drabbade Panzer Lehr var heller inte i form av döda
eller sårade, utan döva granatchockade soldater som utan motstånd lät sig tillfångatas
av de amerikanska soldaterna.

                                                          
36 Ambrose (1999) s. 58, Ellis (1960) s. 337.
37 Ellis (1960) s. 341.
38 Nachtrag zur Tagesmeldung 17.7.44, Pz.Gr.West Ia, Nr.424/44, NARA T313, R420.
39 Nachtrag zur Tagesmeldung 25.7.44, Pz.Gr.West Ia, Nr.572/44, NARA T313, R420.
40 The Combat History of  schwere Panzer Abteilung 503, Winnipeg 2000, s. 272f.
41 Månadsrapport den 1 augusti 1944 till generalinspektören för pansartrupperna, BA/MA RH 10/220

(Via Niklas Zetterling). Bataljonen hade en personalstyrka på 873 man, vilket gör att förlusterna
var relativt lindriga.

42 The Combat History of  schwere Panzer Abteilung 503, Winnipeg 2000, s. 272f.
43 De 16 000 ton bomber som släpptes kompletterades med ca 50 000 artillerigranater från runt 1 000

artilleripjäser. (Ambrose (1999) s. 84. Sprängkraften motsvarar atombomben som släpptes över
Hiroshima den 6 augusti 1945.

44 Ambrose (1999) s. 83. En av de stupade amerikanska soldaterna var general Lesley McNair, be-
fälhavare över de amerikanska markstyrkorna i Normandie vilken befann sig vid frontlinjen för
att studera effekterna av bombanfallet. Han var ironiskt nog den högst uppsatte amerikanen som
stupade under andra världskriget.

45 Ambrose (1999) s. 83f, Ellis (1960) s. 382.
46 Ambrose (1999) s. 85f.
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Faktum är att de amerikanska trupperna inte gjorde några nämnvärda terrängvins-
ter överhuvudtaget den 25 juli. Under 25–31 juli genomförde Panzer Lehr försvarsstri-
der mot den amerikanska offensiven vilket orsakade ytterligare förluster än de som
tillfogades under bombanfallet. Den 1 augusti uppgick Panzer Lehrs styrka till 11 018
man, 77 stridsvagnar och stormkanoner och 445 pansarskyttefordon.47 Siffror som tyd-
ligt indikerar att divisionen inte blev förintad.

Materiella faktorer
Det effektiva tyska motstånd som föregick den allierade segern i Normandie har av
många författare försökt att förklaras. Orsakerna varierar men nästan alltid kombineras
de med önsketänkande eller felaktiga jämförelser. Ofta anges terrängen, de fanatiskt
stridande SS-trupperna och det faktum att tyskarna hade mer kvalitativ utrustning som
anledningar till att de allierade soldaterna led så stora förluster och ryckte i fram i sni-
gelfart under Normandiekampanjen.

Terrängen i Normandie består av till stor del av bocage. Den består av höga, oge-
nomträngliga häckar som omgärdar de små gårdar som finns i Normandie. Bocage-
häckarna är ofta uppemot två meter höga och planterades under medeltiden som skydd
för åkerfälten gentemot de starka Atlantvindarna. Dessa var mycket svårgenomkom-
liga med pansar och praktiskt taget ogenomträngliga med vanliga fordon. Bocagen var
som tätast på södra Cotentinhalvön och väster om Bayeux. I den brittiska sektorn var
terrängen mer lättframkomlig och delar av området bestod av öppen terräng.

Exempel förekommer ofta som försöker påvisa att även de tyska förbanden hade
problem att avancera i Bocagen. Det vanligaste är Panzer Lehrs motanfall mot ameri-
kanska styrkor den 11 juli där t ex den amerikanske historikern Stephen Ambrose skri-
ver att ”när de [tyskarna, förf. anm.] försökte att anfalla i bocagelandskapet gick det
inte bättre än för amerikanerna”48. Detta motanfall den 11 juli genomfördes med en
numerär underlägsenhet och otillräckliga mängder artilleri, bränsle och ammunition
under ett luftrum som behärskades av fientligt flyg. Trots detta avancerade element ur
Panzer Lehr ca tre km. De flesta amerikanska eller brittisk-kanadensiska anfall
genomfördes med ett stort taktiskt numerärt övertag kombinerat med rikligt understöd
av flyg och artilleri. Under dessa förhållanden, t ex under Epsom och Goodwood,
avancerade de inte längre än Panzer Lehr. Detta gör jämförelsen väldigt skev och på-
visar ännu tydligare de tyska pansartruppernas skicklighet i strid snarare än terrängens
hindrande effekt.49

Den mer kvalitativa tyska krigsmaterielen är ofta uppmärksammad i samband med
striderna under kampanjen, framförallt när det gäller stridsvagnar.50 De tyska hade

                                                          
47 Månadsrapport till generalinspektören för pansartrupperna den 1 augusti 1944, BA/MA RH 10/172

(Via Niklas Zetterling) Rapporten är dessutom sammanställd av Bayerleins egen stab, vilket gör
Bayerleins vittnesmål än mer förundransvärt. Av stridsvagnarna och stormkanonerna befann sig
44 på reparation.

48 Ambrose (1999) s. 62, ”When they tried to attack in the hedgerow country, they did no better than
the Americans.”

49 Zetterling (1995) s. 367f.
50 Den amerikanska stridsvagnen M4 Sherman utgjorde nästan hela det amerikanska stridsvagnsbe-

ståndet liksom delar av det brittiska. Övriga brittiska pansarförband var utrustade med brittiska
stridsvagnar som generellt hade sämre kvalitet än Sherman. De tyska förbanden var mer varie-



20

starkare pansar och mer kraftfull bestyckning än de brittiska eller amerikanska strids-
vagnarna. Stor skillnad framträder dock endast vid jämförelse av de allierade strids-
vagnarna mot de tyska typerna Tiger eller Panther. Många historiker har observerat
det faktum att endast en minoritet av de tyska stridsvagnarna bestod av dessa typer.
Trots det jämförs de allierade stridsvagnarna med Tiger eller Panther. Dessutom måste
en diskussion kring en stridsvagns fördelar och nackdelar innefatta fler punkter än en-
dast bepansring och bestyckning.

De sovjetiska erfarenheterna av de tyska stridsvagnarna var framförallt att de var
dödliga på längre avstånd p.g.a. sin höga träffsäkerhet och eldkraft och att ju större
stridsavståndet var desto mer gynnade det de tyska pansarförbanden.51 Terrängen i
Normandie medförde raka motsatsen med korta stridsavstånd där de tyska pansarbe-
sättningarna inte fullt ut kunde utnyttja sina fördelar. Övertaget i pansar och eldkraft
kom därmed att reduceras av de kortare stridsavstånden. Den viktigaste faktorn i pan-
sarkrigföring är heller inte endast bestyckning och bepansring på stridsvagnarna utan
hur de koncentrerar i förband och används vid stora framryckningar. Exempel på detta
är den tyska framryckningen i Frankrike 1940 och Sovjetunionen 1941 som var fram-
gångsrisk trots att de franska och sovjetiska stridsvagnarna hade ett övertag i bepans-
ring och bestyckning.

Flera officiella presskommunikéer utfärdade av 21. armégruppens stab under slutet
av juni och under juli månad betonade det faktum att när väl de brittiska styrkorna
lyckades slå sig fram till den mer öppna terrängen söder om Caen skulle framryck-
ningen ske med betydligt högre hastighet då de mobila brittiska styrkorna skulle kunna
övergå till rörlig krigföring.52 Detta förverkligades dock aldrig. Som framgår under
rubriken förluster gick större delen av det tyska pansaret, vilket utgjorde hörnstenen i
försvaret53, förlorat av andra orsaker än fientlig eld. Hade de brittisk-kanadensiska
styrkorna bättre utnyttjat sin överlägsenhet i mobilitet och numerär hade det varit möj-
ligt att tvinga de tyska förbanden att genomföra taktiska reträtter och överge delar av
sin utrustning. Den öppna terrängen hade också gjort det lättare för de brittiska förban-
den att använda sitt mest framstående vapen, nämligen artilleriet. Istället försökte 21.
armégruppen åstadkomma resultat genom att bokstavligen skjuta sönder de tyska för-
banden, först med starka artillerikoncentrationer och sedan även med tungt bombflyg.
Som visats hade den brittiska arméledningen en övertro på dessa metoder vilka snarare
påminde om första världskrigets krigföring än om de mobila operationer som de brit-
tiska kommunikéerna talade om. Resultatet blev den kostsamma framryckningen i
krypfart under juni och juli.

Britterna kom aldrig p.g.a. det sega tyska moståndet och framförallt p.g.a. sin egna
stela befälskedja och stereotypa anfallstaktik att genomföra några långvariga fram-
ryckningar på djupet. Amerikanerna däremot gjorde det under sitt genombrott i sam-
                                                                                                                                                                                    

rande utrustade men huvuddelen av det tyska pansaret bestod av Pz IV, Panther och Tiger, samt
stormkanontyperna StuG III och Jagdpanzer IV. Pz IV var den vanligaste tyska pansartypen.

51 Glantz (1999) s. 229.
52 Officiella brittiska kommunikéer återgivna i SvD under juni och juli 1944. Flera av dessa finns

också publicerade i den brittiska officiella historien.
53 De tyska pansarförbanden gjorde anspråk på 537 utslagna brittiska stridsvagnar upp till den 29

juni,  varav stridsvagnar och stormkanoner stod för 288. Siffrorna är med stor sannolikhet inte
korrekta men förhållandet mellan dem visar pansarets ungefärliga andel. (Anlage 3 zu Hgr B
G.Kdo, 630/44 29.6, BA/MA RH 19 IX/2).
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band med operation Cobra. Denna framryckning anges ofta som exempel att de ame-
rikanska styrkorna var lika kapabla att genomföra mobila operationer likt de tyska
1939–1942.

Mellan den 25 och 31 juli avancerade de amerikanska förbanden 70 km, vilket ger
ett snitt på 10 km per dag.54 Detta kan jämföras med tyska avancemang 1941 och sov-
jetiska avancemang 1944–1945 som låg på mellan 25 och 80 km per dag.55 De sovje-
tiska styrkorna kämpade här mot betydligt mer kvalitativa förband än de som stod mot
de amerikanska förbanden i juli 1944. De sovjetiska snittvärdena löper också över 10–
15 dagar, vilket innebär att längre distanser tillryggalades vilket avsevärt försvårade
underhållssituationen. Detta gäller även för de tyska framryckningarna vilka dessutom
genomfördes på fientligt territorium. Betraktar man detta i samband med att amerika-
nerna ryckte fram genom vänligt sinnat territorium på en infrastruktur som var betyd-
ligt bättre utbyggd än den sovjetiska eller polska framstår den amerikanska framryck-
ningen inte mer än medelmåttig. De amerikanska förbanden var också motoriserade i
större utsträckning än de tyska förbanden 1941 eller de sovjetiska 1945.

Ideella faktorer
De brittisk-kanadensiska styrkorna hade stora målsättningar för sina mobila operatio-
ner, men dåliga förutsättningar för att genomföra dem. Framförallt brast det i koordi-
nationen mellan infanteri och pansar. De brittiska pansardivisionerna var alltför bero-
ende av tilldelning av extra material ovanifrån i form av självständiga förband och
flygunderstöd. En utvärdering av de allierade soldaterna gjord vid operationsstaben för
Panzergruppe West bekräftar också detta. Det brittiska infanteriet beskrivs som bra
med artilleri- eller flygunderstöd, annars inte.56 Den stora skillnaden mellan de tyska
och de allierade soldaterna rörde sig dock om deras träning. De tyska soldaterna och
officerarna hade utbildats att kunna agera självständigt med initiativförmåga medan de
allierade soldaterna och officerarna utbildades inom ett toppstyrt system.

Det framstår ännu märkligare att de brittiska styrkorna som stred i över två år i
Nordafrika mot den tyska Afrikakåren och gång på gång råkade ut för nederlag tack
vare de tyska pansarofficerarnas snabba initiativ trots numerär överlägsenhet inte
gjorde någon större ansats att försöka efterlikna den tyska doktrinen. Den långsamma
stereotypa brittiska anfallstaktiken underlättade för de tyska officerarna att upptäcka de
annalkande anfallen och vidta lämpliga motåtgärder i tid. Det brittiska motdraget att
planera långsamma toppstyrda operationer lämnade inte något utrymme för egna initi-
ativ längre ned i befälskedjan.

Situationen kan illustreras enligt följande: när en oväntad situation uppkom vidtog
den tyske befälhavaren på plats lämpliga åtgärder och meddelade sin överordnade vad
                                                          
54 Zetterling (1995) s. 490, not 32.
55 Anders Franksson & Niklas Zetterling, Analyzing World War II Eastern Front Battles, The Jour-

nal of Slavic Military Studies vol 11, London 1998, s. 194ff. Under inledningen av operation Bar-
barossa i juni 1941 avancerade förband ur Pansargrupp 3 med ett snitt på 81 km per dag. Under
operation Tyfon i oktober 1941 låg framryckningshastigheten på mellan 27 och 57 km per dag.
Den sovjetiska 5. gardespansararmén ryckte fram med en hastighet av 22 km per dag under ope-
ration Bagration i juni–juli 1944. I Weichsel-Oder offensiven januari–februari 1945 avancerade de
tre insatta sovjetiska pansararméerna med hastigheter på mellan 24 och 30 km per dag.

56 Anlage 13 zu KTB Pz.Gr.West Ia 3487/44, Besprechung am 24.6, NARA T313, R420, ”Fiendliche
Infanterie: Bei Artillerie– und Luftunterstützung gut, sonst nicht”.



22

han hade gjort. Det allierade befälet rapporterade den uppkomna situationen till sin
överliggande stab och inväntade instruktioner utan att vidta några åtgärder på eget ini-
tiativ, vilket ofta betydde att ett gynnsamt läge gled dem ur händerna eller ett tyskt
motanfall fick oanade proportioner.57

De allierade fyllde löpande upp sina förband med ersättningspersonal från hem-
länderna för att täcka förlusterna. De tyska förbanden däremot stred under långa tids-
perioder tills de hade lidit stora förluster, sedan drogs de ur stridslinjen och utbildade
nya rekryter. Detta medförde att de tyska rekryterna blev utbildade direkt av sitt krigs-
förband och, i detta fall, direkt kunde lära sig hur man slår tillbaka en invasion effekti-
vast möjligt i den Nordfranska terrängen. De allierade ersättningssoldaterna var utbil-
dade av instruktörer långt från fronten och gavs inte samma möjlighet att smälta in i
sitt nya förband förrän förbanden befann sig i strid.

De allierade stereotypa och inflexibla anfallsmetoderna blir uppenbara när man
studerar genombrottet vid Avranches och den efterföljande kniptångsmanövern vid
Falaise. När de amerikanska trupperna strömmade in i Bretagne insåg flera officerare
att de hade en utmärkt chans att inringa de tyska förbanden öster om Mortain om de
istället anföll österut. I flera dagar diskuterades detta mellan general Omar Bradley och
Montgomery vilken var mycket ovillig att förändra sin tidigare plan.58 Inte förrän den 8
augusti fattades ett beslut att försöka ringa in de tyska styrkorna genom en kniptångs-
manöver i nord-sydlig riktning vilken skulle tillslutas vid Argentan.59 De amerikanska
förbanden var betydligt mer mobila än de tyska förbanden och en enorm kniptångsma-
növer som hade kunnat förinta större delen av samtliga tyska styrkor i Frankrike hade
varit möjlig om man hade agerat snabbt, speciellt som Hitler konstant vägrade att be-
vilja reträtter. Istället genomfördes den mindre varianten och även denna präglades av
ett mindre misslyckande som berodde på den brittiska toppstyrningen. Skillnaden kan
tyckas minimal mot det resultat som faktiskt uppnåddes. Den viktiga skillnaden var
dock att de tyska förbanden lyckades i augusti 1944 att rädda staber, specialistpersonal
och en kärna av veteraner med sina förband. Det är mycket mer resurskrävande att ut-
bilda skickliga ledningsofficerare och specialister än reguljära infanterister.

                                                          
57 Detta bekräftas av tyskarnas egna erfarenheter. Instruktioner baserade på de tyska erfarenheterna

utfärdades från operationsstaben för Panzergruppe West där det konstateras att snabba motanfall
med pansar mot de brittiska förbanden ofta kan göras med stor framgång och med små egna för-
luster och att detta måste utföras så fort tillfälle ges. (Anlage 72 zu KTB Pz.Gr.West Ia 198/44,
Richtlinien für die Kampfführung, NARA T131, R420).

58 Montgomery var inte längre chef över de amerikanska förbanden efter den 1 augusti. Då omorga-
niserades de allierade styrkorna till 1. och 3. amerikanska arméerna under 12. armégruppen
(Bradley) och 1. kanadensiska och 2. brittiska armén förblev under befäl av Montgomerys 21. ar-
mégrupp.

59 Denna extrema brittiska ovilja att förändra en utstakad plan genom att utnyttja ett plötsligt gynn-
samt taktiskt läge blev än mer uppenbar den 9 mars 1945, då amerikanska trupper överraskande
lyckades att erövra en intakt bro över floden Rhen vid Remagen. Bradley gav genast order om att
föra över alla förband i närheten och rycka fram. Montgomery lyckades då stoppa framryck-
ningen genom att hävda att övergången av Rhen skulle ske samtidigt med 21. armégruppens
övergång. Denna var inte planlagd förrän till den 23 mars och mycket riktigt genomfördes den
inte förrän den 23 mars. Detta trots att de tyska förbanden som stod på Rhens östra strand endast
var outbildad reservpersonal och ett fåtal veteraner, nästan alla tyska pansarförband hade skickats
till östfronten.



23

Den 90. amerikanska infanteridivisionen nådde Argentan på kvällen den 12 augusti
och vid denna tidpunkt hade de kanadensiska förbanden som anföll norrifrån fortfa-
rande 35 km kvar till denna punkt.60 De amerikanska förbanden stannade dock kvar vid
Argentan och väntade på att de kanadensiska förbanden skulle möta upp istället för att
själva stöta norrut. Fler amerikanska förband befann sig söder om 90. divisionen men
dessa ryckte vidare österut enligt de uppgjorda riktlinjerna. Inte förrän den 19 augusti
stängdes luckan för de tyska trupperna igen, och då hade många för Tyskland värde-
fulla soldater hunnit undkomma.61

De tyska SS-förbanden beskrivs ofta bestå av de mest övertygade nationalsocia-
listerna i Tyskland och som stred fanatiskt till sista man för Tyskland och Führern.
Denna ”fanatism” påstås ha varit allra störst hos 12. SS-pansardivisionen Hitlerju-
gend.62 Dess personal sommaren 1944 bestod av en kader av ca 1 500 soldater från
Leibstandarte och den resterande personalen bestod av frivilliga från den tyska ung-
domsorganisationen Hitlerjugend, därav divisionens namn. Majoriteten var födda 1926
och därmed ett år yngre än den ordinarie värnpliktsåldern när divisionen sattes upp
hösten 1943. Divisionen kom enligt många bedömare att prestera de bästa stridsresul-
taten av samtliga divisioner i Normandie. Huvudorsaken till detta skall ses i det faktum
att divisionen hade bedrivit träning under krigsliknande förhållanden under hela sin
utbildning. Det faktum att ungdomarna i ungdomsorganisationen Hitlerjugend indokt-
rinerades både militärt och politiskt kan inte underskattas, däremot var detta knappast
en enskild företeelse för de ca 19 000 ungdomarna i pansardivisionen Hitlerjugend.
Efter 1936 var det obligatoriskt för alla ungdomar i Tyskland att gå med i ungdomsor-
ganisationen Hitlerjugend.

Fanatism63 är ingen garanti för duktiga soldater. De japanska soldaterna i Stilla
Havet hade alltid 100% förluster och de stred ofta till dess att endast ett fåtal sårade
kapitulerade av öns garnison. Trots sin fanatiska kampvilja led de japanska styrkorna
alltid större förluster än den amerikanska marinkåren och de var inte ens i närheten av
den förlustratio som de tyska pansarförbanden hade i Normandie. Den svenska För-
svarsmakten sållar bort ”fanatiker” och ”Rambo-killar” av samma anledning. De blir
inte de bästa soldaterna utan är ofta de som utsätter sig själva och sin enhet för onödiga
risker.

Operation Neptune
Den allierade landstigningen och striderna fram till Cherbourgs fall och inledandet av
Epsom utgjorde omfattningen av operation Neptune. Historiker har ofta fokuserat på
den tyska ledningens taktik och inställning före invasionen när de behandlar den tyska
arméns möjligheter att slå tillbaka den allierad landstigningen. Av större intresse är

                                                          
60 Deras försenade framryckning berodde till stor del på övermänskligt motstånd från Hitlerjugend

vilken även hade 101. tunga SS-stridsvagnsbataljonen underställd.
61 Ellis (1960) s. 377–449, Zetterling (1995) s. 389–448.
62 Divisionens förluster i Normandie har grovt överskattats av en del historiker vilket kan ha lett till

att ytterligare späda på mytbildningen kring divisionen. Se kap 3.6.
63 Det beror givetvis på hur man definierar ordet. Den definition som här har använts är total offer-

vilja för ett högre ideal genom blind lydnad (SAOL: ”blind tro”). Denna verkar rimlig då det är på
dessa grunder många bedömare förklarar divisionens, och Waffen-SS generellt, goda stridsresultat
och höga förluster.
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emellertid de förutsättningar under vilka situationen utvecklades. I många publikatio-
ner ges intrycket att de brittisk-kanadensiska och tyska styrkorna var jämbördiga under
juni 1944 och att de brittisk-kanadensiska offensiverna under senare delen av juni och
juli omöjliggjorde ett tyskt utraderande av den brittiska sektorn. Redan från D-dagen
hade de brittisk-kanadensiska styrkorna ett övertag om ca 3:1 i personal och 2,5:1 i
pansar. Studerar man enskilda dagar längre fram under kampanjen finner man att detta
övertag endast ökar.64 Ännu större blir det brittiska övertaget när man betänker deras
luftherravälde och understöd av artilleri och fartygsartilleri.

Styrketillväxten visar med all tydlighet att de tyska styrkorna i Frankrike inte
kunde dra ihop tillräckliga styrkor för att kunna genomföra ett framgångsrikt motanfall
i tid. Staben för Panzergruppe West drar också denna slutsats i en utvärdering där det
konstateras att ”det är inte längre möjligt med nuvarande styrkeförhållande att uppnå
ett genombrott till kusten”65. Situationen var den något unika att båda sidor var
tvungna att anfalla för att kunna uppnå sina mål. De tyska pansarofficerarna tillhörde
de mest operationellt aggressiva under hela kriget och genomförde hela tiden lokala
motanfall när gynnsamma tillfällen uppstod. Det faktum att de inte genomförde en
större motoffensiv förklaras just av de ojämna styrkeförhållandena och svårigheterna
att uppnå en styrkekoncentration utan att blottställa delar av fronten. Det ofta av histo-
riker observerade faktumet att Hitler inte fick väckas på morgonen den 6 juni och se-
dan inte gav marschorder till Hitlerjugend och Panzer Lehr förrän sent på eftermidda-
gen är m a o en överskattad händelse.

Inte bara historiker utan även OKW66 och tyska officerare på andra krigsskådeplat-
ser verkar ha missförstått de faktiska förhållandena i Normandie sommaren 1944. När
fältmarskalk Günther von Kluge anlände till Frankrike och övertog posten som OB
West den 2 juli var han mycket kritisk mot det sätt krigföringen i Normandie hade be-
drivits av Rommel och von Rundstedt. Efter en tvådagars inspektionsrunda vid front-
förbanden tog han tillbaka mycket av sin kritik då han insåg hur illa ställt det var med
situationen i Normandie.

Förluster
De totala allierade förlusterna bland markstyrkorna mellan den 6 juni och den 31 au-
gusti uppgick till 209 672 man, fördelade på 36 976 stupade, 153 475 sårade och 19 221

                                                          
64 21st Army Group, All British and Canadian troops in NW Europe (excluding UK), PRO, WO

CAB106/1084, Zetterling (2000) Appendix 1: Arrival of units in Normandy, Appendix 5: Arrival
of Panzer units in Normandy.

65 Anlage 33a zu KTB, Pz.Gr.West Ia Nr.116/44, NARA T313, R424. Punkt 4a: ”Es ist nicht mehr
möglich, bei den betänden Kräfteverhältnissen einen Durchbrach nach der Küste zu erzielen”.
Vidare konstateras att pansarförbanden kommer att nötas ned till ingen nytta om situationen fort-
sätter oförändrad. Istället föreslås ett elastiskt försvar utom räckhåll för det allierade fartygsartille-
riet, något som förbjöds av Hitler i en ”Führerorder” undertecknad av Rommel den 1 juli
(Fernschreiben an Pz.Gr.West Ia , Nr.4255/44 v.1.7.44, NARA T313, R424).

66 Oberkommando der Wehrmacht – krigsmaktens överkommando. Under denna ledningsorganisa-
tion fanns även överkommandon för armén, OKH (Oberkommando des Heeres – arméns över-
kommando, inkluderade Waffen-SS), flygvapnet, OKL, (Oberkommando der Luftwaffe – flygvap-
nets överkommando) samt för marinen, OKM (Oberkommando der Kriegsmarine – flottans över-
kommando).
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saknade. Av dessa var 83 825 under brittiskt befäl67, fördelade på 16 138 stupade,
58 594 sårade och 9 093 saknade.68 Dessa förlustsiffror består av korrigerade69 rappor-
ter.70 Det är intressant att notera amerikanernas större förlustsiffror i förhållande till
den brittisk-kanadensiska trots att de brittisk-kanadensiska förbanden stred mot hu-
vuddelen av de kvalitativa tyska pansarförbanden.

Det är viktigt att notera att saknade ingår i förlustsummeringarna. En saknad soldat
kan återkomma till sitt förband vid ett senare tillfälle, samme soldat kan dessutom rap-
porteras som saknad två eller flera gånger under en tidsperiod och inräknas därmed
flera gånger om man endast förlitar sig på daglig rapportering. Liknande gäller för sol-
dater som avlider av sina skador på fältsjukhus, dessa kan inräknas först som sårade
och senare som stupade.71 Därför är rapporter sammanställda i efterhand mer tillförli-
tiga än sammanfogande av dagliga rapporter i detta fall.

De tyska förlusterna är mer svårsammanställda, mycket beroende på den kaotiska
situationen i Falaisefickan och den allmänna reträtten under augusti. Under denna tids-
period upphörde ibland rapporteringen helt då stabspersonalen troligen hade andra sa-
ker att tänka på än att sammanställa dagliga rapporter. En OKW-rapport sammanställd
ett par månader efter kampanjen anger förluster på 288 875 man, fördelat över 23 019
stupade, 67 240 sårade och 198 616 saknade.72 En del av de som rapporterats saknade
hade med stor sannolikhet stupat, men den dåliga kvaliteten på de tyska infanteriför-
banden och de allierades uppskattning att de tog 200 000 krigsfångar under kampanjen
gör att en stor del av de saknade trots allt förefaller ha kapitulerat. Av dessa 288 875
man gick ca 79 00073 förlorade i Sydfrankrike och bör därför inte inräknas. Räknat på
siffran 210 000 blir förlustförhållandet ganska exakt 1:1. I stridsförluster hade den
tyska sidan ett övertag på hela 2:1, förutsatt att en del av de tyska soldater som rap-

                                                          
67 Förutom de kanadensiska styrkorna deltog även en polsk pansardivision, en tjeckisk pansarbrigad

samt en belgisk och en nederländsk infanteribrigad. Fram till 06.00 den 28 augusti hade 1 328 po-
lacker rapporterats som stupade, sårade eller saknade. Motsvarande siffra för den belgiska briga-
den var 87 och för den nederländska brigaden 34. Inga siffror finns rapporterade från den tjeck-
iska pansarbrigaden. (SHAEF G-1 Daily Casualties Reports 0600 28/8, PRO WO 219/1510).

68 Detta inkluderar heller inte non-battle casualties. Dessa är med stor sannolikhet inkluderade i de
tyska förlusterna men inte i de allierade. Ingen siffra existerar för förbanden under brittiskt befäl,
men uppgick till 30 650 för de amerikanska förbanden, vilka alltså inte ingår i de 125 163 ameri-
kanska förlusterna som presenteras. (British, Canadian and US Casualties and Prisoners of War,
Part II, PRO WO 219/1531, via Anders Frankson).

69 Denna siffra kan jämföras med SHAEF:s dagliga förlustsammanställningar för 21. armégruppen
där förlusterna fram till den 31 augusti består av 82 257 man. Detta är exkluderat den tjeckiska
pansarbrigaden men inkluderar de nederländska, belgiska och polska förbanden, dock består upp-
gifterna vid ett par tillfällen av uppskattningar vilket anges i rapporterna. Detta innebär att de
sammanställda förlusterna stämmer väl överens med dagliga rapporterna. (SHAEF G-1 Daily Ca-
sualties Reports 0600 31/8, PRO WO 219/1510).

70 Ellis (1960) s. 493.
71 Både den brittiska och tyska armén hade speciella rapporteringsformer för detta (Died of wounds

respektive Verstorbende). Ibland kan dessa även inkludera soldater som avlidit av olyckor eller
sjukdomar. Problemet är att sammanställda förlustrapporter inte alltid förtydligar vad som är in-
räknat eller inte.

72 Zetterling (1995) s. 449 Rapporten inkluderar personal från armén, Waffen-SS samt markstrids-
och luftvärnsförband ur Luftwaffe.

73 Uppskattning gjord av Niklas Zetterling & Michael Tamelander (Zetterling (1995) s. 450).
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porterades som saknade faktiskt stupade. Detta är en klar indikation att de tyska för-
banden i strid var mer effektiva än de allierade förbanden.

Dessa siffror ligger i linje med de flesta bedömare som har tagit del av tyskt pri-
märmaterial och seriöst studerat det. Ett undantag finns dock, boken Deutsche militäri-
sche Verluste im Zweiten Weltkrieg skriven av Dr. Rüdiger Overmans som i sin bok
anger det totala antalet döda tyska soldater på Västfronten under 1944 uppgick till
244 891.74 Denna siffra är orimligt hög och baserar sig inte på förbandsrapportering
utan en statistisk undersökning av drygt 4 000 inskrivningskort i Wehrmacht. De
största tyska förlusterna under 1944 inträffade under juni–augusti samt sista halvan av
december under Ardenneroffensiven. De tyska förbandshandlingarna från Ardennerof-
fensiven har studerats väldigt grundligt och vetenskapligt i boken Hitler's last gamble
som är skriven av forskare vid Dupuy Research Institute i Virginia.75 Förlusterna för
Normandie och Ardennerna kombinerat kan med vissa uppskattningar placeras kring
45 000 döda.76 Detta skulle betyda att den tyska krigsmakten led mycket större förluster
under de lugna månaderna 1944 än under de tidsperioder då intensiva strider förekom
om Dr. Overmans siffror skall stämma. Dr. Overmans förklarar sina betydligt högre
förlustsiffror med att OKH befattade sig med felaktigt sammanställda rapporter och att
ett stort antal tyska soldater som inrapporterades som stridsdugliga till överliggande
staber egentligen hade stupat. Denna siffra skall ha uppgått till drygt 500 000 man
sommaren 1944 och uppemot en miljon man vid årsskiftet 1944/45. Overmans har gjort
ett statistiskt urval av mindre än 4 000 soldatkort för att dra statistiska slutsatser
rörande en krigsmakt som innefattade över 18 miljoner soldater 1939–1945 och det är
uppenbart att detta inte har utfallit alltför väl. Ytterligare en indikation på detta är det
faktum att det inte finns mer än ca 42 000 tyska krigsgravar i Frankrike från andra
världskriget.

En stridsvagn som blir obrukbar av fientlig eld behöver inte vara totalförstörd utan
kan i de flesta fall repareras. De tyska förbanden rapporterade oftast endast antal in-
satsberedda stridsvagnar och subtraherar man de talen får man en felaktig bild över
förlusterna. Förklaringen är att de flesta av de utslagna stridsvagnarna och stormkano-
nerna endast blivit skadade så till den grad att de har varit reparerbara. Ett pansarför-

                                                          
74 Rüdiger Overmans, Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg, München 1999, s. 266.

Siffran inkluderar det totala antalet döda inom hela krigsmakten på västfronten 1944 och det ringa
antal tyska krigsfångar som avled i allierad fångenskap 1944.

75 Trevor N. Dupuy, Richard C. Anderson Jr., Hitler's Last Gamble, New York 1994, s. 474ff. För-
fattarna fastställer de tyska förlusterna i Ardennerna 16–31 december 1944 till 6 531 stupade och
ytterligare 17 565 saknade.

76 Det finns dock en rapport som anger enbart Luftwaffes förluster i Väst 1 juni – 31 december 1944
till hela 98 000 stupade och ytterligare 45 000 saknade. En del av dessa förluster ingår dock även i
de som här presenterats för de tyska markstyrkorna eftersom förlusterna inom Luftwaffedivisio-
nerna, fallskärmsjägardivisionerna och luftvärnet bör vara inräknade i dessa siffror vilket medför
att siffrorna inte kan adderas rakt av. Siffran förefaller också vara delvis uppskattad eller motsva-
rande då Luftwaffes totala förluster sammanställda mellan 22 juni 1941 – 31 december 1944 inrap-
porterades som  219 087 stupade och 147 101 saknade enligt korrigerade rapporter. (Zetterling &
Frankson (1998) s. 186) Av dessa stupade 165 591 på andra fronter än östfronten. Det förefaller
därför inte rimligt att nästan två tredjedelar av de stupade och en tredjedel av de saknade skulle ha
förlorats under det andra halvåret 1944 i Väst, speciellt som förlusterna våren 1944 borde ha varit
omfattande i förhållande till hösten och de tyska pilotförlusterna var små under åtminstone inom
3. luftflottan.
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band kan, fiktivt sett, få 35 stridsvagnar utslagna en dag medan man samtidigt får till-
baka 50 reparerade stridsvagnar från verkstadsförbanden. På så sätt kan styrkan under
en dag öka trots momentana förluster. Detta är ett faktum som ofta missförstås av his-
toriker. Samtliga utslagna stridsvagnar räknas som förluster och de stridsvagnar som
för tillfället befinner sig på reparation inräknas inte i den totala styrkan. Ett annat pro-
blem med dagliga rapporter är att stridsvagnar som först har betecknats som reparer-
bara senare kan ha visat sig vara oreparerbara pga att skadorna var värre än vad som
först fastställdes eller att vissa stridsvagnar kannibaliseras för reservdelar. Detta med-
för att rapporter sammanställda i efterhand även här kan anses mer tillförlitliga. Med
förluster i pansar avses i denna uppsats endast de stridsvagnar som blivit totalförstörda
eller erövrade av fienden.77

Rapporteringen av insatsberedda stridsvagnar och stormkanoner skedde med fyra
olika kategorier för de förband som var underställda Panzergruppe West; insatsbe-
redda, bedömd som kortsiktig reparation (kurzfristisch Instandsetzung), bedömd som
långsiktig reparation (langfristisch Instandsetzung), ivägskickad till Tyskland för repa-
ration och totalförstörda. Den tyska dagliga rapporteringen är bristfällig och i de flesta
fallen anges endast antalet insatsberedda stridsvagnar och stormkanoner, vilket gör det
omöjligt i många fall att fastställa antalet totalförstörda vagnar efter ett visst datum
vilket varierar från division till division. Rapporteringen är dock intressant ur den syn-
vinkeln att de visar att de tyska pansardivisionerna hade en stor del av sitt pansar in-
satsberett ända fram till inledningen av augusti vilket visar att de brittiska strategien att
nöta ned dessa divisioner lyckades relativt dåligt. Den dagliga statistiska rapporte-
ringen inom 5. pansararmén upphörde den 12 augusti och började inte att föras regel-
bundet förrän den 22 september igen.

Till detta tillkommer ersättningsstridsvagnar och stormkanoner skickade från
Tyskland. Fram till den 10 augusti anlände 283 stridsvagnar och 110 stormkanoner till
pansardivisionerna och de fristående pansarförbanden.78 Anledningen till att den 10
augusti har valts som slutdatum är att datumet för leverans anger den dag tåget skicka-
des från Tyskland. Med tanke på situationen för den tyska armén i Frankrike efter den
10 augusti är det osannolikt att pansarfordonen nådde frontförbanden om de skickades
efter detta datum.

De tyska pansarförbanden kom att disponera 1 94479 stridsvagnar och stormkano-
ner. Ytterligare ett hundratal stormkanoner disponerades av infanteridivisioner och de
fristående stormkanonbrigaderna. Som tidigare nämnts hade de tyska pansarförbanden
en mycket god styrka i pansar tillgänglig ända in i augusti. Fram till den 27 juli hade
endast 441 stridsvagnar och stormkanoner blivit totalförstörda.80 I slutet av augusti

                                                          
77 Tyska förband hade stående order på att förstöra alla brittiska skadade stridsvagnar som bedöm-

des vara brukbara (Anlage 72 zu KTB Pz.Gr.West Ia 198/44, Richtlinien für die Kampfführung,
NARA T131, R420). Det förefaller rimligt att de brittiska förbanden tillämpade samma taktik.

78 Verteilung der Panzerfahrzeuge ab Mai 1943,BA/MA RH 10/349–350.
79 Inräknat i denna siffra är de stridsvagnar och stormkanoner som förbanden inrapporterade den 1

juni och de förstärkningar som skickades fram till den 10 augusti. I dessa siffror är även strids-
vagnar och stormkanoner från 1 juni inräknade för följande förband: 17.SS-Pz.Gr.Div, s.Pz.Abt
503, s.SS-Pz.Abt 101 & 102 samt Pz.Jg.Abt 654.

80 Heeresgruppe B Ia Anlagen, Totalausfälle an Panzern, Sturmgeschützen und Sf.-Pak in der Zeit
vom 6.6–27.7.44, RH 19 IX/46. De var fördelade enligt följande: Pz IV 224, Panther 131, Tiger 23,
Panzerbefehlswagen 3, StuG 60 (inkluderar Jagdpanzer IV och Jagdpanther).
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hade de flesta av de övriga stridsvagnarna och stormkanonerna gått förlorade. Den
sedvanliga månadsrapporten uteblev för pansardivisionerna för augusti och rapporter
finns endast för en del pansardivisioner från den 1 oktober.81 De övriga pansardivisio-
nerna hade dragits tillbaka till Tyskland eller Nederländerna för att åter byggas upp till
full styrka. Även om styrkerapporteringen från 1 september hade varit fullständig
skulle det varit omöjligt att få en komplett bild över pansarförlusterna. Det är inte alls
säkert att de stridsvagnar som skickats till Tyskland för reparation återkom till förban-
den. De kan ha skickats till en annan pansardivision som lidit större förluster eller till
någon av de tio pansarbrigader som Hitler nyckfullt gav order om att skulle sättas upp
i Tyskland med start den 7 juli 1944.

Totalt gick 2 431 tyska stridsvagnar och stormkanoner förlorade 1 juni – 31 sep-
tember i Väst.82 Tyvärr är rapporteringen fördröjd då hela 1 608 av dessa inrapportera-
des som förluster för september medan endast 217 rapporterades som förlorade under
augusti. Majoriteten av de tyska stridsvagnarna och stormkanonerna gick förlorade
under augusti sett till striderna och det skick de tyska pansarförbanden befann sig i
under inledningen av september. Eftersom de flesta av de inblandande pansardivisio-
nerna drogs ur stridslinjen under september månad betyder det att en eventuell fördröj-
ning av rapporteringen in i oktober blir minimal. Ca 2 000 av de 2 431 stridsvagnarna
och stormkanonerna torde ha gått förlorade fram till den 31 augusti.

Pansarförlusterna inom den 21. brittiska armégruppen är svåra att fastställa genom
den dagliga rapporteringen. Detta beror på att den brittiska armén hade ett annorlunda
system för pansarförlustrapportering än de tyska förbanden. De skilde mellan strids-
vagnar som kunde repareras inom 24 timmar vilka reparerades inom förbandet och de
som bedömdes ta mer än 24 timmar vilka skickades bakåt för reparation. Stridsvagnar
som ingick i den senare kategorin och senare återkom till förbandet efter reparation
inkluderas i samma siffra som ersättningsstridsvagnar skickade från Storbritannien.
Detta gör det omöjligt att fastställa antalet stridsvagnar som blev totalförstörda såvida
man inte har tillgång till dokumentation över ersättningsstridsvagnarna. Någon sådan
har inte påträffats.

En rapport daterad den 29 november 1944 anger antalet totalförstörda brittiska
stridsvagnar till 1 562.83 Detta torde även inkludera kanadensiska stridsvagnar. Det
finns också en alternativ summeringsrapport gjord av de brittiska pansartrupperna för
1944 men denna lider kraftigt av fördröjd rapportering. Enligt denna uppgick förlus-
terna 1 juni – 1 september till 1 211 stridsvagnar, av dessa rapporteras dock hela 834 ha
gått förlorade i augusti.84 För september anges ytterligare 122 förlorade stridsvagnar

                                                          
81 Dessa var  9., 21. och 116. pansardivisionerna. 9. pansardivisionen hade 53 stridsvagnar (II./Pz.Rgt

9 hade förflyttats till Tyskland och är inte inräknad) och 17 stormkanoner (BA/MA RH 10/349),
21. pansardivisionen hade 13 stridsvagnar (BA/MA RH 10/158) och 116. pansardivisionen hade 41
stridsvagnar (BA/MA RH 10/163). Siffrorna för 21. och 116. pansardivisionerna inkluderar strids-
vagnar på kortsiktig reparation men inga uppgifter finns för långsiktig reparation så det totala an-
talet kan vara högre än det som här anges.

82 Sammanställningsrapporter av Generalinspektören för pansarvapnet. NARA T78, R145,
F6076038-96. Sammanställningen inkluderar Italien.

83 21st Army Group P/5121/48/Q (AE), Appendix A, PRO WO 171/149. Som totalförstörda inrap-
porteras ”net wastage”.

84 Half Yearly Report on the Progress of the Royal Armoured Corps Report No.10, Battle losses 21
Army Group 1944, PRO WO 165/136 (Via Anders Frankson).
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och för oktober hela 731 stridsvagnar som totalförstörda. Denna fluktuering överens-
stämmer inte med intensiteten i striderna då de överlägset största brittiska pansarför-
lusterna torde ha uppkommit under juni och juli i samband med de brittisk-kanaden-
siska offensiverna som effektivt slogs tillbaka av de tyska förbanden.

Det går inte heller att fastställa ett övre tak för pansarförlusterna under Norman-
diekampanjen med hjälp av dessa uppgifter då de brittiska enheterna förblev i front-
linjen under hela 1944 till skillnad från de tyska pansarenheterna. En del av de strids-
vagnar inrapporterade som förluster i augusti och oktober härrör sannolikt från juni
eller juli, men det är omöjligt att bestämma antalet. Den officiella brittiska historien
förtiger nästan helt detta område liksom Montgomerys memoarer, och de få sifferupp-
gifter som ges vid vissa datum skiljer inte mellan totalförstörda och skadade stridsvag-
nar. Det förefaller troligt att pansarförlusterna för 1. kanadensiska och 2. brittiska ar-
méerna uppgick till ca 1 600 totalförstörda stridsvagnar juni – augusti 1944.

De uppskattade siffrorna innebär att de allierade förbanden totalt förlorade ca dub-
belt så många stridsvagnar och stormkanoner som de tyska förbanden. Åter igen stiger
detta förhållande till ca 5:185 om man endast medräknar förluster uppkomna genom
vapeninsats. Inom den brittiska sektorn är det svårt att fastställa något mer exakt för-
hållande eftersom många av de tyska pansardivisionerna stred inom båda de allierade
sektorerna inom de enskilda rapporteringsperioderna.

Många historiker förefaller att arbeta utifrån föreställningen att nästan samtliga
tyska pansarförband blev inneslutna och närmast förintade i Falaisefickan. De flesta av
de tyska pansarenheterna var grupperade österut i Falaisefickan och hade således kor-
tare väg att slå sig ut.86 Endast 2. och 116. pansardivisionerna samt stridsgrupper ur 9.
pansardivisionen, Panzer Lehr, Leibstandarte och Frundsberg blev inneslutna i Falai-
sefickan. Samtliga dessa enheter lyckades att bryta sig ut till skillnad från de infanteri-
divisioner som stred längre västerut under 7. armén. De övriga tyska pansarenheterna
anföll fickan österifrån (Das Reich87 och Hohenstaufen) för att undsätta de inneslutna
förbanden eller uppehöll de brittisk-kanadensiska förbanden som anföll norrifrån (21.
pansardivisionen och Hitlerjugend).

De flesta av divisionerna saknar heltäckande förlustrapportering varför vissa upp-
skattningar måste göras. Den främsta källan är de månatliga statusrapporterna från
pansardivisionerna. Alla tyska arméer var ålagda att inlämna förlustrapportering över
tiodagarsperioder, dock existerar endast en enda sådan rapport från Panzergruppe
West vilken täcker 11–20 juli samt en ofullständig sammanställning för juli månad
uppdelad på underställda förband. Inga statusrapporter lämnades den 1 september men
med hjälp av statusrapporterna från 1 juli, 1 augusti (i de fall de inkom) och 1 oktober
kan man studera divisionernas styrka den 1 oktober och eftersom de största förlusterna
inträffade under augusti går det att skapa en relativt god bild över divisionernas man-
skapsförluster.

Som exempel redovisas förlusterna för 2. pansardivisionen, vilken var en av de
svårast drabbade pansardivisionerna då den var i strid från den 12 juni och senare blev

                                                          
85 Nästan alla allierade stridsvagnar förlorades genom vapeninsats. Den tyska siffran torde ligga

kring 6–800 vagnar beräknat på förlusterna upp till den 27 juli samt resultaten från de allierade
undersökningslagen.

86 Ellis (1960) s. 448–449 (Karta).
87 Das Reich hade vid denna tidpunkt delar av Götz von Berlichingen underställda.
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innesluten i Falaisefickan. Dess förluster under juni angavs till 1 395 man i stupade,
sårade och saknade.88 Förlustsummeringen för Panzergruppe West under juli uppgick
till 923 man.89 Under augusti och september kombinerat inrapporterades förlusterna
som totalt 4 559 man.90 Av de 4 559 man som gick förlorade under augusti–september
borde en stor del ha gått förlorade under augusti då striderna var som intensivast och
divisionen blev innesluten i Falaisefickan, därför kan ca 500 man subtraheras för sep-
tember vilket gör att en rimlig uppskattning av 2. pansardivisionens förluster för 6 juni
– 31 augusti blir ca 6 300 stupade, sårade och saknade. Dessa siffror kan någorlunda
kontrolleras genom att jämföra styrkan den 1 juni med den 1 oktober . Detta är förenat
med svårigheter då uppgifter om ersättningsmanskap delvis saknas och det var före-
kommande att personal från sönderslagna divisioner temporärt tillfördes någon annan
division för att förstärka denna. De tyska förbandens kaotiska situation gjorde också
att vissa förband var spridda över större ytor och ingick under flera olika staber. Dessa
faktorer gör sådana kontroller osäkra.

Användande metodiken ovan kan det konstateras att ingen pansardivision förlo-
rade mer än ca 8 500 man under Normandiekampanjen. 21. pansardivisionen förlorade
ca 8 00091 man, Panzer Lehr ca 7 50092 och 116. pansardivisionen ca 3 50093. Förlus-
terna för SS-pansardivisionerna inrapporterades den 18 juli till 1 441 stupade, sårade
och saknade för Leibstandarte, 6 164 för Hitlerjugend, 1 891 för Hohenstaufen och
2 289 för Frundsberg.94 Både Hohenstaufen och Frundsberg förlorade sedan totalt ca
5 000 man vardera. För Leibstandarte finns förlustrapportering på divisionsnivå vilken
uppgick till 3 90195 man, dock är denna inkomplett vilket gör att förlustsiffran bör vara
i storleksordningen 5 000 man.

De mest intressanta förlusterna är de för Hitlerjugend. Denna division var med och
stoppade eller fördröjde nästan samtliga de stora brittisk-kanadensiska offensiverna
(Epsom, Charnwood, Goodwood, Totalize och Tractable) och delar av divisionen träf-
fades av bombmattor vid Caen den 9 juli. Efter Charnwood påstås denna division en-
dast ha styrka kvar motsvarande en bataljon, och efter Totalize skall åter minst halva
divisionen blivit utslagen.96 I en del publikationer anges att divisionen den 22 augusti
efter fanatiskt motstånd endast hade ca 300 man och tio stridsvagnar kvar trots att divi-
sionen inte ens befann sig inne i Falaisefickan. Förluster av en sådan storleksordning
är svårförståeliga att seriösa författare okritiskt kan ange.

Handlingarna från Hitlerjugends divisionsstab finns fortfarande bevarade till stor
del, och förlustrapporteringen är betydligt mer komplett än den för Leibstandarte. De
inrapporterade förlusterna 6 juni – 25 augusti uppgick till 1 827 stupade, 4 446 sårade

                                                          
88 Månadsrapporter den 1 juli 1944 till generalinspektören för pansarvapnet, BA/MA RH 10/149.
89 Gesamtverluste für monat Juli, Armeearzt Pz.A.O.K 5 Nr.1904/44, BA/MA RW 6v-577.
90 Månadsrapport den 1 oktober 1944 till generalinspektören för pansarvapnet, BA/MA RH 10/149.
91 Månadsrapport den 1 juli och den 1 oktober 1944 till generalinspektören för pansarvapnet,

BA/MA RH 10/158.
92 Månadsrapport den 1 juli, augusti och den 1 oktober 1944 till generalinspektören för pansarvap-

net, BA/MA RH 10/172.
93 Månadsrapport den 1 juli och den 1 oktober 1944 till generalinspektören för pansarvapnet,

BA/MA RH 10/163.
94 Pz.Gr.West Ia, Nr.480/44 v.20.7.44, NARA T313, R424.
95 Michael Reynolds, Steel Inferno - 1st SS Panzer Corps in Normandy, London 1997, s. 282.
96 Ellis (1960) s. 316, 423.
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och 2 213 saknade, totalt 8 486.97 Rapporteringen är i det närmaste komplett så de
verkliga förlusterna ligger sannolikt endast något över den siffran. Dessa uppgifter
ligger också i linje med de som inrapporterats till 1.SS-pansarkåren och Panzergruppe
West. Fram till den 25 juni rapporterades 2 55098 man som förluster och fram till den 18
juli 6 16499. Förlusterna för juli månad uppgick till 2 158 man.100 Förlusterna i pansar
går att säkerställa fram till den 9 juli, då sammanlagt 83 stridsvagnar totalförstörts.101

De försvarsstrider som Hitlerjugend bedrev under augusti för att hindra de brittisk-ka-
nadensiska förbanden från att tillsluta Falaiseöppningen upplevdes av de allierade för-
banden som det hårdaste motstånd som möttes under hela Normandiekampanjen.102

Om divisionen var så reducerad i styrka redan under juli som den brittiska officiella
historien påstår skulle den knappast ha kunnat strida så effektivt under mitten av au-
gusti. Den skulle heller inte ha kunnat förlora större delen av sitt manskap då Falaise-
fickan tillslöts eftersom divisionen inte befann sig inne i den.

Statistiska jämförelser kan göras med dessa siffror för att studera Hitlerjugend och
manskapets påstådda fanatiska offervilja. Totalt kom ca 598 000 tyskar födda 1926 att
inskrivas i den tyska armén av vilka ca 126 000 stupade.103 Detta innebär en procentan-
del på 21%. Av Hitlerjugends 18 102 soldater kom ca 17 % att stupa under kampan-
jen.104 Dödssiffran ligger med andra ord i paritet med dödssiffran för hela årskullen.
Förlusterna i reella tal är också liknande de för 21. pansardivisionerna vilken var i strid
lika länge som Hitlerjugend.

Även om manskapsförlusterna var mindre än vad som ofta påstås tilldelades de
tyska pansarförbanden trots allt stora förluster. Den största delen av materielen gick
förlorad. Denna var dock lättare ersatt än den värdefulla personalen som hade kunnat
förlorats. Den tyska krigsproduktionen var som allra störst sensommaren 1944 och det
var lättare att få fram nya stridsvagnar än kompetenta stridserfarna stridsvagnsbesätt-
ningar. Infanteriet drabbades av de största förlusterna vilka också gick fortast att ut-
bilda. Den stridserfarna lednings- och specialistpersonalen lyckades att undkomma i

                                                          
97 Frank DeLaglio, http://home.att.net/~SSPzHJ/History.html#AFTER1. Siffrorna på hemsidan är

hämtade från Hubert Meyer, Kriegsgeschichte der 12. SS-Panzerdivision ”Hitlerjugend”, vol I,
Osnabrück 1982. Författaren var stabschef för Hitlerjugend 1944.

98 g.Kdo I.SS-Pz.Korps Ia, Nr.880/44 26.6.44, BA/MA, RH 19 IX/3.
99 Pz.Gr.West Ia Nr.480/44 g.Kdos v.20.7.44, siffran anger förlusterna från invasionsstarten (Inva-

sionsbeginn).
100 Gesamtverluste für monat Juli, Armeearzt Pz.A.O.K 5 Nr.1904/44, BA/MA RW 6v-577. Observera

att divisionens förluster under operation Epsom 26–30 juni var betydande, därav ”glappet” i för-
lustadditionen. Enbart den 27 juni inrapporterades 730 man som stupade, sårade eller saknade
(BA/MA RH/321).

101 Nachtrag zur Tagesmeldung 8.7.44, Pz.Gr.West Ia, Nr.268/44, NARA T313, R420. Nachtrag zur
Tagesmeldung 9.7.44, Pz.Gr.West Ia, Nr.306/44, NARA T313, R420. Från den 6 juni till 5 juli to-
talförstördes 44 Pz IV och 21 Panther, mellan den 5–9 juli totalförstördes 7 Pz IV och 11 Panther.

102 Eisenhower (1948) s. 299. Författaren hänvisar till en after-action report från amerikanska armén
där moståndet söder om Caen under augusti anses vara det kraftigaste under hela Normandie-
kampanjen.

103 Overmans (1999), s. 233f. Som tidigare diskuterats är Overmans förlustsiffror med stor sannolik-
het influerade men procentantalet ligger ändå inte långt över även vid ett mindre antal döda inom
1926 års årskull.

104 1 827 soldater rapporterades som stupade, och ytterligare 2 213 soldater rapporterades som sak-
nade. Ca hälften av de saknade antas ha stupat så siffran 3 000 har använts för jämförelsen.
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stor utsträckning vilket möjliggjorde för Tyskland att bygga upp pansardivisionerna
från Västfronten under hösten 1944 med starka kadrar och åter sätta in dem i den
kommande Ardenneroffensiven.

Normandiekampanjen i ett större perspektiv
Striderna i Normandie var inte de enda sommaren 1944. I Italien bekämpade de allie-
rade styrkorna de tyska stridskrafterna vilka genomförde en långsam reträtt norrut.
Dessa strider var småskaliga och av mindre betydelse för den totala krigsutgången. I
Sovjetunionen däremot skedde strider av en magnitud som vida översteg de på Väst-
fronten och Italien kombinerade. Den 22 juni 1944 gick Röda Armén till offensiv i Vit-
ryssland och närliggande områden under beteckningen operation Bagration. De invol-
verande styrkorna för Röda Armén i denna offensiv uppgick till 2 441 600 man.105 De
tyska styrkorna som stod emot operation Bagration uppgick den 1 juni 1944 till
486 493 man.106 De sovjetiska förlusterna under Bagration uppgick till 770 888 man,
varav 180 040 stupade eller saknade och 590 848 sårade, och 2 957 stridsvagnar och
stormkanoner.107 Kompletta tyska förlustrapporter finns inte, men förlusterna kan del-
vis genom uppskattningar fastställas till ca 400 000108 man i stupade, sårade och sak-
nade.

Detta var inte den enda stora sovjetiska offensiven under juni–augusti utan strider
förekom på andra frontavsnitt i Sovjetunionen. De förluster som tillfogades de tyska
förbanden enbart under Bagration var ungefär en tredjedel större än de tyska förlus-
terna i Normandie. En viktig skillnad finns dessutom, de tyska divisioner som i det
närmaste förintades i Vitryssland bestod av betydligt mer kvalitativt manskap än de
flesta tyska infanteridivisionerna i Normandie. De tyska förbanden i Normandie hann
också i många fall föra sina staber och annan specialpersonal i säkerhet innan Falaise-
fickan slöts. Röda Armén utplånade hela armékårer sommaren 1944.

De sovjetiska offensiverna framställs ofta som stelbenta och beroende av numerär
överlägsenhet men faktum var att den operationella skickligheten var större hos Röda
Armén än hos de allierade. Under Bagration ryckte Röda Armén snabbt fram på djupet
och kringgick de tyska stödjepunkterna som förblev intakta. De allierade däremot
överskattade ofta styrkan i den tyska motelden och kallade direkt in flyg eller artilleri

                                                          
105 David Glantz & Jonathan House, When Titans Clashed, Kansas 1995, s. 298. Siffrorna som pre-

senteras av Glantz härrör ursprungligen från den ryske historikern Krivosjev, som i sin uppmärk-
sammade publikation Grif sekretnosti sniat (Moskva 1993) presenterar styrke- och förlustsiffror
för Röda Armén baserade på sovjetiskt arkivmaterial. Det framgår inte huruvida icke-stridande
trupper, förband underställda STAVKA (det sovjetiska överkommandot), marininfanteri och
NKVD-trupper är inräknade i dessa siffror då motsvarande siffror är inkluderade i de tyska jäm-
förelsetalen.

106 Zetterling & Frankson (1998) s. 177. Siffran anger styrkan för Armégrupp Mitt. Siffrorna är tagna
från primärt källmaterial och inkluderar Waffen-SS och markförband från Luftwaffe.

107 Glantz (1995) s. 298. Förlustsiffrorna täcker 23 juni – 29 augusti 1944. Det framgår inte om siffran
för pansarförluster gäller endast totalförstörda stridsvagnar och stormkanoner men det förefaller
troligt.  Vid offensivens inledande hade de sovjetiska förbanden ca 6 000 stridsvagnar och storm-
kanoner.

108 Zetterling & Frankson (1998) s. 181. Förlusterna som finns dokumenterade i den inkompletta
förlustrapporteringen för 2., 4. och 9. arméerna samt 3. pansararmén uppgår till sammanlagt
26 361 stupade, 109 749 sårade och 262 959 saknade under 21 juni – 31 augusti 1944.
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för att med ren eldkraft slå ut de tyska stödjepunkterna istället för att kringgå dem, vil-
ket fick till följd av att hela anfallet stannade upp och de bakre anfallsvågorna stod
outnyttjade vilket fick till följd att de allierade inte kunde utnyttja sitt numerära över-
tag. Detta medförde också att tyska förband grupperade i reserv gavs tid att omgrup-
pera i riktningen för anfallets huvudpunkt och genomföra de motanfall de allierade
arméerna var sårbara mot. Medan Röda Armén genomförde pansaroffensiver på djupet
under sommaren 1944 var de allierade totalt beroende av en utnötningstaktik. Denna
var visserligen framgångsrik eftersom de tyska förbanden på förhand var dömda att
förlora en sådan krigföring men ledde till onödigt höga allierade förluster. Under
många dagar var dessutom de allierade förlusterna större än deras numerära övertag
vilket gjorde utnötningstaktiken ineffektiv.

Av de totala förluster Wehrmacht led mellan 22 juni 1941 – 31 december 1944
åsamkades ca 77% på östfronten.109 Detta visar klart och tydligt att det var på östfron-
ten som den tyska armén förlorade kriget. Röda Armén hade dessutom tillfogat den
tyska armén dessa förluster när den fortfarande bestod av sin bästa personal. Norman-
diekampanjen hade en stor politisk betydelse i och med att den befriade de demokra-
tiska länderna i Västeuropa och motverkade sovjetiskt inflytande över Europa efter
kriget, men ur en rent kvantitativ militär synvinkel var den obetydlig jämfört med de
stora nederlag den tyska armén led på östfronten 1944.

Avslutning

Frågeställningar

Hur effektiv var den allierade krigföringen?
Ledningen för de allierade hade planerat för en typ av krigföring i Frankrike men dess
förband fann sig utkämpa en annan i Normandie 1944. De allierade styrkorna blev ald-
rig kapabla att genomföra de mobila operationer de hade planerat på ett avgörande sätt.
Offensiverna genomfördes toppstyrda och stoppades upp av de flexibla tyska pansar-
förbanden trots stort numerär överlägsenhet. Som motmedel förlitade sig de allierade
alltmer på artillerikoncentrationer, fartygsartilleri och understöd av tungt bombflyg
utan nämnvärda resultat. Att de allierade slutligen befriade Frankrike berodde inte
mycket på skicklig krigföring utan till stor del på en utnötningskampanj som de allie-
rade kunde genomföra tack vare sin överlägsenhet i manskap och material. Några
mindre operationer, bl a Bluecoat, genomfördes utan massivt eldunderstöd och istället
med betoning på överraskning och mobilitet. De hade också betydligt större framgång
än de stelbenta operationerna Epsom och Goodwood. Hade inte Hitler kategoriskt mot-
satt sig en reträtt bakom Seine i början av augusti då amerikanerna ryckte in i Bretagne
hade stora delar av 7. armén och 5. pansararmén hunnit retirera. Den stora allierade
framgången vid Falaise hade då aldrig blivit av eftersom den uppkom tack vare tyska
misstag snarare än skickligt utförda mobila operationer.

                                                          
109 Zetterling & Frankson (1998) s. 186. Under den aktuella tidsperioden förlorade Wehrmacht

7 534 773 man i stupade, sårade och saknade. Av dessa härrörde 5 790 069 från östfronten. För
1945 finns inget komplett källmaterial.
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Hur effektiva var de allierade flygstyrkorna?
De allierade flygstyrkorna var effektiva med att bekämpa Luftwaffe, men när det gäller
de markunderstödjande operationerna utförda av bombflyget och attackflyget har dess
effektivitet grovt överskattats, speciellt bekämpandet av pansar. Det var de allierade
markstyrkorna som tilldelade den tyska armén den stora majoriteten av dess förluster.
Det är tveksamt om de enorma resurser som USA och Storbritannien lade ned på sina
flygvapen i form av produktion och underhåll verkligen gav kostnadseffektiva resultat
i Normandie. Övertron på flygvapnets effektivitet förblev under resten av 1900-talet,
med det amerikanska flygvapnets ineffektiva insatser i Indokina och Kosovo som de
mest talande exemplen.

Hur stora möjligheter hade den tyska armén att hindra den allierade landstigningen?
Styrkeförhållandet växte hela tiden efter D-dagen till de allierades förmån och de tyska
förbanden led för stor brist på transportmedel och drivmedel för att tillräckligt fort
kunna förflytta sig till brohuvudet i tid. Vid den brittiska sektorn befann sig nästan alla
tyska pansardivisioner men trots det var de tyska förbanden inte starka nog att genom-
föra större operationer än lokala motanfall. De allierade flyget och framförallt fartygs-
artilleriet försvårade alla truppsammandragningar och underhållstransporter vilka är
vitala för en stark offensiv, dessutom var det tyska kommunikationsnätet bristfälligt
under kampanjens inledning. Landstigningsoperationen var aldrig allvarligt hotad av
de tyska styrkorna.

Vad berodde det effektiva tyska försvaret på?
De tyska taktiska framgångarna berodde på soldaternas träning och doktrin som fram-
hävde självständighet, initiativ och snabba beslut fattade av officerare nära fronten.
Det var detta snarare än överlägsna vapen eller besvärlig terräng som var anledningen
till utvecklingen i Normandie. De tyska officerarna var också betydligt mer flexibla
vid oväntade situationer och agerade kraftfullt även vid dessa tillfällen medan de ofta
paralyserade de allierade förbanden. Den mer kvalitativa tyska utrustningen, framför-
allt stridsvagnarna, spelade givetvis en inte obetydlig roll men den stora skillnaden var
trots allt inte den kvalitativa skillnaden utan det faktum att de tyska förbanden var
skickligare än de allierade förbanden med att utnyttja fördelarna med sin krigsmateriel
på slagfältet.

Hur stora var förlusterna i kampanjen?
Förlusterna i Normandie var ungefär lika stora i manskap och mer än dubbelt så stora
för de allierade i pansar och flygplan. Räknar man endast de förluster som uppkom
genom vapeninsats blir de allierade förlusterna dubbelt så stora i manskap och flygplan
och uppemot sex gånger så stora i pansar.

Hur betydelsefull var Normandiekampanjen för kriget mot Tyskland som helhet?
Den tyska armén led sina allvarligaste förluster på östfronten där den segerrika tyska
armén från 1939–1941 sakta nöttes ned utan att kunna få tillräcklig ersättning av utbil-
dad personal och materiel. De förluster som Wehrmacht led i Normandie var på intet
sätt försumbara men heller inte avgörande sett till den låga kvaliteten på infanteriför-
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banden som stod för de största förlusterna. Skulle landstigningen ha slagits tillbaka
hade Röda Arméns framryckning i öster sannolikt inte kunnat stoppas även om de till-
förda förstärkningarna från Frankrike kanske kunnat bromsa upp den något. Norman-
diekampanjen förde de allierade fram till Tysklands gräns i september 1944 men pga
interna motsättningar, främst mellan Montgomery och Patton, och det faktum att de
allierade hade bombat eller skjutit sönder hela norra Frankrikes infrastruktur vilket
försvårade underhållet under deras framryckning lyckades de inte utnyttja detta på ett
avgörande sätt utan tvekade i vanlig ordning för länge innan avgörande beslut fattades.

Avslutande diskussion
Mycket av den angloamerikanska historieskrivningen kring Normandiekampanjen för-
faller ha präglats av inställningen ”vi vann ju – vi måste ju ha varit bäst?” när händel-
serna har studerats och skildrats av angloamerikanska historiker. Det faktum att de
tyska förbanden stred med en skicklighet och effektivitet som var långt större än de
allierade förefaller att ha gått många angloamerikanska historiker förbi. Detta ter sig
märkligt eftersom hade de allierade arméerna varit lika effektiva som deras tyska mot-
part borde de ha avancerat betydligt snabbare än de gjorde historiskt sett, speciellt med
tanke på de allierades numerära överlägsenhet i manskap och materiel kombinerat med
luftherravälde.

Av troligen nationalromantiska anledningar försöker man istället att hitta andra
anledningar till den långsamma och kostsamma allierade framryckningen. Det är be-
klagligt att den officiella brittiska historien förtiger pansarförlusterna för kampanjen
och även är mycket sparsam med att återge de brittiska förlusterna under de olika ope-
rationerna, då den på andra punkter är mycket noggrann och metodisk i sin presenta-
tion av numerär data. Både i angloamerikansk och sovjetisk eller rysk historieskriv-
ning om andra världskriget försöker man att framhäva sina egna arméers skicklighet
och genom kreativa namn på olika ”slag” ge intrycket att Tyskland besegrades genom
skickligt vunna begränsade slag när det i själva verket handlade om en enda stor ned-
nötningskampanj där de allierade led betydligt större förluster än Tyskland men också
hade betydligt större resurser än Tyskland. Det fanns få tillfällen då de allierade eller
sovjetiska arméerna uppnådde en högre stridseffektivitet än den tyska armén men tack
vare deras stora överlägsenhet i manskap och industriell kapacitet besegrade de Tysk-
land och vann det andra världskriget.
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”Undermänniskor”

Av Artur Szulc1

Inledning

”Under de fyra första dagarna var det ingen som visade något intresse för oss, vi fick ingen mat,
inget vatten. Sedan tog de först min far för en undersökning, han misshandlades svårt och kasta-
des medvetslös tillbaka till cellen. Därefter tog de mig och i syfte att få fram information om or-
ganisationens medlemmar misshandlades jag med pinnar, gummibatonger och stolar, vatten blan-
dat med ammoniak hälldes i min näsa, slagen över mina sammanbundna hälar med vassrör gjorde
fruktansvärt ont. En hink vatten hälldes över mig de tre gångerna jag svimmande.”2 (min övers.)

Ovanstående redogörelse visar på ett tämligen tydligt sätt vilken brutal behandling arr-
esterade polacker kunde utsättas för av Gestapo i syfte att tvinga fram bekännelser och
angivelser. Likt tiotusentals polacker sändes den här mannen till ett koncentrations-
och arbetsläger för att, i bästa fall, utnyttjas som arbetskraft och kanske överleva eller
föras direkt till döden. Den nazistiska rasideologin gjorde en distinktion mellan po-
lacker och judar, den förstnämnda gruppen var undermänniskor, untermenschen, som
skulle förintas genom slavarbete, och den sistnämnda var en farlig ras som skulle ut-
rotas. Antalet dödsoffer, mellan 5–6 miljoner (varav hälften var kristna polacker) och
det ständiga terrorutövandet mot civilbefolkningen som inbegrep allmänna massav-
rättningar, våldtäkter, deportationer, tvångsarbete och misshandel gjorde den nazis-
tiska ockupationen av Polen under andra världskriget  till en av Europas grymmaste.3

Föreliggande uppsats handlar dock inte om den nazistiska ockupationen i sig utan om
polacker, som anlände till Sverige 1945, och deras redogörelser över livet i de nazityska
koncentrations- och arbetslägren. Intervjuerna gjordes frivilligt och ägde rum i slutet av
1945 och ett år framåt.

Syfte och problemformulering
Uppsatsens primära syfte är att studera de polska före detta koncentrations- och ar-
betslägerfångarnas subjektiva upplevelser av sin fångenskap. Skälet till varför jag
skriver ”subjektiva upplevelser” är att jag utgår från den enskilda fångens erfarenheter.
Fokus ligger således på narrationen, det vill säga, berättandet.
                                                          
1 Jag vill rikta ett tack till personalen på Handskriftsavdelningen vid Lunds Universitetsbibliotek

(UB1), främst Jaroslav Pacejka för att han välvilligt delade med sig av sin kunskap. Tack också
till Birgitta Lindholm, chef Handskriftsavdelningen, som visade förståelse för min begränsade
ekonomi och gav mig ett förmånligt pris på kopiorna. Slutligen vill jag tacka min mor, Ewa Far-
mer, för hennes ypperliga insats som översättare, en sysselsättning som hon företog sig med out-
tröttlig entusiasm. Tillägnad Helena Krupa, en framliden släkting, som överlevde ett nazityskt ar-
betsläger

2 Handskriftsavdelningen. Lunds Universitetsbibliotek (UB1), Polski Instytut Zrodlowy (Polska
Källinstitutet), protokoll 469. Framöver kommer jag att använda mig av förkortningen PIZ för att
undvika missförstånd om vilket arkiv som åsyftas.

3 Johansson, Alf, Den nazistiska utmaningen: aspekter på andra världskriget (Tidens förlag, 1995),
s. 78f. se också, Lukas, Richard C, Forgotten Holocaust: The Poles under German Occupation
1939–1944, (Hippocrene Books, 1997), s. 4 och 38f.
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Det sekundära syftet är att utifrån informanternas, alltså de intervjuades, personliga
redogörelser lyfta fram det kollektiva och karakteristiska i deras vittnesbörder.

Uppsatsens övergripande problemformulering lyder: vad valde informanterna att be-
rätta om? Alltså: vilken slags information ansåg de vara värd att delge?

Frågeställningar
Avsikten med de formulerade frågeställningarna är att konkretisera och uppnå syftena,
men även att förtydliga problemformuleringen.

Frågorna lyder som följande:

•  Vilka slags företeelser valde man att skildra? vad betonar man som viktigast?

Meningen med den här frågan är att få fram hur man som individ har strukturerat lä-
gervistelsens umbäranden. Det är också intressant att se vilka händelser som har beva-
rats eller förträngts.

•  Existerar det skönjbara skillnader och likheter mellan informanternas redogörel-
ser?

Berättar män och kvinnor på olika sätt? Vilken betydelse spelar ålder eller tidigare ut-
bildning? Detta är faktorer som kan vara avgörande för hur man bearbetar och slutli-
gen skildrar sin fångenskap.

•  Är det möjligt att urskilja distinkta grupper i materialet?

Finns det måhända informanter som har unika erfarenheter, eller finns det en grupp
inom gruppen som på något märkbart sätt utmärker sig?

•  vilka omständigheter var det som avgjorde om man överlevde eller inte?

Var överlevnad en fråga om slump, anpassningsförmåga eller medmänsklighet?

•  hur uppfattade man sig själv och folk i sin omgivning, och hur uppfattades man av
andra?

Betraktade man sig själv främst som polack, eller var andra självbilder mer aktuella,
till exempel som katolik, fånge eller rent av människa? Hur såg man på fångvaktarna
och arbetsledarna? Och såg lägerpersonalen på dem som människor eller ”djur”?

Ovanstående frågeställningar besvaras under del 2 av uppsatsen, men för att göra det
mer påtagligt och möjligt att kritisera kommer även en sammanfattande analys i del 3.

Presentation av PIZ och källmaterial
Initiativtagaren till ett Polskt källinstitut (Polski Instytut Zrodlowy) i Lund var po-
lacken fil.dr. Zygmunt Lakocinski, lektor i polska vid Lunds Universitet, tidigare verk-
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sam vid Jagiellonska Universitet i Kraków.4 Fil.dr. Lakocinski började tidigt att doku-
mentera och arkivera allehanda material rörande Polens situation under andra världs-
kriget, men det var ankomsten av tusentals befriade polska koncentrations- och ar-
betslägerfångar som gav honom möjligheten att påbörja en mer noggrann samman-
ställning baserad på ögonvittnen.5

Den 20 juni 1945 skickade fil.dr. Lakocinski in ett PM till Statens Arbetsmarknads-
kommission rörande PIZ:s syfte, riktlinjer och organisation. I promemorian fastställs det
bland annat vilket slags material som skall insamlas:

”1/ Källor: Fångförteckningar, order – överhuvudtaget alla slags dokument repatriendi (det var
meningen att polackerna skulle återföras till Polen, alltså kallades de för ”repatriendi” från ordet
repatriera, det vill säga, hemsända. min anm.) haft med sig till Sverige. Dessa källor komma att
kopieras, kommenteras och bearbetas så att de motsvara alla histografiens krav.

2/ Protokoll: Förhör av alla om möjligt f.d. fångar angående fakta, vid vilka de voro: a / offer, b /
vittnen, c / åhörare från fullständigt pålitlig källa.

3) Förlustförteckningar.

4/ Transportetapper

5/ Lägerlexikon

6/ Lägerpoesi och visor

7/ Fångdräkter, tyglappar med beteckningar /”vinklar”/, bruksföremål från lägren o. dyl. /bestämt
för polska museisamlingar/.”6

Det bör tilläggas att  handlingar rörande PIZ:s organisation är skrivna på svenska.
Arbetsgruppen bestod, förutom av fil.dr. Lakocinski som utnämndes till arbetsledare

av nio assistenter, sex kvinnor och tre män, vars uppgift blev att intervjua de nyanlända
polackerna. Assistenterna var akademiskt utbildade7 och hade själva erfarenheter från
fängelser eller läger. Verksamheten finansierades av Statens Arbetsmarknadskommission
och arbetet påbörjades den 22 oktober 1945, och det första vittnet intervjuades den 25 no-
vember.8

Det var väldigt viktigt för fil.dr. Lakocinski att intervjuerna uppfyllde vetenskapliga
krav och även att vittnesmålen undergick en källkritisk granskning. Den här ambitionen
ledde till ett samarbete med prof. Sture Bolin vars uppgift blev fastslå ett antal metodiska
regler som han föredrog på ett sammanträde den 22 november 1945. Ytterligare ett möte
angående de metodiska riktlinjerna hölls den 16 januari 1946, detta tyder på en seriös
inställning från fil.dr. Lakocinskis sida.9 Jag vill uppmärksamma att det här var på 1940-
                                                          
4 Uggla, Andrzej Nils, I nordlig hamn. Polacker i Sverige under andra världskriget (Uppsala Mul-

tiethnic Papers, 1997), s. 129.
5 PIZ, Memoria w sprawie polskiego instytutu zrodlowego w Lund / Szwecja /, daterat den 17/5–

1945 (PM angående ett Polskt Källinstitut i Lund / Sverige/).
6 PIZ, PM angående en polsk kvinnlig intellektuell arbetsgrupp i Lund, daterat den 20 juni 1945.
7 PIZ, PM angående dess fortsatta verksamhet, daterat 26 nov. 1946. I det här PM:et benämns assi-

stenterna med titel.
8 PIZ, Arbetsredogörelse för tiden 22/10.1945 – 30/9.46.
9 PIZ, Diskussionsmöte för dryftande av metodologiska frågor den 16/2 1946.
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talet, några årtionden före det muntliga källmaterialets erkännande som historisk källa,
trots detta var fil.dr. Lakocinski och prof. Sture Bolin alltså medvetna om det muntliga
källmaterialets för- och nackdelar och de konstaterade: ”Historiska fakta förändras lätt,
avlägsna sig från sanningen, såvida de icke genast bli undersökta, eller om de bli fram-
ställda i subjektiv belysning”.10

Till en början intervjuades endast polacker från lägren i Lund och Malmö, men i ja-
nuari 1946 företogs en resa till fjorton andra läger. Fram till den 12/9-1946 hade assisten-
terna hunnit intervjua 491 vittnen. Avsikten var att intervjua så många repatriandi (flyk-
tingar som skall sändas hem) som möjligt,11 men på grund av de små resurserna (endast
nio assistenter) tror jag att arbetsgruppen enbart hann intervjua frivilliga.

Vittnesmålen upptogs först för hand, på blad något större än ett A4-papper, och rensk-
rivdes därefter med skrivmaskin, men assistenterna hann inte renskriva alla protokollen.
Min mor var tvungen att hjälpa mig översätta vissa av de handskrivna protokollen, en
sysselsättning som var ansträngande och tidskrävande.

Det ekonomiska stödet från Statens Arbetsmarknadskommission varade enbart fram
till november 1946, och fil.dr Lakocinskis ansträngningar att beviljas stöd från andra in-
stanser var fruktlösa, varför verksamheten avslutades den 30/11-1946.12

Uppskärrad av baltutlämningen 1946 beslutade fil.dr Lakocinski att 1949 skicka över
det insamlande materialet till Hooverinstitutet vid Stanford Universitetet för deponering.
Efter tjugofem år i USA sändes materialet tillbaka till Lund och förvarades fram till 1996
på Handskriftsavdelningen (Lunds Universitetsbibliotek, UB1) som en låst deposition, det
vill säga, som ett slags stängt arkiv.13

Jag åkte ner till Lund den 10 oktober och träffade först Birgitta Lindholm som gav
mig en introduktion till PIZ och därefter satte jag mig med registerkorten för att göra mitt
urval, jag tittade även på en del protokoll för att skapa mig en uppfattning av hur de såg ut.
Registerkorten var 491 till antalet, men det finns 514 protokoll, en del registerkort har
sålunda gått förlorade. På registerkorten, ett A4-blad, stod vittnets namn, födelsedatum,
religionstillhörighet, yrke, vilka läger de hade suttit i och på baksidan fanns det en sam-
manfattning av protokollets innehåll samt sidantal. Nämnda uppgifter finns också på in-
tervjuprotokollens första sida.

En viktig omständighet är att materialet är osorterat, förvisso är protokollen registre-
rade och det är relativt enkelt att finna ett speciellt protokoll, men handlingarna i övrigt är
inte sorterade och det är svårt att leta fram enstaka dokument. Detta betyder dock inte det
råder kaos bland PIZ:s handlingar, tvärtom så har personalen vid Handskriftsavdelningen
väldigt god kännedom om vad som finns, men dokumenten är inte numrerade och sorte-
rade efter ett visst system. Arbetet med sorteringen håller på i skrivande stund.

Mitt källmaterial består endast av PIZ:s muntliga källmaterial, det vill säga, intervju-
protokollen, men det är riskfyllt att inte underbygga sin analys med andra källor. Muntligt
källmaterial kan inte ensamt ge en komplett bild av ett historiskt förlopp, utan bör kon-
fronteras med andra typer av källor, men vilket historiskt källmaterial kan egentligen
åstadkomma en fullständig och utförlig beskrivning av ett historiskt skede. Jag gör inga
anspråk på att ge en hel bild av hur det var att leva i ett nazityskt läger, men jag anser lika-

                                                          
10 PIZ, Sammanträde med prof. Sture Bolin den 22 nov. 1945
11 PIZ, Arbetsredogörelse för tiden 22/10.1945 – 30/9.46.
12 PIZ, Arbetsredogörelse för tiden 1/10 – 30/11.1946.
13 Uppgifter från Birgitta Lindholm, chef Handskriftsavdelningen.
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fullt att min uppsats åtminstone är en viktig pusselbit som tillför betydelsefull kunskap.
Det handlar alltså inte om en vanlig dokumentation av historien. I det här specifika fallet
rör det sig om ett unikt muntligt källmaterial, förvisso nedtecknat på papper, och jag un-
dersöker koncentrations- och arbetslägerfångarnas subjektiva berättelser av sin fången-
skap, vilket annat källmaterial skulle kunna belysa detta? Möjligen böcker skrivna av
andra överlevande, men på vilket sätt skulle en dylik, förvisso tillika nedskriven på pap-
per, redogörelse skilja sig från mitt källmaterial? Är en historisk källa mer trovärdig för att
den är ”skriven” och inte ”berättad”? Jag har en betydligt mer uttömmande diskussion om
mitt muntliga källmaterial under rubriken ”Muntligt källmaterial”.

De böcker jag använder mig av fyller endast funktionen som referenslitteratur i del 1
och 2 av uppsatsen, böckerna används alltså inte i analysen av intervjuerna, och merparten
av dem är skrivna av seriösa forskare, enbart Inga Gottfarbs bok ”Den livsfarliga glöms-
kan” är ett populärhistoriskt verk. Jag väljer följaktligen att inte källkritiskt granska de här
böckerna.

Beträffande de PM och arbetsredogörelser som jag använder så finns det inga skäl för
mig att betvivla deras äkthet, för vilka motiv skulle fil.dr Lakocinski ha att ljuga i ett PM
eller i en verksamhetsberättelse? Kanske för att få mer pengar till verksamheten från
myndigheterna, men detta är tämligen osannolikt?

Urvalskriterier
Jag nämner ovan att jag endast begagnar mig av PIZ:s intervjumaterial, men det vore
av arbetsekonomiska skäl omöjligt för mig att läsa och analysera samtliga 514 proto-
koll på de veckor som är ämnade för C-uppsatsarbete. Följaktligen var jag nödgad att
göra ett förnuftigt och försvarbart urval, och på så vis omstöpa det talrika intervjuma-
terialet till ett mer hanterbart källmaterial.

I vetenskapliga sammanhang måste en urvalsprocess styras av i förväg fastställda och
redovisade urvalskriterier, i annat fall är det högst troligt att utomstående betraktar urvalet
som godtyckligt och således omöjligt att underställa en kritisk granskning i syfte att be-
döma dess giltighet och relevans.

Jag gjorde mitt urval efter följande kriterier:

•  de utvalda skulle vara polska katoliker – avsikten med detta var att få fram en
etniskt14 homogen grupp, men jag var också intresserad av att lyfta fram ett folk,
bland många, vars öde under andra världskriget inte har tillägnats tillbörlig upp-
märksamhet.

•  de utvalda skulle vara representativa – vilket innebar en jämn fördelning mellan
könen, varierande åldrar och olika utbildningsnivåer.

•  de utvaldas protokoll skulle vara minst tre handskrivna sidor – förvisso ansåg jag
att ett protokoll under tre sidor kunde innehålla intressanta uppgifter, men jag
tyckte också att ett ringa sidantal inte lämnar något utrymme till klargöranden.

                                                          
14 Ordet etnisk betecknar ett folk med historisk ursprungsgemenskap, och tros- och språkgemen-

skap. se Kristian Gerner, Centraleuropas historia (Natur och kultur, 1997), s. 86.
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•  protokollen skulle vara slumpvis utvalda – detta innebar att jag skulle välja ut
protokoll från hela registersamlingen, det vill säga, från nummer 1 till 514 och inte
enbart 1–100, vilket kan ses i bilaga 1 då det förekommer stora hopp i sifferord-
ningen, till exempel från 128 till 270.

Mitt urval resulterade i 30 stycken protokoll och sidantalet varierar från 3 till 12, bilaga
1 är en sammanställning över de utvalda, se nedan. Kan då mitt urval kritiseras för att
vara skevt? Visst, kan en granskare finna det skevt, men det är i så fall inte en med-
veten handling från min sida. En möjlig kritik är att jag har uteslutit polska judar och
på så sätt blir urvalet skevt. Torsten Thurén skriver: ”Ett urval är skevt om ytterligare
information ändrar helhetsbilden.”15 De polska judarna skulle kunna betraktas som
bärare av ”ytterligare information”, men mitt syfte med uppsatsen är inte att göra en
komparativ analys mellan hur folk med olika trosuppfattningar upplevde livet i na-
zityska läger. Det bör också tilläggas att det första urvalskriteriet bygger på min valda
metod, som är kollektiv-biografisk metod.16 Kortfattat används metoden för att under-
söka specifika gruppers gemensamma historia, men en utförligare beskrivning kommer
längre fram i uppsatsen.

Muntligt källmaterial: källkritiska reflexioner
En undersökning som enbart bygger på muntligt källmaterial måste innehålla en
grundlig källkritisk diskussion, som inte endast behandlar materialets äkthet, frågan
om samtidighet eller frågan om beroende, utan också andra aspekter, som till exempel
förfarandet under intervjun, intervjufrågorna och hur vårt minne fungerar.
Jag tänker börja med att redogöra prof. Sture Bolins metodiska anvisningar för PIZ
och dess assistenter.

Fil.dr Lakocinski och prof. Bolin var medvetna om att man var tvungen att tillgripa
nya metoder för att få vetskap om livet i fängelserna och koncentrationslägren, och den
här nya metoden skulle vara ”[…] att historiskt material samlades i form av referat, proto-
koll, och vittnesbörd, vilka lämnas av personer som räddats ur koncentrationsläger. Hi-
storiska fakta, som bevittnats av tusentals vittnen, komma att äga värde som historiska
dokument, vilka fastslå den historiska sanningen och ge en helhetsbild av livet i fängelset
och koncentrationslägren.”17 Prof. Bolin var alltså övertygad om att vittnen skulle komma
spela en avgörande roll i kartläggningen av livet i de nazityska lägren, men han visste
också att de muntliga uppgifterna, för att erkännas som trovärdiga, måste behandlas efter
en speciell metodik, och därför formulerade han följande sju punkter:

”Personliga vittnesbörd, referat och protokoll böra:
1) noga skilja mellan självupplevda händelser och sådana som berättats av andra vittnen,
2)  i möjligaste mån ange det geografiska läget för brottets skådeplats,
3) bibehålla händelser händelsernas kronologiska ordning,
4) beskriva händelsernas förlopp periodiskt,
5) ange, vilka resp. skilda folkslag som av tyskarna användes som redskap vid verkställandet av

dödsdomar (kroppsstraff, tortyr o. dyl.) samt förföljelser mot andra folkgrupper,
                                                          
15 Thurén, Torsten, Källkritik (Almqvist & Wiksell, 1997), s. 81.
16 Stone, Lawrence, The Past and the Present Revisited (Routledge & Kegan Paul Inc., 1987), s. 45–

73.
17 PIZ, Sammanträde med prof. Sture Bolin den 22 nov. 1945
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6) vid bearbetningen av det så samlade materialet böra bearbetarna söka fastställa bl.a. vilket
inflytande som de politiska händelserna utövat på förhållandena i lägren,

7) kontrollera, huruvida nazistmyndigheternas påbud samtidigt verkställdes i olika läger samt
hur de genomfördes i praktiken.”18

Utöver de ovannämnda anvisningarna för det insamlande materialet erhöll assisten-
terna riktlinjer för hur en intervju skulle genomföras och hur de själva skulle agera.
Det viktigaste var att låta informanterna självständigt berätta om sina upplevelser; as-
sistenternas uppgift var att noggrant anteckna och försöka bevara informantens språk
och uttryckssätt. Assistenterna fick inte heller avslöja sina egna ståndpunkter och på så
vis inverka på informantens vittnesbörd. Principen om vittnets självständighet och as-
sistenternas objektivitet betonades som ”orubblig princip” under mötet den 16 januari
1946.19

I vissa fall var assistenterna tvungna att hjälpa informanten att avge ett vittnesmål och
då använde man sig av ett orienteringsschema, även översatt till engelska, med frågor20

(se nedan). Syftet med frågorna var inte att leda intervjun utan att verka som stöd för assi-
stenten, och med ett fastställt schema behövde de inte improvisera. Min slutsats är att frå-
gorna inte var ledande utan var relevanta och enkelt formulerade. I boken ”The voice of
the Past” framhåller Paul Thompson just detta som väsentligt: en fråga bör vara tydlig och
enkel, och ställd på ett vanligt språk, på så sätt undviker man att informanten tolkar frågan
och endast svarar på vad han/hon anser vara den rätta tolkningen av frågan.21 Det går hel-
ler inte att särskilja orienteringsschemat från  prof. Bolin anvisningar för hur en intervju
skulle genomföras, med andra ord: orienteringsschemat var endast ett hjälpmedel för att
nå målen, vilka var att dokumentera livet i fängelser och koncentrationsläger under andra
världskriget.

Det bestämdes att varje informant skulle skriva under sitt egna vittnesmål, jag tror att
det måste ha känts betryggande för informanten att få godkänna sin egna redogörelse och
veta att assistenten inte har ändrat några uppgifter eller uttryckt sig på ett konstigt sätt; ett
annat inslag var att assistenten skulle formulera ett kort stycke om sin uppfattning av vitt-
net i slutet av protokollet. Den här typen av utlåtanden skrivs också i sentida intervjuun-
dersökningar.22 Avsikten var dels att assistenten skulle försöka uppmärksamma uppgifter
som inte har bekräftats av andra informanter och dels att ge sin åsikt om vittnets trovär-
dighet. Jag antar att detta var någonting som informanten inte fick läsa, men det ger en
god bild av hur assistenten uppfattade informanten. Det bör också tilläggas att assistenter-
nas beskrivningar inte förändras över tiden, det vill säga, deras första utlåtanden skiljer sig
inte från de senare. Av detta kan man dra slutsatsen att de bibehöll sin metodiska integri-
tet.

En omständighet som jag inte kan ge ett entydigt svar på är vad som sades före och
efter en intervju, det vill säga: förekom det vänskapliga samtal mellan informanter och
assistenter? Om det inträffade så borde detta ha inverkat lugnande på informanten, som då
kanske kände förtroende för assistenten. Betänk också att assistenterna själva bar på upp-

                                                          
18 Ibid
19 PIZ, Diskussionsmöte för dryftande av metodologiska frågor den 16/2 1946.
20 PIZ, Sammanträde med prof. Sture Bolin den 22 nov. 1945.
21 Thompson, Paul, The Voice of the Past: Oral History (Oxford University Press, 1988), s. 200ff.
22 Muntlig uppgift från Björn Horgby, Arbetarminnen insamlade 1986–1989, Norrköpings Stadsmu-

seum.



44

levelser, sålunda är det troligt att det uppstod ett samförstånd dem emellan. Ett samtal ef-
ter intervjun kunde ge assistenten tid att visa sin uppskattning för den delgivna redogörel-
sen.23 Jag kan heller inte veta någonting om hur själva intervjun genomfördes, var infor-
manten och assistenten ensamma eller fanns det andra närvarande som kan ha stört infor-
manten? Det förefaller dock högst troligt att intervjun gjordes avskilt och utan störande
moment.

Slutsatsen är att PIZ arbetade efter väl avvägda metodiska regler som underlättar en
nutida undersökning av det muntliga källmaterialet, och det är anmärkningsvärt hur långt
före sin tid fil.dr Lakocinski och prof. Bolin var beträffande sin inställning till den här ty-
pen av källor.

Det finns dock ytterligare några aspekter som jag måste diskutera oavhängigt prof.
Bolins metodiska regler. Först gäller det den källkritiska bedömningen av intervjusvaren.
Vad är sant eller falskt? Ingrid Lomfors menar att man är nödgad att skilja ”[...] mellan
främst sådana svar som behandlar t.ex. känslor, identitet och attityder och sådana som
behandlar faktiska uppgifter [...]”.24 Min undersökning handlar enbart om informanternas
subjektiva upplevelser av sin fångenskap, följaktligen lämnar jag uppgifter beträffande
lägrens fysiska utseende, siffror och gaskammare därhän, det vill säga, jag nämner de
konkreta uppgifterna i sitt sammanhang, men underlåter att värdera dem. Kan man då
förutsätta att svar gällande de subjektiva upplevelserna är sanna? Visst kan man anta att de
är partiska och tendentiösa i relation till sig själva, de berättar ju trots allt om sina upple-
velser och inte andras. Ett motiv till att ljuga och  överdriva händelserna kunde vara att
försöka vinna sympati. Detta problem uppvägs av att också de intervjuande assistenterna
hade suttit i koncentrationsläger.

Den vanligaste kritiken mot muntliga källor är förekomsten av minnesluckor och
minnesfel hos informanten som i egentlig mening inte kan råda över vad som lagras i
minnet. Vår uppfattning och förståelse av en specifik händelse är avgörande faktorer för
hur väl vi minns. Data från händelsen filtreras och lagras sedan i hjärnan under olika ru-
briker, som vid behov hjälper oss att återkalla händelsen. Filtreringen innebär dock att vi
inte helt kan återberätta händelsen utan endast delar av den och detta är ett problem, men
man bör ha i åtanke att om en människa finner en speciell händelse som väldigt viktig
eller intressant så är det troligt att den minns oerhört väl .25 Jag bedömer vistelsen i ett
nazityskt läger som en viktig och ”intressant” händelse, och sålunda tror jag att det är en
erfarenhet som lagrades detaljrikt hos uppsatsens informanter, men man måste komma
ihåg att de här människorna levde under en enorm psykisk stress, således är det fullt möj-
ligt att obehagliga minnen filtrerades bort direkt eller glömdes bort vid senare tillfällen på
grund av deras obehagliga karaktär. En lösning på minnesdilemmat kan vara att jämföra
det muntliga källmaterialet med andra typer av källor. I mitt fall rör det sig om människor
med starka upplevelser, varför det förefaller naturligt att vissa informanter  glömde speci-
fika detaljer, eller så kunde de inte förmå sig att minnas under intervjun. Det är dock inte
mitt syfte att komplettera informanternas berättelser med fakta.

                                                          
23 Thompson, s. 211.
24 Lomfors, Ingrid, Förlorad barndom, återvunnet liv: De judiska flyktingbarnen från Nazityskland

(Göteborgs Universitet, Historiska Institutionen, 1996), s. 44.
25 Hesselgren, Eva och Horgby, Björn, Är ’muntlig historia’ något för historisk arbetslivsforsk-

ning?,  RIG, Årgång 75, Häfte 4 1992, s. 100
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En annan källkritisk fråga rör yttre påverkan på informanterna. Kan informanterna ha
påverkats av yttre faktorer som till exempel, media, eller andra överlevande, kan de ha
pratat sig samman? Låt mig besvara den första frågan: det ter sig högst otroligt att de
polska flyktingarna läste tidningar, det kunde enbart röra sig om tidningar på polska, och
lät sig påverkas av deras innehåll. Lika osannolikt är det att fångarna pratade sig samman,
för hur kunde de veta någonting om PIZ och dess intervjuverksamhet? Och hur troligt är
det att främmande människor som kom från olika nazityska läger och placerades ut runt
om i södra Sverige efter ankomsten, pratade sig samman i syfte att lura PIZ:s assistenter,
som faktiskt själva var polacker?

Ett dilemma som jag inte behöver ägna så mycket möda åt är att tiden kan inverka på
informantens minne? Intervjuerna ägde rum från hösten 1945 och ett år framåt, vilket
innebär att informanternas redogörelser upptogs några månader, i vissa fall ett år, efter
ankomsten till Sverige. Månaderna av vila betydde att de personer som senare  kom att
intervjuas gavs möjligheten att organisera i sitt minne och eventuellt radera de mest fa-
sansfulla erfarenheterna och befästa minnen de ansåg vara av samhälleligt värde.26

Muntligt källmaterial bemöts ofta med stor skepsis, trots att det besitter värdefull kun-
skap som inte går att finna i andra typer av källor. Varför betraktas skrivna källor som mer
trovärdiga än berättade? Bakom varje skrivet historiskt dokument finns det

faktiskt en tänkande, men också påverkbar människa, som kan ha drabbats av minnes-
fel eller influerats av andra när dokumentet skrevs. Gwyn Prins menar att motviljan från
en del historiker gällande muntliga källor beror på att vårt samhälle i stor utsträckning
styrs av det skrivna ordet.27 Hon skriver också att personliga hågkomster kan vara fulla av
detaljer som en historiker inte kan finna någon annanstans.28

Om muntliga källor undergår en källkritisk granskning och om man som historiker
vet hur ett specifikt muntligt källmaterial kom till så borde användningen av det inte te sig
speciellt kontroversiellt.

Uppsatsens avgränsning
I uppsatsen undersöker jag endast de polacker som anlände till Sverige under 1945 och
som intervjuades av PIZ:s assistenter under 1945–1946. Det befintliga källmaterialet
utgör följaktligen en naturlig avgränsning.

Tidigare forskning
Mig veterligen finns det ingen publicerad forskning om materialet. Detta betyder dock
inte att forskare inte har visat intresse för det unika källmaterialet. Birgitta Lindholm
berättade för mig att en viss prof. Eugeniusz Kruszewski, verksam i Danmark, har tit-
tat på delar av dokumenten. Vidare har Handskriftsavdelningen besökts av personer
från Museet i Ravensbrück, som beställde kopior på specifika protokoll. Andrzej Nils
beskriver endast PIZ:s organisation och syfte i boken ”I nordlig hamn”, men inte heller
hans bidrag kan betraktas som veritabel forskning.29

                                                          
26 Thompson, s. 111.
27 Burke, Peter, New Perspectives on Historical Writing, artikel: Oral History (Polity Press, 1993), s.

116.
28 Ibid, s. 132.
29 Uggla, s. 177ff.
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I PIZ:s samlingar finns det handlingar som tyder på att det trycktes en antologi kallad
”Wspomnienia z niemieckich obozow koncentracyjnych” (Minnen från tyska koncentra-
tionsläger) skriven av före detta koncentrationsläger som befann sig i ett flyktingläger i
Ebensee, Österrike. Antologin trycktes i Österrike.30 Jag vet inte om material från PIZ
användes i antologin, det är omöjligt att finna dokument som tyder på en dylikt samarbete,
men likafullt måste jag nämna att en sådan antologi har tryckts.

Josefin Hellberg studerar i sitt examensarbete ”Koncentrationslägerfånge – hur över-
lever man” självbiografier skrivna av judar av olika nationaliteter. Uppsatsen tar bland
annat upp vilka förhållanden som rådde i lägren, om den psykiska pressen och hur de
överlevande klarade av att leva med minnena, men uppsatsen är en litteraturstudie och inte
en granskning av intervjumaterial.31

Definitioner
Jag väljer att förklara ord och begrepp löpande i texten, på så sätt undviker man att
tvinga läsaren till att bläddra i uppsatsen och sålunda förlora sammanhanget.

Studiens metod och teori
Jag använder mig av kollektiv – biografisk metod och min teoretiska utgångspunkt
avser frågan om identitet.

Kollektiv – biografisk metod
Den kollektiv – biografiska metoden, även kallad för ”prosopografi”, har tidigare an-
vänts till att studera ekonomiska eller politiska makteliter, men tillika vardagsliv,
identitet eller sociala strukturer inom till exempel specifika ekonomiska klasser kan
undersökas. Metoden består i att granska en grupp genom att ställa ett antal frågor
rörande till exempel födelsedatum, yrke eller religionstillhörighet, och efter en analys
av svaren få fram gruppens gemensamma historia.32

En förutsättning, men också begränsning, är att man bör studera en väldokumenterad
grupp av individer, annars är det omöjligt att kunna dra generaliserbara slutsatser.33 Jag
granskar en etniskt homogen grupp, förvisso har individerna olikartade bakgrunder, men
det finns en gemensam erfarenhet: nämligen vistelsen i ett eller flera koncentrations- och
arbetsläger, och efter en grundlig analys av protokollen kan jag få fram gruppens gemen-
samma historia.

Teoretisk ram: frågan om identitet
I undersökningen analyserar jag den enskilda informantens erfarenheter i syfte att, ef-
ter en noggrann analys, lyfta fram det kollektiva och karakteristiska i deras vittnesbör-
der. Analysen rör sig alltså på två plan: ett individuellt och ett kollektivt. I studien be-
traktar jag gruppens medlemmar som självständiga individer med egna identiteter,

                                                          
30 PIZ, Wspomnienia z niemieckich obozow koncentracyjnych.
31 Hellberg, Josefin, Koncentrationslägerfånge – hur överlever man? (Linköping, 1997). Hyllbe-

teckning: LIU-ITLG-EX97/18-SE.
32 Stone, s. 45.
33 Ibid, s. 57.
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men också som en grupp förenad av ett gemensamt öde. Gruppen skapar på så vis en
kollektiv identitet grundad på etnisk gemenskap och erfarenheterna från lägren.

Vad innebär det då att inneha en identitet? Man brukar tala om tre identitetsperspek-
tiv: psykologiskt (behandlar individens identitet) socialpsykologiskt (behandlar individens
identitet i grupp) och sociologiskt (gruppidentitet).34Jag utgår från ett socialpsykologiskt
och sociologiskt perspektiv.

I boken ”Self Studies” beskriver Karl E. Scheibe identitet på följande sätt: ” The pre-
sented self is always presented as something, never as whole or entire. It is always pre-
sented by means of these more or less shifting coordinates provided by the surround.”35

Det är med andra ord omgivningens referensram som ger oss en identitet. Vidare skriver
Scheibe att identiteten utvecklas genom socialisation, det vill säga: beroende av hur vi
behandlas av personerna i omgivningen.36 En individs identitet kan således förändras om
den hamnar i en främmande miljö som till exempel ett koncentrationsläger, där man från
omgivningen behandlas som fånge, polack, eller i värsta fall, inte ens som människa.

Nationell identitet beskriver Scheibe som någonting vi föds in i och således är den
komponenten av vår identitet inte lika mottaglig för förändring. Förvisso består den natio-
nella identiteten av de vanliga ingredienserna, gemensamt språk, kultur och religion, men
det är fortfarande någonting vi föds med.37 Den nationella aspekten utgör sålunda vår
grundläggande identitet och den förenar oss oavsett kön eller senare bildning eller posi-
tion i samhällshierarkin. Individuell identitet får vi genom socialisation  från omgivningen
och det är den som skiljer individen från andra i samhället.

Polen under andra världskriget
Den 1 september 1939 kl. 04.45 öppnade pansarfartyget ”Schleswig – Holstein” eld
mot de polska ställningarna på Westerplatte i Gdansk, samtidigt gick tyska infanteri-
och pansarförband över Polens västra gräns.38

Polen var den första nationen som bjöd tyskarna motstånd, trots det militära underlä-
get. Det beräknas att Nazityskland anföll Polen med 1,5 miljoner man som förfogade över
2500 stridsvagnar, 1800 flygplan och 11000 artilleripjäser. Mot detta kunde Polen ställa
cirka 1 miljon man, 500 stridsvagnar, 300 flygplan och 4300 artilleripjäser.39 Följderna av
nämnda styrkeförhållanden blev att den polska armén inte lyckades i sina ansträngningar
att förhindra den massiva tyska invasionen, det tyska anfallet förhalades endast på ett
frontavsnitt.40

För polackernas del förvärrades det redan ytterst prekära militära läget avsevärt när
Sovjetunionen anföll den 17 september 1939 och tvingade den polska arméledningen att
sända trupper, som behövdes i striderna mot tyskarna, österut i syfte att bekämpa även

                                                          
34 Horgby, Björn, Forskarskolan Civitas. En diskussin om centrala begrepp. Stencil 1997, s. 34f.
35 Scheibe, Karl E., Self studies: The Psychology of Self and Identity (Praeger, 1995), s. 2.
36 Ibid, s. 56.
37 Ibid, s. 120ff.
38 Albert, Andrzej (pseudonym för prof. Wojciech Roszkowski), Najnowsza historia polski 1914–

1993, tom 1 (del 1), (Puls Publications, 1995), s. 397.
39 Ibid, s. 366f.
40 Paczkowski, Andrzej, Pol wieku dziejow polski 1939–1989 (Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998),

s. 13.
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ryssarna.41 Warszawa föll den 28 september, men vissa polska enheter gav upp först den 5
oktober.42

Efter Polens nederlag började den polska civilbefolkningen känna av den nazistiska
terrorn: polska intellektuella arresterades och avrättades, polska familjer fördrevs från sina
hem och gårdar, vanliga polska medborgare arresterades eller sköts utan formella rätte-
gångar. Nazisterna drevs av en ideologisk övertygelse om att slaver (främst polacker och
ryssar) var undermänniskor, som man bedrev en folkmordspolitik mot, och judar, som
systematiskt utsattes för en utrotningspolitik, men båda grupperna  mördades genom en-
skilda avrättningar, massavrättningar, svält eller tvångsarbete.43 Det uppskattas att över 1
miljon polacker sändes till tvångsarbete i Nazityskland.44

I Polen byggde nazisterna också upp ett nätverk av koncentrations- och arbetsläger
som organiserades i huvud- och underläger. Fyra läger var rena förintelseläger: Belzec,
Chelmno, Sobibor och Treblinka. Auschwitz – Birkenau, Majdanek och Stutthof benämns
som koncentrationsläger. Utöver detta byggde man även större och mindre arbetsläger
runt om i Polen, det största var Gross Rosen. Sammanlagt skall det i Polen ha funnits cirka
2000 läger under andra världskriget.45 Här räknar man antagligen in huvudläger,
systerläger, underläger, uppsamlingsläger, genomgångsläger, arbetsläger och förva-
ringsläger för fabriksarbetare.

Det råder inga tvivel om att polacker av olika trosuppfattningar: katoliker, judar och
ortodoxa utsattes för en terror utan dess like,46 och att det låg ett ideologiskt motiv bakom
nazisternas förföljelser.47

Richard C. Lukas skriver: ”Every nation under enemy occupation during World War
II experienced a reign of terror by the Nazis. But no nation suffered more than Poland.”48

Historiker beräknar att Polen förlorade cirka 6 miljoner människor av en total befolkning
på cirka 27 miljoner, hälften av offren var polska katoliker. Inget annat land förlorade 22%
av sin befolkning under kriget.49

Polens och de polska katolikernas öde under andra världskriget har inte uppmärk-
sammats i svenska historieböcker. I upplysningsboken ”...Om detta må ni berätta...”
nämns det förvisso i förordet att ”flera miljoner polska civila” var offer,50 men fortfarande
förknippas Förintelsen med utrotningen av det judiska folket trots att även andra
folkgrupper utsattes för en systematisk förföljelse.

Att överleva helvetet – studiens resultat
I föreliggande del kommer jag att undersöka och analysera informanternas redogörel-
ser. Analysen av materialet är således integrerad i framställningen, men det kommer en
överskådlig sammanfattning i del 3.
                                                          
41 Ibid, s. 14.
42 Lukas, s. 2.
43 Ibid, s. 5 och 24.
44 Lukas, s. 33 och Paczkowski, s. 35.
45 Lukas, s. 37.
46 Albert, s. 422ff.
47 Johansson, s. 77f.
48 Lukas, s. 34.
49 Johansson, s. 79. och Lukas, s. 38f.
50 Bruchfeld, Stéphane och Levine, Paul A., ...Om detta må ni berätta...(Levande Historia, Natur

och Kultur, 1998), s. 2.
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En översikt av de utvalda informanterna finns nedan (bilaga 1). När jag skriver
”informanter” så avser jag endast de som jag valde ut.

Vad berättar man om?
I protokollen, gäller emellertid inte alla, finns det uppgifter om: arrestering, vad som
hände vid ankomsten till lägret, arbetsorganisering, förhörs- och straffmetoder i fäng-
elserna och lägren, mat, hygieniska förhållanden, sociala, religiösa och kulturella akti-
viteter, fångvaktare och lägerpersonal, relationer mellan fångarna och vad som hände i
anknytning till lägrens evakuering.

Informanterna besvarade följaktligen assistenternas frågor, men de lägger tonvikten
på händelser som ligger dem själva nära. På så sätt uppstår det variationer i redogörel-
serna. Vad som inte framgår av berättelserna är hur de själva betedde sig gentemot andra
fångar som inte var polacker. Visserligen berättade några att de stal mat och ljög för lä-
gerpersonalen, men det förtäljs inget om de försökte överleva på någon annans bekost-
nad.51 Detta kan förklaras som en naturlig mänsklig reaktion: ingen vill framställa sig
själv i dålig dager. Sannolikheten för att det uppstod situationer då de fick det bättre på
andra fångars bekostnad är tämligen stor, men vem skulle erkänna att ens överlevnad be-
rodde på någon annans olycka. Ingen människa vill beskriva sig själv som dålig, det är
alltid andra som beter sig illa, och här kommer den kollektiva identiteten fram: det handlar
således om vi mot dom och den egna gruppen begår inte några tvivelaktiga handlingar.
Endast två informanter nämnde att  polacker hade varit otrevliga.52

Jag skall nu mer utförligt granska informanternas berättelser.
Citaten är kursiverade av mig och anledningen är att det blir lättare att urskilja dem

från resten av texten.

Arrestering och dess omedelbara följder
Omständigheterna kring arresteringen verkar haft en avgörande betydelse huruvida
man först sändes till ett fängelse och därefter till ett koncentrations- och arbetsläger,
eller direkt till ett läger.

En arrestering utförd av Gestapo innebar vistelse i fängelse, förhör och, i vissa fall,
tortyr. De tillfångatagna anklagades för att ha begått olika slags brott, oftast gällde det
samröre med underjordiska organisationer.53 Andra beskylldes för att ha lyssnat på radio,
eller flytt undan arbete och förfogat över falska matkuponger.54 I tre fall finns det inget
angivet skäl till arresteringen, men två berättade att de hade suttit i fängelse.55 Detta tyder
på att de förmodligen hade gripits av Gestapo, för det är föga troligt att vanliga tyska sol-
dater tillfångatog människor och förde dem till ett fängelse, inte heller finns det några ex-
empel på ett dylikt förfarande i materialet.

Två män och en kvinna greps under skilda räder som genomfördes av Gestapo. I de
här fallen rörde det sig helt enkelt om att man hade promenerat på gatan eller åkt tåg vid
fel tillfälle.56 Endast två av informanterna hade varit krigsfångar. En hamnade i rysk krigs-
                                                          
51 PIZ, protokoll: 76, 272, 278 och 330.
52 PIZ, protokoll: 100 och 321.
53 PIZ, protokoll: 12, 14, 17, 278, 326, 330, 380 och 469.
54 PIZ, protokoll: 4, 5 och 128
55 PIZ, protokoll: 272 och 287. I protokoll 13 går det inte att finna någon anledning till interneringen.
56 PIZ, protokoll: 59, 270 och 351.
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fångenskap som, efter det tyska anfallet på Sovjetunionen sommaren 1941, övergick i
tysk, med tvångsarbete som följd. Efter något år anklagades han för att ha hjälpt partisaner
och sändes till ett fängelse.57 Den andre hamnade i tysk fångenskap, men lyckades fly.
Efter en tid på flykt arresterades han i Berlin.58

Informanterna berättade inte om Gestapos anklagelser mot dem var sanna eller falska,
ingen av de arresterade fick heller se handlingar som bevisade att de var skyldiga och det
faktum att Gestapo använde sig av tortyr i syfte att tvinga fram bekännelser indikerar på
osäkerhet från deras sida beträffande fångens skuldbörda. Av de tretton, åtta män och fem
kvinnor, som explicit berättade att de hade gripits av Gestapo är det sex, fem män och en
kvinna, som beskriver misshandel och tortyr. Förhörsmetoderna inbegrep allt från örfilar
och isolering till grov misshandel och ren tortyr.

Den vanligaste formen av misshandel var slag och sparkar, detta vittnade alla sex om:
”Under de första dagarna kunde jag fortfarande avgöra antalet slag, det var cirka 150, det
är säkert; hundrafemtio, vid varje förhör, efterföljande dagar svimmade jag och vaknade
först i cellen.”59 Andra metoder vara mer uttänkta och ämnade att långsamt bryta ned
fångens motståndskraft. Förhörsledarna  kunde till exempel hänga upp den fängslade i
taket med hjälp av ett rep som fästes i armar eller ben. Gestapo nyttjade också vatten som
ett tortyrredskap under förhören: ”[...] jag bands fast vid elementet på toaletten och under
1½ timme rann det vatten från duschen på min hjässa.”60 En annan informant berättade att
Gestapo, utöver den vanliga misshandeln, hällde vatten blandat med ammoniak i hans
näsa.61

Deras uppgifter om antalet slag eller hur länge vattentortyren varade är i sig betydel-
selösa. Att bli utsatt för svår misshandel är en traumatisk upplevelse som hjärnan antingen
modifierar till ett mer hanterbart minne eller bedömer som viktigt och lagrar så detaljrikt
som möjligt. Därav kan man dra slutsatsen att de allra flesta åtminstone minns någonting
om de blivit utsatta för slag och sparkar.

En intressant iakttagelse är att det endast är en kvinna bland de sex som berättade om
misshandel under Gestapos förhör. Detta betyder inte att Gestapo var mindre benägna att
misshandla kvinnor, utan förmodligen var det en rad faktorer som avgjorde om man blev
utsatt för våld, som till exempel om man greps ensam eller i grupp, anklagelsens karaktär
och slutligen, förhörsledarens humör. Av informanternas uppgifter verkar just det sist-
nämnda haft störst betydelse, något annat mönster går ej att finna.

Jag har inte tagit upp den misshandeln som förekom i lägren, den avhandlar jag i ett
separat avsnitt.

De resterande elva, av trettio informanter, greps i samband med evakueringen av
Warszawa under hösten 1944.62 Civila warszawabor gömde sig ofta i källare för att inte

                                                          
57 PIZ, protokoll: 100.
58 PIZ, protokoll: 362.
59 PIZ, protokoll: citat, 4 samt 12, 14, 270, 380 och 469.
60 PIZ, protokoll: 12.
61 PIZ, protokoll: 469.
62 Warszawas civila befolkning evakuerades av reguljära tyska arméenheter och ukrainska SS-för-

band som följd av upproret som började den 1 augusti 1944 och varade fram till 2 oktober. Det be-
räknas att cirka 150 000 civila dog under upproret. Den evakuerade befolkningen sändes till olika
koncentrations- och arbetsläger. se Bartelski, Leslaw M., Walczaca Warszawa (Ksiazka i Wiedza,
1983), s. 143–177. PIZ, protokoll: 48, 65, 76, 81, 93, 116, 318, 321, 361, 414 och 417.
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upptäckas av patrullerande tyska och ukrainska soldater, men också för att skydda sig un-
der striderna på gatorna.

De tyska och ukrainska soldaterna begagnade sig av olika tillvägagångssätt för att
hitta gömda civila. Ibland besköts hyreshusen av granateld, och därefter stormade sol-
daterna innergården och beordrade de inneboende att komma ut. Andra gånger anlade de
bränder för att tvinga fram folk.63 Följaktligen efterlevde soldaterna inga regler, utan be-
handlade Warszawas civila befolkning efter rent godtycke. Massavrättningar verkar ha
varit vanliga:

”Vid Tatarkyrkogården skildes männen från oss, därefter beordrades de att vända ansiktet mot
kyrkogården, sätta händerna över huvudet, bakom dem ställde man fram kulsprutor. Vi befall-
des att stanna och titta på. Kanske efter 10 min fick vi gå vidare.”64

Antagligen trodde tyskarna att offentliga avrättningar skulle demoralisera befolk-
ningen. De tyska soldaterna utnyttjade också möjligheten att våldta kvinnorna:

”Hela natten gick tyska soldater fram och tillbaka, de drog fram unga flickor och våldtog dem;
de flickor som gjorde motstånd blev slagna och fick en pistol tryckt mot huvudet, under hotet
följde de sedan med. För att skydda oss, grävde jag och min syster en liten grop, männen kas-
tade gamla filtar över oss och gamla kvinnor satte sig på oss.”65

De här flickorna undkom våldtäkt tack vare sin egna initiativförmåga och andra män-
niskors medkänsla och offervilja.

Informanter som evakuerades från Warszawa transporterades, som nämnt i not 59,  till
olika koncentrations- och arbetsläger.

Det finns endast en skillnad mellan de som arresterades av Gestapo och de som eva-
kuerades från Warszawa, och det är att de sistnämnda inte förhördes. Antagligen ville de
tyska myndigheterna straffa Warszawas befolkning för att de bodde i en stad som gjorde
uppror mot Tredje Riket, således var man inte intresserad av att genomföra några förhör.

Ankomsten till lägret
Den första tydligt märkbara skillnaden mellan kvinnornas och männens berättelser
gäller skildrandet av ankomsten till lägret. Av femton kvinnor var det tretton som be-
rättade om förfarandet vid ankomsten, motsvarande siffra för männen var fem, varav
en ganska utförligt, dock endast om duschrummets utseende.66

Informanterna hade förts till olika läger, men proceduren som nya interner tvingades
genomgå förefaller ha varit standard. Mottagandet av nya fångar bestod av flera moment:
karantän, registrering, konfiskering av personliga tillhörigheter, tvättning, klippning, rak-
ning och utlämning av fångkläder. Icke – judiska polacker fick en röd triangel som tyg-
märke.

Det första som inträffade vid anländandet var att internerna isolerades och placerades
i ett slags karantän. Registreringen ägde oftast rum under isoleringen. Karantänen kunde
vara i några dagar, men längre tidsperioder var inte ovanliga.67 Ibland struntade man i
                                                          
63 PIZ, protokoll: 48 och 417.
64 PIZ, protokoll: citat 417 samt 361.
65 PIZ, protokoll: citat 361 samt 48.
66 PIZ, protokoll: 128.
67 PIZ, protokoll: 4, 14, 48, 65, 93, 128, 278, 287, 318, 321, 361 och 414.
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karantänen och placerade ut fångarna direkt på ”blocken” (block betyder trä- eller tegel-
stensbarrack, jag gör ingen åtskillnad).68 Det är svårt att se vilka omständigheter som
avgjorde varför vissa sattes i karantän och andra inte. Förmodligen rörde det sig om över-
befolkning i lägren, man var tvungen att bereda fler platser. Att lägeradministrationen
skulle ha bekymrat sig för de nya och gamla fångarnas hälsa är föga troligt.

Efter karantänen var det dags för de övriga momenten. Före duschen beslagtog man
internernas personliga tillhörigheter som till exempel fotografier, smycken, pengar och
kläder.69 Smycken och pengar konfiskerades säkerligen av ekonomiska skäl, men antagli-
gen låg det också ett annat motiv bakom. Under svåra förhållanden, exempelvis fången-
skap, kan människor söka tröst i ägodelar med affektionsvärde som påminner dem om
tiden före interneringen. Följaktligen lade lägeradministrationen beslag på personliga ägo-
delar och försåg de nya fångarna med fångkläder i syfte att slutgiltigt omvandla männi-
skorna till underdåniga interner. Målet var således att radera ut identiteten  ”fri människa”
och ersätta den med ”inspärrad människa”.

Duschen efterföljdes av klippning för kvinnorna och rakning för männen. Kvinnorna
upplevde klippningen som obehaglig och berättade att de behandlades illa av judinnor och
tyskor som ansvarade för det här momentet: ”I duschrummet fanns det många judinnor,
dom bar sig illa åt mot oss, klippte av oss håret, skrek.”70 Klippning och rakning var ett
sätt att motverka löss på, men det gjordes säkert inte av omtanke utan troligen för att
dämpa uppkomsten av löss som troligen också irriterade lägerpersonalen. Obehaget som
kvinnorna kände under hårklippningen berodde sannolikt på deras egna uppfattning om
att håret utgjorde en viktig del av kvinnligheten. Klippningen upplevdes sålunda som en
kränkning av deras kvinnlighet. Deras ilska mot judinnorna och tyskorna i duschrummet
var riktad mot just kränkningen i sig och inte specifikt mot judinnor eller tyskor. Detta
behöver dock inte betyda att de ljuger om att de hade behandlats illa.

Männen hade redan kort hår och att tvingas raka av sig skägget erfors inte som speci-
ellt jobbigt. Från männens sida handlar det om ett rent konstaterande utan några känslobe-
skrivningar. En man skulle ju inte lägga ned för mycket tid på sitt utseende, varför förhål-
landet till håret inte var lika starkt som i kvinnornas fall.

Det sista momentet var att få andra kläder. Kläderna de erhöll var smutsiga och fulla
av löss. Återigen ser man en skillnad mellan kvinnornas och männens beskrivningar.
Kvinnorna avskydde de tilldelade kläderna och var upprörda över att de inte fick under-
kläder: ” De klädde oss i fruktansvärda skjortor, utan trosor, utan strumpbyxor, i som-
marklänningar och förde oss till ett block.”71 En annan berättade att: ” [...] kläderna var
väldigt smutsiga, otvättade, det fanns fläckar efter menstruationer på vissa[...].72 Männen
sade visserligen att kläderna var orena, men verkade inte bry sig speciellt mycket.73 Klä-
derna var inte lika viktiga för männen som för kvinnorna, och skälet torde vara kvinnornas
behov av att få kläder som passade och som var rena. En del av kvinnligheten låg i vilka
kläder man bar. För männen spelade klädseln mindre roll. En del män hade dessutom erfa-
renhet av att bära smutsiga arbetskläder.

                                                          
68 PIZ, protokoll: 81, 351 och 417.
69 PIZ, protokoll: 14, 48, 65, 76, 81, 93, 128, 272, 278, 318, 321, 351, 361, 414 och 417
70 PIZ, protokoll: citat 81, samt 65, 278, 318, 351, 361 och 417.
71 PIZ, protokoll: 318.
72 PIZ, protokoll: 81.
73 PIZ, protokoll: 48, 65, 76, 81, 128, 272, 278, 318, 321, 351, 361, 414 och 417.
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Händelserna vid ankomsten upplevdes av de flesta kvinnorna som obehagliga och
jobbiga, och man minns sådant som ligger en själv nära. För männen, endast fem yttrade
sig, var det inget märkvärdigt och därför lades ingenting av själva ankomsten på minnet.

Arbetsuppgifter
Av berättelserna framgår att arbetet i lägren, och de närbelägna fabrikerna, var tungt,
smutsigt och farligt. Polackerna utnyttjades som slavarbetare utan någon som helst
ersättning, endast tre berättade att de hade fått lön.74

Det går att urskilja två viktiga sysselsättningsområden: dels arbeten vitala för den na-
zityska krigföringen och dels utbyggnation av lägren. Fångarna användes också till alle-
handa reparations- och jordbruksarbeten. Flertalet fick erfarenheter från olika sysslor på
grund av de ständiga omflyttningarna, som säkert styrdes av efterfrågan på arbetskraft
inom vissa områden.

Många informanter hade sysselsatts inom krigsindustrin som arbetare på ammuni-
tions- och flygplansfabriker. Uppgifterna de fick var som regel tunga, smutsiga och far-
liga. Det höga arbetstempot skulle bibehållas upp till fjorton timmar, men endast tio mi-
nuters raster eller tillåtna toalettbesök gav möjlighet till återhämtning. Förhållandena på
fabrikerna beskrevs som miserabla, många ådrog sig köldskador på händerna och sakna-
den av säkerhetsanordningar vid maskinerna gjorde att arbetsolyckor tillhörde vardagen75:
”[...] en väninna gick för nära en maskin, håret fastnade i transportbandet och rycktes
bort tillsammans med huden.” Hon fortsätter: ”Vårt arbete var inte bara tungt utan också
farligt: en olycka inträffade lätt, speciellt på natten när tröttheten gjorde sig påmind.”76

Det fästes således ingen uppmärksamhet vid fångarnas säkerhet, utan de var tvungna att
själva försöka undvika skador trots hunger och trötthet.

Utbyggnaden av lägren, röjningsarbeten efter flyganfall, diverse förstärknings- och
befästningsarbeten, och jordbrukssysslor var andra göromål som påtvingades fångarna,
men oftast handlade det om kortare tidsperioder.77 I Nazityskland rådde det brist på ar-
betskraft på grund att allt fler män kallades in till krigstjänst, och de tyska myndigheterna
såg på polacker som undermänniskor och en billig arbetskraftspotential.

Allting angående arbetet skildrades inte som negativt. Ibland underlättades tillvaron
av mänskliga förmän:

”Förmännen på min avdelning var väldigt snälla, de var berlinare, motståndare till Hitler. Deras
medkänsla mot oss var stor, de sade att vi inte skulle anstränga oss för mycket, de gav oss till
och med råd om hur vi skulle gå tillväga för att kunna sova lite under arbetet. Vi fick också de-
ras sopportioner.”78

Samma kvinna berättade att lägerfångar som arbetade på fabriken fick mat och vatten
av civila, kvinnliga polska tvångsarbetare. Andra fördelar med att arbeta kunde vara
tillgången till radio. På så sätt erhöll man budskap beträffande läget vid fronten, som
kanske hade en positiv inverkan på moralen.79 Bara en sådan liten sak som en stöld av
                                                          
74 PIZ, protokoll: 287, 318 och 330.
75 PIZ, protokoll: 4, 5, 12, 17, 48, 59, 93, 278, 287, 318, 321, 326, 351, 361, 414, 417 och 469.
76 PIZ, protokoll: 417
77 PIZ, protokoll: 4, 12, 17, 81, 93, 100, 116, 128, 270, 272, 326, 330, 351, 380 och 414.
78 PIZ, protokoll: 318.
79 PIZ, protokoll: 287 och 330.
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lite maskinolja eller flyglarm hade positiva återverkningar på moralen.80 Dylika yttre
händelser, egna initiativ och hjälp från andra stärkte utan tvivel den dåliga moralen och
förbättrade utsikterna att överleva.

Det var dock inte en självklarhet att lägeradministrationen satte fångarna i arbete, och
anledningen till detta förefallet ha varit lägrets storlek.81 Att fångar i Auschwitz kunde gå
sysslolösa under vissa perioder ter sig inte helt orimligt med tanke på att lägrets nätverk av
systerläger och fabriker inte alltid förmådde sätta det stora antalet interner i tvångsar-
bete.82 I väldigt små läger fanns det kanske inget behov, utöver de sedvanliga sysslorna
som exempelvis köksarbete eller allmän renhållning, av att skicka fångarna till tvångsar-
bete.

En omständighet som ökade chanserna att överleva var om man hade speciella fär-
digheter, till exempel kunskaper i det tyska språket eller yrkeskunskaper som efterfråga-
des av lägeradministrationen.83 I två fall ljög personerna om sin yrkesutbildning för att få
ett bättre jobb och förbättra möjligheterna att överleva, och i båda fallen handlade det om
yrken som tyskarna sökte, snickare och murare.84 Den som ljög om sina färdigheter upp-
täcktes säkerligen av sina yrkeskunniga kamrater, men av medmänsklighet måste de hade
skyddat och bistått personen, annars skulle en dylik förställning aldrig ha lyckats. En av
dem upptäcktes också av en tysk kapo (vakt) och misshandlades.85

Slutsatserna är att polackerna utnyttjades till allehanda arbeten, främst ansträngande
grovarbeten, men arbetet öppnade också en del möjligheter att förbättra situationen. Det
finns inga skillnader mellan kvinnornas och männens redogörelser angående arbetsupp-
gifter. Vidare verkar inte lägeradministrationen ha efterfrågat akademiska, teoretiska kun-
skaper, utöver kunnighet i tyska språket, utan praktiska färdigheter, (eller en kombination
som exempelvis medicinsk utbildning) och detta förbättrade kanske överlevnadsutsikterna
för människor med större vana att arbeta fysiskt. Ingen av informanterna berättade att de
hade jobbat vid gaskammaren eller krematoriet, en sådan sysselsättning minskade troligen
ens överlevnadsmöjligheter avsevärt. Arbetet innebar tillika en omvandlingsprocess för
människan, som går från att ha varit en fri individ med en egen identitet tillhandahållen av
ens omgivning, till en fängslad individ med en ny identitet, tillika skapad av ens omgiv-
ning.

Straffmetoder
I materialet finns det en mängd exempel på hur lägerpersonalen, både fångar med
vaktuppgifter och ordinarie SS-vakter86, bestraffade internerna. Oftast handlade det om
kroppsbestraffningar av olika slag, men även verbal misshandel förekom. Bestraff-
                                                          
80 PIZ, protokoll: 278, 321, 330 och 417.
81 PIZ, protokoll: 4, 278, 414 och 417.
82 Auschwitzkomplexet bestod av Auschwitz I, Auschwitz – Birkenau II och Auschwitz III, samt av

ett antal fabriker, gruvor och stålverk. Sammantaget handlar det om cirka 40 filialer och tiotusen-
tals fångar. uppgifter från Smolen, Kazimierz, State Museum in Oswiecim. Auschwitz Birkenau.
Guide-Book (Publishing House of the State Museum in Oswiecim, 1991), s. 4f.

83 PIZ, protokoll: 326 och 380.
84 PIZ, protokoll: 128 och 362.
85 PIZ, protokoll: 362.
86 Fångvaktarna tillhörde SS, men tillsyningsmännen/kvinnorna och ordningsvakter valdes ut bland

internerna. De utvalda fick olika funktioner: till exempel blockledare/blockansvarig, och kapo
(ordningsvakt)
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ningen kunde utdelas kollektivt eller individuellt, och detta avgjorde straffpåföljdens
art.

Individuella straff utgjordes främst av fysisk misshandel, det vill säga: slag, sparkar
eller bunkerstraff, men även hundar kunde användas.87 I arbetslägren avrättades fångar
anklagade för sabotage eller flyktförsök genom hängning.88

De kollektiva straffen uppgavs vara ”gamlowanie”, det vill säga, timslånga appeller
(ståstraff), hungerstraff och ”sport”, misshandel med trä- eller gummipåkar utförd av flera
vakter:

”Under de sena appellerna, som ägde rum utanför köket, blev många slagna över sina
nakna arslen med gummipåkar, varje mottog mellan 15-30 slag. Vi andra tvingades räkna
högt, men blev överröstade av skriken från de slagna och då uppstod en overklig symfoni;
blodet i mina ådror frös till is.89

De individuella straffen förefaller ha verkställts med omedelbar verkan. Om en fång-
vaktare ansåg att en intern misskötte sig så bestraffades denne med slag eller sparkar, men
bestraffningen kunde också ske inför andra fångar i avskräckningssyfte, som den ovanliga
”pålhängningen” eller offentligt avrättning. Straffet ”pålhängning” innebar att man band
fast fångens händer bakom ryggen och hängde upp denne i de bakbundna armarna i en
cirka två och en halvmeter hög påle. Bestraffningen beskrevs som väldigt smärtsam för
armar och axlar.90

Både männen ock kvinnorna berättade om misshandeln, fångvaktarna gjorde således
ingen åtskillnad, utan slog urskillningslöst. Inte heller verkar straffen varit ”anpassade” för
kvinnor eller män, men en kvinna berättade hur en kvinnlig fånge offentligen tvingades att
klippa av sig håret.91 Möjligtvis var detta en bestraffning enbart för kvinnor, men det kan
också ha varit en nyck från fångvaktarens sida.

De vanligaste orsakerna till bestraffningar och avrättningar, var att fångvaktarna an-
klagade fångarna för stöld, till exempel av mat, eller sabotage av arbetet.92 En kvinna be-
rättade att polskor som var ”blockowe” (blockansvariga) ofta fick bunkerstraff för att de
varit för milda mot fångarna.93 Matstölder var säkert vanliga, men anklagelserna om
sabotage kan ha styrts av rent godtycke. Måhända försökte en del att sabotera arbetet, men
fångvaktarna hade makten att anklaga även trötta eller hungriga för skadegörelse, trots att
deras slarv förmodligen berodde på koncentrationsbrist.

Informanternas vittnesmål rörande straffen ger en bild av vilken behandling fångarna
utsattes för. Fångvaktarna förefaller ibland ha bestraffat av ren sadism och i syfte att till-
foga så stor skada som möjligt. Vilka var deras motiv bakom det brutala beteendet? Kan-
ske var de tvungna att slå och sparka för att inte misstänkliggöra sig i de ordinarie vakter-
nas ögon och dra uppmärksamhet till sin person. Överlevnadsinstinkten kan antagligen
driva människan till att begå våldsdåd. Likafullt måste de här vakterna ha eliminerat sin
empatiska förmåga och betraktat sina medfångar som ”boskap”, som måste tuktas till lyd-
nad.

                                                          
87 PIZ, protokoll:4, 12, 14, 17, 65, 81, 116, 128, 270, 272, 287, 318, 321, 326, 361, 362, 417 och 469.
88 PIZ, protokoll: 12, 17, 65, 351 och 361.
89 PIZ, protokoll: 272.
90 PIZ, protokoll: 287.
91 PIZ, protokoll: 417.
92 PIZ, protokoll: 64, 128, 278, 287, 351 och 361.
93 PIZ, protokoll: 321.
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Sociala, religiösa och kulturella yttringar
I materialet finns det en rad exempel på hur fångarna gick tillväga för att stärka mora-
len och ingjuta mot hos varandra.

Ett sätt var att, trots förbud mot religiositet, utöva den katolska tron, antingen genom
bön eller sjungandet av polska religiösa sånger och psalmer. En kvinna berättade att det i
lägret fanns polska nunnor som tog på sig rollen som andliga ledare och anordnade reli-
giösa stunder i syfte att stärka den mentala uthålligheten. De religiösa sångerna sjöngs när
tillfälle gavs, efter appellerna (under appellerna, ett slags uppställning, räknade vakterna
antalet fångar) och på kvällarna.94

Förbudet mot religionsutövning förefaller inte som speciellt besynnerligt med tanke
på religionens förmåga att bibringa själslig styrka hos troende människor.

Det kunde också förekomma kulturella aktiviteter, vars främsta syfte var att befästa
gemenskapen mellan polacker. Bland annat organiserades polska kvällar, vanligen i sam-
band med högtider när lägerdisciplinen inte var lika rigorös. Under en sådan kväll läste
man poesi, som regel Adam Mickiewicz (1789–1855, mest känd för Pan Tadeusz) och
sjöng polska sånger, såväl religiösa som icke-religiösa. Dylika sammankomster var dock
farliga, men risken för upptäckt hindrade inte organisatörerna: ”Att organisera en natio-
nell afton var självklart förbundet med stor fara, men detta avskräckte absolut inte de
ansvariga som gjorde allt för att lyfta andra själsligt, ge andra styrka att härda ut.”95

En annorlunda form av gemensamma aktiviteter verkar ha varit dold undervisning
som sköttes av interner med lärarutbildning. Unga flickor gavs möjligheten att utbilda sig
i olika ämnen, exempelvis matematik och tyska, och i vissa fall,  även ta studentexamen.
Undervisningen ägde rum på olika platser, under maten, vid sovplatserna, till och med
under appellerna. Frågan är hur lärarna fick tag på böcker, detta förundrade också den
kvinnliga informanten som berättade om undervisningen.96 Troligen var det hjälpsamma
vakter som antingen smugglade in böcker, eller så lånades de ut av fångar som jobbade på
lägrets bokavdelning.97

En anmärkning är att de informanter som berättade om de mer intellektuella mötena
mellan fångarna själva var gymnasie- eller akademiskt utbildade. Möjligtvis kan de be-
traktas som en grupp i gruppen. Detta betyder inte att polacker med lägre utbildning
struntade i att delta i dylika sammankomster. Sannolikt hade de mer välutbildade större
förutsättningar att ta till sig informationen.

Gemensamma aktiviteter fungerade säkerligen som ett slags själsligt stöd för flertalet,
och uppmuntrade dem att fortsätta kampen för överlevnad:

”Jag är övertygad om att tyskarna inte skulle kunna sova om de visste vad som försiggick i de-
ras hemland; att det fjärran från fosterlandet Polen organiserades ett kulturellt och andligt liv; att
den polska nationen faktiskt var full av energi och optimism.”98

Uppenbarligen lyckades polackerna att behålla sin tro och sina traditioner, den med-
födda identiteten hade inte förändrats trots starka påtryckningar från en fientlig om-

                                                          
94 PIZ, protokoll: 65, 76, 93, 278, 287 och 417.
95 PIZ, protokoll: citat 287, samt 414.
96 PIZ, protokoll: citat 330.
97 PIZ, protokoll: 326.
98 PIZ, protokoll: 330.
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givning. Högläsning av polsk poesi och framförandet av polska sånger hjälpte onekli-
gen många att härda ut.

Mat
Det finns ingen mening med att dra upp alla exemplen på vilken slags mat eller hur
mycket en portion kunde innehålla, för samtliga informanter berättade om att de fick
för lite mat och alltid kände hunger.99 En berättade om att han bevittnat kannibalism,
om hur en människa hade skurit ur kött ur en död kropp, men att en SS-vakt hade
skjutit ihjäl personen ifråga.100 Det är omöjligt att dra några slutsatser utifrån en per-
sons vittnesmål, och det är ingen mening att börja spekulera.

Låt mig ge några exempel på vad fångarnas portioner kunde bestå av:

•  frukost: en kopp kaffe, 300 gram bröd, 30 gram margarin, middag: en liter
soppa,.101

•  frukost: lite bröd, lite margarin, middag: en halv liter soppa.102

•  frukost: en kopp kaffe, lite bröd, middag: en tredjedels liter soppa.103

•  frukost: en kopp kaffe, middag: en halvliter soppa, kvällsmåltid: en kopp kaffe, lite
bröd.104

•  ingen frukost, middag: två tallrikar soppa att dela på åtta personer.105

Betänk att de oftast skulle utföra tunga grovarbeten med endast den här maten som
energikälla. Avsikten var att utnyttja fångarna som slavarbetare och då var man
tvungen att ge dem någon form av mat, men den skulle på ingalunda sätt ge arbetarna
mer styrka än absolut nödvändigt. Energin skulle räcka till att ta sig till arbete, utföra
sina sysslor (ofta med arbetsolyckor som resultat) och gå tillbaka till lägret. Följaktli-
gen kunde man hålla nere folk på en sårbar nivå, för den mänskliga kroppen kan inte
fungera på ett korrekt sätt utan ett relativt rikligt matintag.

Hygieniska förhållanden och läkarvård
De hygieniska förhållandena i koncentrations- och arbetslägren framställdes av infor-
manterna som dåliga, i vissa fall, avskyvärda.

Vad de flesta upplevde som jobbigt var att det inte gavs tillfällen då man kunde tvätta
sig.106 Ibland fick fångarna tillåtelse att tvätta sig före appellerna, men endast några få
hann fram till kranarna på grund av tidsbrist.107

Kläderna de bar tvättades aldrig, och detta bidrog också till att sjukdomar florerade,
exempelvis, tyfus, och dysenteri, men löss och skabb var också vanligt. Tre, varav en

                                                          
99 PIZ, protokoll. 4, 5, 12, 13, 14, 17, 48, 59, 65, 76, 81, 93, 100, 116, 128, 270, 272, 278, 287, 318, 321,

326, 330, 351, 361, 362, 380, 414, 417 och 469.
100 PIZ, protokoll: 4.
101 PIZ, protokoll: 17.
102 PIZ, protokoll: 278.
103 PIZ, protokoll: 272.
104 PIZ, protokoll: 318.
105 PIZ, protokoll: 417.
106 PIZ, protokoll: 4, 116, 270, 278, 287, 318 och 417.
107 PIZ, protokoll: 4, 287 och 417.
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ganska utförligt, berättade att det genomfördes ”avlössningar”, mestadels efter tyfusepi-
demier. Proceduren innebar att samtliga fångar på ett block tvingades ut, oavsett väder
och beordrades att ta av sig samtliga kläder. Därefter följde rakning, klippning, dusch och
utlämning av andra kläder, lika full med löss som de ”gamla”: ”Vi återvände till blocket
med förhoppningen om att vi nu äntligen skulle bli av med lössen som försvårade livet.
Efter en halv timme var dock kroppen och filten återigen full med löss.”108 Med infor-
manternas berättelser som bakgrund kan man fråga sig vad som var syftet med en sådan
sanering? Troligen var det ett sätt att ”jävlas” med de redan trötta fångarna, men det var
kunde också vara en metod att eliminera svaga. Följaktligen behövde lägeradministratio-
nen inte slösa tid eller resurser på att avliva sjuka, eller av hunger utmärglade.

Vissa informanter berättade också att blocken var fulla av smuts och saknade ordent-
liga toaletter. Istället för toaletter hade latriner installerats, men tillika hinkar kunde ställas
fram. Problemet var att både latriner och hinkar snabbt fylldes och förpestade lokalerna.109

En kvinna berätta att många av de kvinnliga arbetarna vid fabriken led av diarré, men
fick ändå inte tillåtelse att gå på toaletten, varför de, på grund av smärtorna, gjorde sina
naturbehov på golvet. De fick dock inget papper eller vatten för att rengöra efter sig, utan
tillsyningskvinnor tvingade dem att ta bort avföringen med sina kjolar och händer. Efteråt
förbjöds de att byta kjol och tvätta händerna.110 Förnedringen för de kvinnorna måste ha
varit total. Inte nog med att de som vuxna människor inte klarade av att hålla sig, utan att
de tvingades göra rent med sina egna händer.

En del informanter berättade om att det existerade ett ”rewir” (sjukavdelning), men att
läkarna förfogade över knappa resurser. Sjuka kunde av allt att döma inte bjudas veder-
börlig behandling, utan var tvungen att förlita sig på läkarens improvisationsförmåga.111

Syftet med sjukavdelningen var sannolikt inte att läka människor, utan detta underlättade
för lägeradministrationen att få reda på vilka som insjuknat och var svaga.

Hygien är viktigt för en människas självkänsla och motståndskraft. De bristfälliga hy-
gieniska förhållandena hade troligtvis en negativ inverkan på fångarnas moraliska styrka.
Lägeradministrationen var medveten om hygienens betydelse och eftersträvade antagligen
att ytterligare förödmjuka och försöka få fångarna inse att de inte var människor, sålunda
skulle de inte behandlas som människor. Återigen handlade det om att hålla nere fångarna
på en sårbar nivå, nära  ett tillstånd präglat av hopplöshet.

Fångvaktare och lägerpersonal
Cirka hälften av informanterna uttalade sig om hur fångvakterna och lägerpersonal
hade betett sig mot dem. Efter vad jag kan se så överlevde vissa av informanterna tro-
ligen tack vare hjälpsam personal, men andra uttryckte sig negativt.

Fångvaktarna tillhörde SS, men tillsyningsmännen, som jag redan har nämnt, valdes
ut bland fångarna. Tillsyningsmännen/kvinnorna togs ut bland olika nationaliteter och
hade större möjligheter, om de så åstundade, att hjälpa övriga fångar. Fångar med medi-
cinsk kunskap kunde togs också ut till läkare eller sjuksköterskor.

Många vittnade just om att polska tillsyningsmän/kvinnor och läkare hade hjälp dem,
främst genom att stryka dem från transportlistorna (förflyttning till ett annat läger), eller
                                                          
108 PIZ, protokoll: citat 59, samt 93 och 469.
109 PIZ, protokoll: 4, 65, 76, 116, 318, 321 och 414.
110 PIZ, protokoll: 318.
111 PIZ, protokoll: 12, 65, 76, 93, 287, 326, 351, 380, 414, 417 och 469.
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hållit dem gömda i sjukavdelningen inför en transport.112 Flertalet upplevde de polska
tillsyningsmännen/kvinnorna som hjälpsamma och goda, endast en berättade att hon er-
hållit hjälp av judiska med att undkomma transport.113 Det går inte att dra några generella
slutsatser, för andra vittnade om beskyddande tyska förmän, goda ryska läkare och en an-
nan berättade om en snäll tjeckisk blockansvarig.114

I berättelserna finns det exempel på hur människor med små medel försökte bistå
andra i nöd. Exempelvis läkare som inte förfogade över utrustning eller mediciner, men
som kämpade för sina patienter.115 En läkare gick till och med så långt att han klagade hos
lägeradministrationen över vakternas brutala misshandel.116 Detta tyder på att folk an-
strängde sig för att hjälpa andra människor, antagligen räddades åtskilliga liv på det här
viset. En berättade dock att det var svårt att få hjälp av judiska läkare och att judiska till-
syningskvinnor var otrevliga.117 I ett tidigare delkapitel skriver jag om kvinnor som skild-
rade att de hade behandlats illa av judinnor som arbetade i duschrummet, och slutsatsen är
att det troligtvis förekom dispyter mellan grupperna, men att det var reaktioner framkal-
lade av den hårda miljön. Det går utifrån materialet dra slutsatsen att samarbeten mellan
grupperna inte var vanliga. Antagligen var det också så att de motsättningar som rådde
mellan polacker och judar före kriget levde kvar i lägren. Förvisso kan man tänka sig att
folk misstog sig på vilka nationaliteter och trosuppfattningar som fanns representerade i
lägret, men icke – judiska polacker hade en röd triangel som märke och judar i allmänhet
hade en gul stjärna. Vilken anledning fanns det att ljuga för informanterna om fientlighe-
ter? Visst, kan man tänka sig att de ville framställa polackerna i bättre dager, men ta till
exempel en kvinna som uttalade sig positivt och negativt om både icke – judiska polskor
och judinnor.118

En informant berättade om SS-vakternas brutala behandling av fångarna, och återgav
ett samtal som hade ägt rum mellan en SS-vakt och en polsk präst: ”Tror du på Gud” Ef-
ter ett jakande svar, sade SS-vakten: Jaha, och på vilket sätt har din tro hjälpt dig, Jesus
Kristus har ju sänt dig till ett koncentrationsläger.”119 En annan SS-vakt skall ha sagt att
polacker var svin, och just den här djurbeteckningen verkar ha varit populär bland tyska
tillsyningskvinnor: ”Ni måste alla lida, era polska svin.”120, lär en tyska ha skrikit.

En effektiv överlevnadsstrategi torde ha varit att inte skapa sig fiender bland fång-
vaktarna och lägerpersonalen. Förvisso kunde man förmodligen dra till sig deras vrede
utan att ha begått något fel, men det var säkert säkrare att hålla sig på sin kant.

Det finns inte många uppgifter om SS-vakter, men desto fler om ”vanliga” tillsy-
ningsmän och kvinnor. Rimligen beror detta på att det oftast var just de här tillsynings-
vakterna som stod för den interna ordningen och det var tillika dem som ständigt slog och
sparkade fångarna.

                                                          
112 PIZ, protokoll: 65, 76, 321, 380, 417 och 469.
113 PIZ, protokoll: 417. Hon berättade både om polska och judiska tillsyningskvinnor.
114 PIZ, protokoll: 76, 93, 380 och 417.
115 PIZ, protokoll: 326, 417 och 469.
116 PIZ, protokoll: 93.
117 PIZ, protokoll: 81.
118 PIZ, protokoll: 321.
119 PIZ, protokoll: 128
120 PIZ, protokoll: citat 318, samt 4.
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Relationer mellan fångar
I föreliggande delkapitel tar jag upp den måhända känsligaste aspekten av hur infor-
manterna upplevde sin fångenskap. Troligen var de också själva medvetna om detta, det
är endast nio, sju kvinnor och två män, som berättade om relationerna mellan fångarna.

Hur trovärdiga är deras skildringar beträffande relationer? Lojalitet och samhörig-
hetskänsla med den egna nationella gruppen gjorde det säkerligen svårt för informanterna
att berätta om polacker betedde sig dåligt mot andra. Det är dock tänkbart att dispyter var
vanliga mellan fångar av olika nationaliteter och trosuppfattningar. Fångarna levde trots
allt under extrema förhållanden och överlevnad var deras främsta mål.

En informant berättade att polska judar och icke-judiska polacker hade legat vart för
sig på pråmen under evakueringen.121 De polska judinnorna beskrevs som egoistiska av en
kvinnlig informant. Hon ansåg att de inte gav andra möjligheter att få lite mat utan ville ta
så mycket som möjligt själva. Samma kvinna berättade också att en ryska hade givit
henne sin portion mat en gång och detta var hon väldigt tacksam över.122 Jag har tidigare
skrivit om att kvinnliga informanter hade uppgivit att de behandlats illa av judinnor i
duschrummet, och det ovannämnda är ytterligare tecken på ansträngda relationer mellan
de här grupperna. Däremot berättade en kvinna att hon och andra gömde judinnor under
SS-läkarnas besök i sina sovplatser. På så sätt undkom judinnorna transport, åtminstone
för en tid framåt: ”Personligen gömde jag vanligtvis två judinnor under selektionerna.”123

En grupp som polskorna inte verkade ha några intima kontakter med var ryskor och
ukrainskor. Enligt en kvinna sade ryskorna till polskorna: ”er polskor borde man skära
halsen av.”124

Andra berättade att de vänskapliga kontakterna mellan fångarna skiftade från block
till block, eller att relationerna försämrades med tiden.125 Förmodligen berodde detta på
hunger, trötthet och psykisk stress.

Det gemensamma för av de som uttalade sig om relationer var att polackerna höll sig
samman och bistod varandra.126 Fångar med gemensamt etniskt ursprung sökte sig till
varandra och bildade grupper. Antagligen drog man slutsatsen att möjligheterna till över-
levnad var större bland landsmän, och denna inställning grundade sig av allt att döma på
den medfödda nationella identiteten som omedvetet framkallar en samhörighetskänsla hos
människor.

En anledning till varför det var fler kvinnor som berättade om relationer kan vara att
kvinnorna i lägren hade intimare kontakter med varandra, de fick alltså fler erfarenheter
än männen.

Kan man dra några generella slutsatser? Möjligtvis att polacker verkade ha en ge-
menskap, men det är omöjligt att avgöra vilka som betedde sig bra eller dåligt, kanske är
det inte ens eftersträvansvärt. Fångarna levde under svåra förhållanden och det var natur-
ligt att sammanstötningar uppkom, men jag har i tidigare delkapitel också tagit upp en
mängd exempel på hur man hjälpte varandra över de etniska gränserna.

                                                          
121 PIZ, protokoll: 13.
122 PIZ, protokoll:  417.
123 PIZ, protokoll: 59.
124 PIZ, protokoll: citat 93, samt 278 och 321.
125 PIZ, protokoll: 76 och 81.
126 PIZ, protokoll: 13, 59, 76, 93, 272, 278, 3221 och 417.
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Befrielse
Den sista tiden i lägren skildrades som kaotisk och svår. Evakueringen av lägren inne-
bar oftast att fångarna sändes ut på långmarscher, av allt att döma utan mål, överva-
kade av SS-vakter. Fångarna fick lämna lägren utan mat eller vatten, men en del vitt-
nade om att Röda Korset hade delat ut matpaket och detta verkar ha räddat livet på
åtskilliga. I vissa fall hade SS-vakterna stulit maten, men då erhöll fångarna nya paket.
Under marschen avrättade SS svaga och sjuka. De döda lämnades vid vägkanten, var-
för det snart låg lik överallt där marscherna hade dragit fram.127 En man berättade att
det enda som hade hållit honom vid liv under marschen var tanken på att återse sin fru
och barn.128

Fyra av informanterna uppgav att de hade evakuerats med hjälp av pråmar eller båtar.
Även de berättade att SS-vakterna hade skjutit svaga och sjuka.129 Matstölder verkar ha
varit vanliga och de som inte var starka nog gick hungriga.130

Ibland befriades lägren av allierade trupper och tre berättade om de brittiska trupper-
nas intåg i lägret Bergen-Belsen och att soldaterna hade givit dem mat131:

”Den 15 april klockan två på eftermiddagen rullade tre brittiska stridsvagnar in i lägret. Fång-
arna blev utom sig av glädje, rent av galna. De kramades och grät, lyckliga över att ha överlevt.
Vi såg ut som djur, orakade, otvättade, söndertrasade, utmärglade.”132

En del kvinnor berättade att Röda Korset hade räddat dem, detta gällde främst kvinnor
som satt i kvinnolägret Ravensbrück.133 Förmodligen syftar de på den räddningsaktion
som företogs av svenska Röda Korset. De flesta polska koncentrations- och arbetsläger-
fångar räddades troligen av Röda Korset eller UNRRA (FN:s hjälporganisation).

Under krigets slutskede verkar tyskarna ha varit medvetna om att slutet var nära före-
stående och att koncentrations- och arbetslägerfångarna för eller senare skulle befrias av
allierade styrkor. En evakuering av lägren försenade följaktligen räddningen och skapade
nya möjligheter att genomföra avrättningar.

                                                          
127 PIZ, protokoll: 48, 272, 278, 287, 351, 361, 362, 380 och 469.
128 PIZ, protokoll: 380.
129 PIZ, protokoll: 13, 17, 116 och 469.
130 PIZ, protokoll: 13 och 17.
131 PIZ, protokoll: 4, 81 och 270. Bergen-Belsen befriades den 15 april 1945, Bruchfeld och Levine, s.

45.
132 PIZ, protokoll: 4.
133 PIZ, protokoll: 5, 93, 326, 351 och 414 berättade tydligt att de räddats av Röda Korset; 14, 76, 321,

361 och 417 var lite mer vaga. Under våren 1945 företog svenska Röda Korset en räddningsaktion
i Europa och flera tusen fördes till Sverige med de kända ”Vita bussarna”. Genom UNRRA:s för-
tjänst lyckades ytterligare några tusen flyktingar ta sig till Sverige under sommaren 1945. se
Koblik, Steven, Om vi teg, skulle stenarna ropa. Om Sverige och judeproblemet 1933–1945
(Nordstedts, 1987), s. 133 och 140. se också Gottfarb, Inga, Den livsfarliga glömskan (Förlags AB
Wiken, 1986), s. 13 och 149.
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Sammanfattande analys
Jag skall nu återkoppla till frågeställningarna och göra en mer ingående analys.

Vilka slags företeelser valde man att skildra? Vad betonar man som viktigast?
Informanterna berättade om sådant som låg dem själva nära, om exempelvis arreste-
ring, tortyr eller enbart om evakueringen. Visserligen höll sig de flesta till assistenter-
nas frågor som besvarades utifrån den egna upplevelsen, varför det uppstod variationer
i berättelserna. Förmodligen strukturerades informanternas minnen av fångenskapen
efter räddningen och då gjordes en skiktning av erfarenheterna. Detta innebar inte att
händelser glömdes, om de inte var för obehagliga, utan att vissa framstod som mer
viktigare än andra. En tendens är att omständigheterna kring den egna överlevnaden
betonas som viktigast.

Existerar det skönjbara skillnader och likheter mellan informanternas redogörelser?
Ja, det gör det. Det gemensamma för de polska fångarna var att de hade utnyttjats
främst som slavarbetare i tunga industrier. Detta tyder på att tyskarna ville få ut så
mycket arbete som möjligt till en liten kostnad. Polacker skulle utnyttjas och om de
dog så anlände nya. Nazisterna betraktade polska medborgare som undermänniskor
och som en arbetskraftsreserv.

En annan sak är att de flesta verkar ha arresterats på tämligen lösa grunder av Gestapo
eller evakuerats under Warszawaupproret. Nazisternas ideologiska övertygelse om de
slaviska folkens underlägsenhet möjliggjorde omotiverade arresteringar, förföljelser och
avrättningar av civila.

Skillnaderna mellan berättelserna utgörs främst av hur kvinnor och män upplevde
procedurerna kring ankomsten, mer specifikt angående klippning och kläder. Det går att
förklara skiljaktigheten utifrån ett genusperspektiv.

Kvinnorna betraktade håret och kläderna som viktiga attribut för kvinnlighet. En
kvinna skulle alltså ha längre hår än en man och kläderna skulle vara rena och hela. Följ-
aktligen upplevde de klippningen och de smutsiga kläderna som en kränkning av deras
kvinnlighet.

Männen betraktade inte klippningen och rakningen som en förolämpning mot deras
manlighet. En man skulle vara kortklippt och många hade säkerligen erfarenheter av ski-
tiga kläder från sitt arbete före fångenskapen, således var de mer vana än kvinnorna. För
en manlig fånge var det viktigt att inte gå naken och detta kunde avhjälpas med ett par
byxor och en skjorta.

Det går också att skönja en viss nyansskillnad mellan män och kvinnor gällande sy-
nen på de hygieniska förhållandena. Kvinnorna verkade lida av den bristande hygienen
och att de inte fick byta eller tvätta kläderna. Renlighet sågs också som en viktig aspekt av
kvinnligheten, men det stora problemet torde ha varit att upprätthålla någon form av hy-
gien under menstruationsperioden. Männen beskriver förvisso den dåliga hygienen, men
de gör inget större problem av det. Troligtvis gillade ingen av männen att gå omkring
smutsig, men som en del av manligheten gällde det att vara mer uthållig.

Ålder eller utbildning verkar inte ha någon större betydelse för hur mycket man minns
eller skildrar sin fångenskap. Det finns i egentlig mening inga belägg för att bildade skulle
ha varit mer vaksamma eller analyserande.
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Är det möjligt att urskilja distinkta grupper i materialet?
En distinkt grupp i materialet är de som berättade om diverse intellektuella aktiviteter,
exempelvis, högläsning av poesi och undervisning. För de intellektuellt intresserade, i
materialet utgörs de av studenter, var läsning av poesi och andra texter en viktig del av
överlevnaden. För dem var läsning sålunda en ren överlevnadsstrategi, det handlade
om att bibehålla sin identitet som student och inte se på sig själv som undermänniska
och slavarbetare.

Vilka omständigheter var det som avgjorde om man överlevde eller inte?
Troligen var det en kombination av slump, anpassningsförmåga och medmänsklighet.
Den enskilda fången kunde endast påverka sin egna anpassningsförmågan och sålunda
utarbeta individuella eller kollektiva överlevnadsstrategier. Slump är för den enskilda
individen en opåverkbar faktor, men det var möjlighet att påverka en annan fånge till
att vara medmänsklig och få den att hjälpa till.

Slumpen avgjorde var man hamnade och oftast också vilket arbete man fick tilldelat
sig. Hade man tur så undkom man de allra skitigaste och tyngsta industrijobben.

Den grundläggande överlevnadsstrategin var att söka sig till människor med samma
etnisk bakgrund. Man antog att överlevnadsmöjligheterna var större bland landsmän.

Anpassningsförmågan hjälpte enskilda fångar eller grupper att med små medel göra
det bästa av situationen, till exempel genom att anordna speciella kvällar som stärkte mo-
ralen och den egna nationella identiteten. Vidare gällde det att snabbt anpassa sig till tungt
kroppsarbete om man ville överleva. Lögner verkar ha fungerat i något fall, men antagli-
gen var det också farligt, risken att upptäckas av tillsyningmän torde ha varit stor. Det
gällde också att inte skapa sig fiender, vare sig bland fångar eller vakter. Detta innebar att
man kanske var tvungen att svälja sin stolthet, den man hade kvar, och acceptera situatio-
nen. Och gavs det tillfällen att stjäla mat så gjorde man det för att överleva, kanske helt
mot sina principer om att stöld är förkastligt.

Överlevnad berodde tillika på huruvida fångarna visade varandra medmänsklighet.
Ibland var det läkare som gjorde allt för att hjälpa till, i andra fall handlade det om snälla
tillsyningsmän eller blockledare. I det här resonemanget vävs tillika slumpen in, varför det
inte går att fastställa vad som var viktigast.

Överlevnadsstrategierna kunde alltså se olika ut och betingades av situationen.

Hur uppfattade man sig själv och folk i sin omgivning, och hur uppfattades man av
andra?
Det är tydligt att fångarna grupperade sig efter nationstillhörighet och trosuppfattning.
Följderna blev att fångarna identifierade sig som polska katoliker, tjeckiska katoliker
eller protestanter, ryska ortodoxa, polska judar och så vidare. Förvisso kan man tänka
sig att språket utgjorde ett hinder för gemenskap över de etniska gränserna, och att
fångarna sökte sig till andra som talade samma språk, men detta torde inte ha spelat
någon avgörande roll. Människor kan trots bristande språkkunskaper göra sig för-
stådda, speciellt under svåra förhållanden.

Som jag har givit exempel på i uppsatsen kunde en dylik indelning emellertid skapa
diskrepanser mellan grupperna. Polskor uppgav att de hade behandlats illa av judinnor,
eller att relationerna mellan polskor och ryskor inte var de bästa. Vad är förklaringen till
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detta? Borde fångarna inte ha hållit samman sinsemellan? Relationerna mellan polacker
och ryssar har, främst av historiskt-militära skäl, präglats av ömsesidig antagonism under
historiens gång, och troligen var det de här känslorna som kom fram.

De dåliga förbindelserna mellan polacker och judar i lägren berodde säkerligen också
på att motsättningarna från tiden före kriget levde kvar även i lägren. Kan man tolka
polskornas uttalanden om judinnorna som utslag för antisemitism och rasism? Hur skall
man i så fall tolka judinnornas behandling av polskorna? Handlar det också om rasism?
Polacker brukar ofta framställa sitt land som Jesus bland världens nationer, det vill säga,
som en lidande nation på grund av dess historia, och judar gör en motsvarande sak, men
deras formulering lyder Guds utvalda folk som Gud ständigt utsätter för prövningar. Ur de
här övertygelserna uppstod det en religiös motsättning mellan polska katoliker och polska
judar som har bidragit till att förhållanden varit skrala.

Lägeradministrationerna såg på polackerna, men också andra, som undermänniskor
och slavarbetare, men det gällde att inpränta detta hos internerna, och olika metoder an-
vändes för att nå syftet. Lite mat, dåliga hygieniska förhållanden, misshandel, hot om av-
rättning och tvångsarbete var nazisternas strategier. Mot detta ställde fångarna egna stra-
tegier, som till exempel organisering av polska kvällar och vittnesmålen om gemensam
bön tyder på en medveten inställning om nationstillhörighetens och religionens betydelse
för överlevnad. Syftet var att behålla sina identiteter som polacker, katoliker, men också
som fria människor, trots att man befann sig in fångenskap. Det gällde trots allt att hysa en
förhoppning om att frigivningen eller befrielsen skulle komma.

Slutsatsen är att det i lägren försiggick en ojämn kamp om människornas identiteter.

Avslutning
Stundtals har det varit jobbigt att läsa intervjuprotokollen på grund av innehållet. Det
är dock viktigt att PIZ:s material blir läst och undersökt, annars var fil.dr Lakocinskis
och assistenternas arbete förgäves. Fil.dr Lakocinskis ambition var ju att materialets
uppgifter kulle behandlas av historiker, men tyvärr utgör språket ett oöverstigligt hin-
der för merparten av forskarna i Sverige. Majoriteten av handlingarna är trots allt
skrivna på polska.

Materialet öppnar upp en rad möjligheter, man kan till exempel fokusera på förhål-
landena i ett enda läger, eller varför inte undersöka protokollen ur ett klass- eller genus-
perspektiv. Detta är intressanta områden, som förhoppningsvis kommer att undersökas i
framtiden.
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Bilaga 1

Sammanställning av utvalda informanter

Protokoll-
Nummer       Yrke                      Sidantal                     Födelseår
4 bonde   8     1921

5 5 svarvarlärling   4½     1928

12 administratör   4     1908

13 svarvare   3     1894

14* hemmafru   3     1896

17 sjöman   7½     1910

48 köpare   4     1912

59* mag.ekon. 11     1907

65* hemmafru   7     1910

76* sömmerska   5     1914

81* arbetare   4     1916

93* handelsexamen   6     1920

100 timmerman   4     1900
(förman)

116 klensmed/   8     1915
montör

128 tjänsteman 12     1910

270 officer   5     1916

272 tulltjänsteman   6     1897

278* elev   8     1928
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Protokoll-
Nummer       Yrke                      Sidantal                     Födelseår
287 gymn.elev   9     1922

318* resturang.för.   6     1892

321* sjuksköterska   6     1894

326* kontorist   5     1912

330* farmaceut.stud.   7     1916

351* expedit   7     1916

361* arbetare   5     1919

362 jordbrukare   6     1908

380 skogvaktare   4     1898

414* fil.mag   7½     1913

417* förskollärare   7½     1919

469 svetsare   8     1924

*= kvinna
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Bilaga 2

”Frågor till vittnen”

1/ The camp’s or prison’s name
Introduction – geografic situation, landscape
a) the arrival to the camp or prison
b) bath, changing of clothes, cutting off hair, quarantine examination by the

doctor, triangles and numbers –
c) camp’s numeral state in the moment of arrival, nationalities number, trans-

ports’ number, exiles’ transports, evacuated people from Warszawa, different
kinds of prisoners/political, criminal, unsocial, Bible – investigators/

2/ Lodging’s conditions
a) camp’s plaines / sketchs of moats, walls, wires, watch – towers/
b) barracks’ plaines / of bricks, of wood/
c) arrangements

3/ Clothes
a) regular dress in different seasons of the year, and in different periods during

the existation of the camp (clothes for people working beyond the camp, and
in the camp)

b) civil clothes got by unofficial way, its derivation/Jewish clothes and from
evac. Warszawa/

4/ Nourishment
a) several periods – Polish Red Cross – the camp’s cantine – parcels from Pol-

and and other countries, mutual help among the prisoners / camp´s families/
b) Food obtained through illegal ways/from people working beyond the camp,

from the kitchen; not allowed cooking in the barracks/

5/ Authorities
a) German authorities
b) functional prisoners; prisoners´influation on German authorities

6/ Work
a) work in the camp
b) work for German economical life and German army
c) the recruitment of workers for factories / snatchs/
d) the part of several nationalities in different sorts of work
e) premiums
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7/ The day in the camp
a) week-day, holiday
b) roll-oalls

8/ The relations among the prisoners
a) removals and national barracks
b) relations among different nationalities/The role of German prisoners/
c) Jews
d) erotic life

9/ Punishments
a) inquests in Gestapo, tortures, beatting, dungeon, prison, penal barrack
b) punishments for flight, hanging up, shooting

10/ Hygienic conditions
a) hygiene
b) louses, mange, fleas, bugs, cleansing
c) canalization

11/ Hospital
a) doctors: prisoners and official personel
b) admitting to the hospital, bed-cards, rest-cards
c) sections: internal, chirurgical, dentist; resting-barracks
d) uncurable and mad people / transports/
e) experiments for German medicine / experimental rabbits Uckermark/
f) mortality, funerals, % of death amon (skall stå ”among”) different nationali-

ties

12/ Decisive events
a) condemnations to death/attitude of condemned, the atmosphere and the opi-

nion among the companions/
b) flights, revolts and the protests / dates and names/
c) kinds of death and place of executions

13/ Cameradship
a) among polish people and other nationalities
b) mutual help among the prisoners / to old and ill people/ mothers and children
c) national festivals and traditions
d) intelectual life / youth’s education, languages´studies, poetries, news-papers,

diaries, songs/

14/ Contact with free-world
a) secret letters, communication with men-camps and partisants – nourishment,

cigarets, alcohol – arrestations of people being in contact with the camps

15/ Evacuation
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16/ Camp’s dictionary
17/ Poetries and songs
18/ The death’s lists
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