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Sådan undslap 7.000 jøder
I aften er det 25 år siden den tyske jødeaktion blev indledt i Danmark
– Den endte få dage efter som en knusende fiasko.
Denne Endlösung, som chefen for Tysklands sikkerhedspoliti og
sikkerhedstjeneste, Reinhard Heydrich I et schnellbrief af den 21.
september havde givet cheferne for sine einsatzgrupper meddelelse om
og ordre til at udføre, betød i sin yderste konsekvens udryddelsen af
alle jøder. Millioner var allerede blevet dræbt i de fire år, der var
gået siden da, men jøderne i Danmark var blevet skånet. Nu skulle også
de, mellem 7.000 og 8.000 i alt, deporteres til de tyske
udryddelseslejre.
Det gik anderledes. Om morgenen den 2. oktober 1943 havde den
vel forberedte og snedigt gennemførte razzia kun ført til arrestation
af 284 jøder. 190 andre blev anholdt senere – men over 7.000 undslap
og blev i de følgende uger hjulpet til flugt til Sverige
Hitlers lille, pæne ting
Der er flere årsager til, at de danske jøder undgik forfølgelse i
henved tre et halvt år efter besættelse. En af dem er, at Hitler
fejlagtigt bedømte Danmark som et lille medgørligt land, et lille
ufarligt land, som man passende kunne gøre til et mønsterprotektorat.
Det foresvævede ham måske noget om, at det var opportunt at have sådan
en lille pæn ting at vise frem som eksempel på, hvor godt alting
skulle blive under Det tredje Riges overherredømme, når engang krigen
var sejrrigt afsluttet. Og for at holde tingen pæn og ordent lig gjladt
det om ikke at provokere.
Andre så i deres blinde jødehad anderledes på den sag. Det
gjorde bl.a. mange danske nazister, men også i Berlin var der
indflydelsesrige kredse, som gjorde det. At de der holdt tilbage i så
forholdsvis lang tid, skyldes dels den tyske gesandt i Danmark i de
første besættelsesår von Rentke-Fink, dels hans efterfølger, den tyske
rigsbemægtigede I Danmark, dr. Werner Best. Hver gang kredse omkri ng
lederen af jødeproblemets løsning i de besatte lande, standartenführer
Adolf Eichhmann, pressede på for at få gennemtrumfet en Endlösung også

i Danmark, fik først von Renthe-Fink og senere Werner Best afværget
truslen ved at sige til Berlin, at en jødeaktion i Danmark ville
udløse cn så voldsom protest og modstand i befolkningen, at alle
planer om et mønsterprotektorat ville smuldre.
Tidspunktet er inde, telegraferede Best
Det gjorde de alligevel. Hitler havde regnet forkert, danskerne var
ikke så medgørlige og ufarlige, som den beskedne modstand den 9. april
og de første års danske samarbejdspolitik havde ladet formode. Helt
klart kom det til udtryk den 29. august 1943. Den dag brast håbet om
et lille, pænt og lydigt Danmark.
Men dermed brast også argumentet overfor de eichmannske
håndlangere, og uforståeligt og uhyggeligt nok skete der det, at
Werner Best slog helt om. I et telegram til Berlin den 8. september
skriver han, at han nu finder tidspunktet gunstigt til et opg ør med
jøder og frimurere i Danmark.
Hvorfor dette pludselige omslag? Selv har han forsvaret det
med, at han havde hørt, at Hitler allerede for 8. september havde
besluttet at gennemføre en jødeaktion i Danmark, og for sin egen
positions skyld fandt han det derfor klogt at vise sig tjenstivrig.
En af hans medarbejdere, G.F. Duckwitz, der var knyttet til
det tyske gesandtskab i København, blev forfærdet, da han hørte om
Bests initiativ. Han rejste omgående til Berlin i håb om at få stoppet
telegrammet, før det nåede Hitler, men han kom for sent. Beslutningen
om en jøderazzia i Danmark var truffet.
Danskerne underrettes og jøderne advares
I de følgende uger, mens planen for aktionen lægges, underrettede
Duckwitz de to afdøde socialdemokratiske statsministre Hans Hedtoft og
H.C. Hansen om, hvad der var forestående. De fik at vide , at aktionen
var fastsat til den 1. oktober om aftenen, dagen for det jødiske
nytår, da man kunne forvente, at de fleste rettroende jøder befandt
sig hjemme for at fejre højtiden.
Gennem disse og andre socialdemokratiske ledere overbragtes
advarslen til fremtrædende jøder, bl.a. den daværende formand for Det
mosaiske Trossamfund, højesteretssagfører C.B. Henriques, og
overrabbiner, dr. Marcus Melchior, som ved morgengudstj enesten i
synagogen den 29. september lod det chokerende budskab gå videre til
menigheden sammen med påbud om at sprede det til alle jøder, de
kendte.

På den måde gik det til, at den tyske razzia mod de danske
jøder blev knusende fiasko. Som en løbeild rygtedes det over hele
landet, hvad der forestod, og overalt kom danske jøderne til hjælp.
Private og offentlige institutioner med mulighed derfor tog dem til
sig og skjulte dem. Med utrolig hast organiseredes langs hele
Øresundskysten flugtruter, og få uger efter var i alt 7.220 jøder i
registreret som flygtninge i Sverige.
Tyskernes bytte var de 474 jøder, som arresteredes om natten
mellem den 1. og 2. oktober og i dagene derefter. De blev bragt ombord
i det tyske skib ”Wartheland”, som med deportationen for øje sejlede
til Stettin, og derfra blev de danske jøder kørt til
koncentrationslejren Theresienstadt i Tjekkoslovakiet. Det var en ren
jødelejr, og i modsætning til tusindvis af andre jøder i denne lejr,
blev ingen danske jøder overført til specielle tilintetgørelseslejre.
423 af de deporterede vendte efter krigens afslutning tilbage til
Danmark.

