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Hvorfor!? Det må være det endeløse spørgsmål 
som henstår i historien, når man taler om 
Auschwitz, en blandt 6 udryddelseslejre. Ude-
lukkende skabt til masseudryddelse. 
 
Auschwitz er den samlede benævnelse for de 4 
lejre, som ligger ved byen Oswiecim. Auschwitz 
(I), som er hovedlejren, blev oprettet i 1940. 
Stedet var tidligere kaserne, som efter tyskernes 
overtagelse blev ombygget til Kz-lejr. Herfra 
blev fangerne sendt til dagligt arbejde i bl.a. 
Birkenau for at opføre barakker mm. i udryddel-
seslejren Auschwiz (II). Andre blev sendt til 
Bono-Monwitz Auschwitz (III) for at arbejde for 
den tyske industri og hær, mens de heldigste 
blev sendt til forsyningslagre/område Auschwitz 
(IV). 
 
Efter ankomsten til lejren samles vi i en gruppe 
på ca. 30 personer og bliver tildelt en guide. Vi 
hører nok alle efter, hvad guiden fortæller, imens 
vi kigger rundt og ser det, som vi kun kender alt 
for godt fra historiebøger. Vi starter under skiltet 
ved indgangen ''Arbeit macht frei''. Ser pigtråds-
hegn overalt. Skilte (Halt Stoj!!) som advarer 
mod strøm i hegnet, vagttårnet og projektørerne, 
ingen siger noget. Her er ganske tomt, men man-
ge spor og meget ånd! 
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Der er mange grupper, som alle går rundt med 
guider. Alligevel er der stille, underligt stille. De 
eneste stemmer, som høres er guidernes, som 
beretter den grusomme historie. Vi går rundt i 
barakkerne. Der hænger portrætter af fangerne i 
gangene. Her får vi sat ansigter på nogle af per-
soner som har været udsat for denne rædsel. Re-
gistrering; nøje angivelse af navn, fange-
nummer, fødselsdag, ankomst og død. Et menne-
ske overlevede i gennemsnit 3-6 måneder!! 
Kvinder og børn bukkede først under. Vi ser 
dynger af kufferter, sko, briller, børster og andre 
ejendele. 
 
Alt sammen en del af historien - ubeskriveligt! 
 
Efter besøget på Auschwitz (I) tager vi turen på 
ca. 3 km til Birkenau (Auschwitz II). Lejren som 
rummede 120.000-140.000 personer, og som fik 
et formål – masseudryddelse. Barakker så langt 
øjet rækker på et område på 1 x 1,2 km. Nazi-
sterne prøvede at slette sporerne efter krigen ved 
at brænde barakkerne samt sprænge krematori-
erne i luften. Det lykkedes dog ikke helt, og en 
del står stadig tilbage. Det er uforståeligt, hvor-
dan man har kunnet leve under så kummerlige 
kår. Kår der er endnu værre end i lejren, som vi 
lige kom fra, og selv om det er sommerligt, for-
nemmes den triste tåge og kulde. 
 
Mere end 1,5 mio. mennesker sporløst forsvun-
det. Spørgsmålet er kun hvorfor? 


