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Ondskans ohyggliga banalitet
Pastaendet att det tyska 

. folket pa grand av sin 
kultur var val anpassat 
for att delta i det judiska 
folkmordet, vilket Da
niel Goldhagen havdar i 
en aktuell bok, iMgas- 
atts av Svante Folin, 
som anser att ondskan 
ar mer allman an sa.
TJ^en amerikanske histori* 
I ■kern Daniel Goldhagens 

.M-^bok Hitler’s Willing ex
ecutioners: Ordinary Germans 
and the Holocoiist bar vacki 
slort rabalder. 1 USA lycks re* 
aktionerna ha vurit i del nlirmas- 
te exalterat positiva; ord som 
monumenlal. revolulionerande 
och epokgorande prunkar i re- 
censionsfloran.

] Tyskland har entusiasmen va- 
ril synnerligen dampad, vilkel 
knappast forvdnar dd den m'fi 
huvudtes^i iir alt tyskarna un
der del toIvSriga tusenSrsrikel 
var den pervcrierade regimens 
patologiski villiga tjanstehjon.

\ DN recenserades boken den 
2 maj av G 0:son WallS under 
rubriken **Etl folk av tjanstvilli- 
ga bodlar?". FrSgetecknel raiar 
recensenten ui i sin summering 
och slutsais "Goldhagens studie 
visar obonhdrligl ph cn sanning 
som vi i det liingsta viirjer oss 
emot: alt en skrammande sior del 
av del tyska folket antingen del- 
log aklivi i eller liil Fdrinlelsen 
aga rum med silt goda minne ”

Arkiv

Goldhagens ansprak pa origina- 
litet vad avser kiillor baseras pa 
intensiva studier av tyska krigs- 
fbrbry'tararkiv rbrande de 38 po- 
lisbaialjoner, omfatlande 19 
000 miin. vars uppgift var all 
finkamma de ockuperade bsiier- 
ritorierna pi1 Judar och avriiiia 
dem manuellt ofta pa on och 
stalle. Sarskill reservpolisbaial- 
Jon lOl granskas i delalj.

Jag har inle last Goldhagens 
bok men daremol Christopher R 
Brownings "Ordinary Men: Re
serve Police Battalion lOl and 
the Final Solution in Poland” 
fran 1992. Del var Brownings 
obehagligt lankcvackande stu
dier som saiie balaljon 101 pa 
den herosiratiska ryktbarhelens 
karla. El’lersom Browning var 
den forste som pa allvar utnytl- 
jade polismalerialei och da hans 
slulsats iir raki moisuii Goldha
gens, kan del vara av iniresse all 
summera hans expose over ba
laljon 101 ;s harjningar.

Ingen janirt process 
I mitten av mars 1942 levde 

80 procent av Fdrintelsens 
framtida offer. ”bara" 20 pro- 
cent hade mdrdals. Etl knappt ar 
senare hade procentsiffrorna 
kastats om. Bilden av Fdrinlel
sen som en pcdanliskl styrd in- 
dustriprocess. diir en jiimn 
Strom av offer gar upp i rdk. iir 
felaklig. Centrum i fdrloppet iir

en Srsldng. paroxysmal, polsk 
pogrom mitt under den livsav- 
gdrande kampen mot de slavis- 
ka horderna i dst. 50 procent av 
judarna gasadcs, 25 procent dog 
av sviilt och umbiiranden och 25 
procent slaklades under max
imall bruiala former av bland 
annal polisbalaljonerna. Kon- 
ceniraiionslagrens personal var 
minimal. For alt jaga judar p3 
fiiltet fordrades hell andra insat- 
ser. Det iir denna senare aspekl 
av massmdrdandel som Brow
ning inlresserar sig for.

Reservpolisbaialjon 101. en 
avdelning av den tyska ord- 
ningspolisen. varen lypisk kug- 
ge i fdrinielsemaskineriei. Ba- 
laljonen pa cirka 500 man be- 
slod genomsniiiligen av medel- 
alders familjcfdrsdrjare fran 
Hamburg.

Nazifientligt
Sociockonomiskl lillhdrde de 

arbeiar- eller liigre medelklass 
och hade viixt upp och normin- 
dokirinerals i del fdrnazistiska 
Tyskland (del vill siiga Wilhel- 
minsk eller Weimarrepubliks- 
miljd). Hamburg var noloriskt 
na/il1enlligl och graden av par- 
liansluining. cirka 25 procent. 
speglade sannolikl opportunism 
och karriiirhiinsyn. snarare iin 
ideologisk lidelse.

1 den radande mililiirpolitiska 
siiuationen belraktades bataljo- 
nens medlemmar som umbarligl 
avskrap. odugliga for ordinarie 
krigsljiinst men anviindbara som 
etniska sopgubbar i ockuperade 
omraden.

Till skillnad friui SS-tmpperna. 
Himmlers kelgrisar, ansags de 
inle varda anlisemitiska pep-talks 
infbr de slimdande. oortodoxa ar- 
beisLippgifterna. Fa reservpoliser 
hade U)ssat ett skoii pa allvar: 
ingen hade erlarenhet av ockupa- 
lionstjansigdring och ingen en 
aning om vad som foreslod.

Med andra ord. dessa luggslit- 
na soldaler var knappast idealis- 
ka i rollen som professionella 
massmdrdare.

Browning loljer baialjonens 
polska kommendering ibiand 
dag fdr dag och ger en unik in- 
blick I massmdrdandel av bland 
annal barn och kvinnor som ba
nal rutin. b()deiskncgarens var- 
dagliga vedermddor och del 
abnormas normaliiei.

Den II juli 1942 lick balaljon 
I0l:s chef major Trapp en full-

komligi oviintad order om att 
hans mannar skulle samla upp 1 
800 judar i byn Jozefow. Ar- 
belsfdra miin skulle fdras till lii- 
ger. resten - kvinnor. barn, 
gamla och sjuka skulle likvide- 
ras pS on och siiille.

Trapp, cn konservaliv veteran 
frdn Fdrsta viirldskrigel. blev 
svSrt chockad. Fdljande morgon 
stiillde han upp sina miin i en 
halvcirkel och meddelade med 
kviivd siiimma och idrar 1 dgo- 
nen dagens fruklansviirda ar- 
beisuppgifi.

Diirefter intriiffade nSgot ex- 
iraordinart - Trapp erbjudcr 
vcm som sh dnskar all. med tan- 
ke p5 operationens gruvlighet, 
triida fram och diirmed bli befri- 
ad. Efler en paus stiger cn man 
fram ur ledet och. niir isen viil 
brutits. yiierligare lio. De liim- 
nar in sina geviir och lilldelas 
annan tjiinsl. Resten omringar 
Josefdw och driver judarna till 
torget.

De som iir for svaga. bland 
annal alia patienterna pii byns 
sjukhus. eller som visar lecken 
pa sdifiirdighet skjuls pa fliick- 
en. Fran torget lastas judarna 
portionsvis upp pa lasibilar och 
fdrs till en skog iiagra kilometer 
bon.

NackskoU
1 bdrjan paras offer och bdd- 

lar ihop ansikte mot ansikle och 
giir in i skogen. diir judarna be- 
ordras all liigga sig plait for alt 
diirefter fa ell nackskott. Etl 
kompani har noggrant insirue- 
rals av batuljonsliikaren, som pa 
en skiss visat exakt pa vilken 
nackkoia skyitarna skall sikla 
med bajonelten som riktmedel.

Andra. som ej lagii del av 
grundkursen, fdrsoker i biirjan 
skjuta p^ fri hand, vilkel ofta re- 
sulterar i alt kraniel exploderar 
med den f()ljd an hjiirnsubsians. 
benflisor och blod yr kring ex- 
ekuldrema - mycket obehagligt.

Massakern p;\gar hela dagen 
och langl in pa kviillen. Niir I 
500 judar iintligen dddats. har 
de hell ovana skyttekompanier- 
na \arii verksamma i sjuilon 
timmar. endasi avbrutna av fika 
och rdkpauser sanit under cftcr- 
middagen cn generds tilldelning 
av alkohol.

Lhider operationens g^ng 
borifaller en del soldaler. som 
inle kan lorma sig alt skjuta mer 
- de aberopar illam^ende. irdit-

Det forsla 
lagrel. Tornct 
pd bilden scr i 
stort sett lika- 
dant ui som 
del gjordc 
1933 dd HLMn- 
rich Himmler 
bestiimde att 
Dachau, del 
fdrsta konceni- 
ratiunslagret 
skulle byggas .

het och atl de belt cnkeli har fdtt 
nog. I intel fall viigras dem be- 
frielsc frdn fortsatt slaktande.

Etl annat siitt all smila var hell 
enkell alt hdlla sig undan och ta 
bondpermis, vilket var liiil i den 
allmiinna reran dar olika exeku- 
tionsplutoner leiade efter likfria 
plattar i skogen.

Hogst 10 procent utnyiijade 
till kamraternas mdilliga irrita
tion dessa mygelmojiigheter - 
resten forlsatte pliktlrogei med 
"skitjobbel”. Niir de kom lillba- 
ka till barackerna sent pd kviil
len, var sliimningen iryckl - 
man sop friskl och talade inle 
om del intriiffade - iimnet var 
tabu.

Della elddop intriiffade niir 
den hell krigsovana och ofdrhe- 
redda balaljonen varit i Polen i 
tre veckor och innan gruppin- 
legralionen var cemenlerad. Un
der yiierligare drygt clt ars 
ijiinstgdring i Polen kom batal- 
jon 101 alt skjuta minst 38 000 
judar och deportera yiierligare 
42 000 till koncenirationsliigcr.

All samla ihop judar och 
per tdg .sanda dem till en .sa- 
ker dod upprorde inle ens 
de mest krankmagade poli- 
.serna. Massmnrdsorgierna 
051 med tiden ihop i deras 
minnen men 20 ar senare 
kunde vissa erinra sig .siir- 
skilt obehagliga epLsoder, 
till exempel att de under ett 
hell slaktpass tvingats .sta 
med vdta fotler t ett kiirr.

Niir del giillde alt ansikle mot 
ansikte fdsa eller sliipa offren till 
etl undangumt siiille iKii egen- 
hiindigt skjuta dem. utkrisiallise- 
fades med tiden irc gaipper.

En relalivi liien grupp var en- 
lusiastisk och anmiilde sig fri- 
villigt. Majoriteten gjorde som 
den blev tillsagd men forscikie. 
niir tilllalle gavs. an halla sig 
undan. Bara en ylici^i liien mi- 
noriiel - 10 procent eller mindre 
- lyckadts hibehalla en rest av 
moralisk anstiindighel och hell 
undandra sig all delta i inassa- 
kern.

Atl de kunde gdra det beroddc 
delvis pd all del aldrig var na- 
gon brist pa mer eller mindre 
villiga bodlar men del btir in- 
skarpas. an del knappast exisie- 
rar etl enda dokumcnleral fall 
under hela Fbrintelsen da vag- 
ran an dbda lelt til! alivarl.ga 
konsekvenser for den som salt

all sta pa sig.
Brownings bok hcicr just 

"Ordinary Men". Fdrintelsens 
hantverkare var ytlersl siillan 
sadisler, psykopatcr eller fanali- 
ker. De var bekliimmande vanli- 
ga miinniskor utan ndgoi som 
heist aniag for heroism. Alt 80- 
90 procent av balaljon I01:s 
hdgsl ordiniira reservpoliser 
kunde uifdra dessa mdrkscns 
giimingar iir fasansfulll men 
icke desto mindre sant. De var 
inga skrivbordsmdrdare som .su- 
perbyrakraten Hichmann utan 
slaktade i fall. Efiersom deras 
hdgsla befiil. den skakige major 
Trapp, givii dem full frihet all 
inle besudia sina hander atersiar 
frdgan varfdr inte fler log chan- 
sen.

Browning betonar. atl de an- 
klagade vid riiitegangarna pd 
60-talei mycket hellre skyllde 
pd an de lytl order, uidclade av 
bchdriga auktoriteter iin att de 
fallit undan for grupptryckel. I 
verkligheien torde det senare ha 
spelat en avgdrande roll. Atl 
sticka ut niisan och bryta ledet 
iir alltid riskabcll for grupple- 
vandc primater.

Vagrarna var noga med an 
inte fdrsdka framsta som biiiire 
iin sina kamraler; de skyllde i 
sliillel pd svaghel. De bclrakta- 
des ocksd som fega. omanliga 
eller fina i kanten - lypiska cii/i- 
lister. Genom atl dra sig undan 
okade de den otrevliga arbets- 
bbrdan for de andra. Det var 
enklare an skjuta iin an bli be- 
traklad som cn asocial mes i 
denna macho-viirld.

Avvikarc riskerade isolcring 
och ulsl()tning. cn mycket oro- 
ande position, niir man var ul- 
liimnad till gruppiillhdrigheien i 
ell friimmandc och rienlligl 
land, Endasi excptionclla perso- 
iicr siod ut med kamralernas 
hdnfulla avsiandslagande.

Browning avsiular sin bok med 
orden "Within vmually every so
cial collective, the peer group ex
erts tremendous pressure on be
havior atid sets more norms. If 
the men t)f Reserve Police Batta
lion lOI could become killers un
der such circumstances, what 
group of tnen cannot’.’”

Elchocker
(joUlhagcns fdiestiillning om 

all den tyska kulturens viruicnla 
antisemitism ger en unik tdr- 
klaring till Fiirinlelsens monsl- 
ruosiiei ar alllfbr opiimistisk. 
Stanley Milgrams vijlkiinda ex
periment visade all tva iredjedc- 
lar av vanliga. sii kallade hygg- 
liga medborgare i en dcinokra- 
lisk slat iir beredda all. utan iia- 
goi som heist hot eller utsiki till 
bcUniing. ge en hell oskyldig 
och okiiiul medmanniska tornu)- 
dat iissfarliga clchocker.

Niir cn grupp psykialrikcr 
fore cxpcrimcntct ombads lof- 
ulsaga iiiraliet. gissadc de alt en 
(psykopatisk) individ pa Uiscn 
skulle administrera maximal 
slrwmsiyrka alllsaO.l pixKcnt 
mol verklighetens 64 procent. 
Iden om den goda rniinniskan ar 
av idcoiogiska sk;il svaruirolad 
men fakium lordc vara, alt de 
potenliella imirdarna lever milt 
ihland oss.
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