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Tidlig i 1939, heter det, ble det sendt et brev til Adolf Hitlers kanselli.  

Det omhandlet et barn, som mest er kjent under bokstaven K.  

Den angivelige avsenderen var barnets far. Han ønsket at barnet skulle dø. Han skrev til Føreren slik 

at Føreren kunne gi tillatelse til å drepe barnet.  

Karl Brandt, Hitlers private lege, forklarte seg om denne saken i Nürnberg. Han fortalte at barnet var 

deformert, født blind, og at det manglet et bein og deler av en arm.  

Vi vet ikke så mye mer om dette barnet. Vi vet heller ikke sikkert hva som sto i brevet, eller om det 

virkelig ble skrevet av barnets far, og sendt slik Brandt påsto.  

Det vi vet, er at det er slik det begynte, med historien om dette barnet, barnet K, som ble det første 

offeret for Aktion T4.  

Dette var nazistenes såkalte eutanasiprogram. Dette er et av stedene der Holocaust begynner.  

Åtti år senere er T4-programmet fremdeles blant de minst kjente trådene i den store fortellingen om 

massedrap i Europa.  

Kan hende er det fordi ordet eutanasi fungerte som en form for kamuflasje. Det betyr: god død.  

Karl Brandt, Hitlers lege, sa at det var det ikke fantes grunnlag for å bevare livet til et barn som 

barnet K. Og han påberopte seg barnets foreldre, dets nærmeste, for å forklare hvorfor det var en 

nødvendig død. En god død.  

Funksjonshemmede, utviklingshemmede, kronisk syke. Flere hundre tusen, kanskje så mange som en 

halv million. 

Dette var mennesker som ikke kunne ha et godt liv, i Det tredje rike.  

Derfor var de en trussel. Ikke slik som jøder, rom, eller kommunistene var en trussel. Men en alvorlig 

trussel likevel. 

De fantes i så mange familier, og var en trussel mot befolkningens ve og vel. Mot staten, mot 

nasjonaløkonomiens lønnsomhet. 

På en nazistisk propagandaplakat fra 1938 står teksten «60.000 reichsmark koster en person med 

arvelige defekter folkefellesskapet.»  

Dette var ikke livet til en slik person verdt.  

Dette er én av trådene i den store fortellingen.  



Dette er et av stedene der Holocaust begynner.  

Det er verd å minnes, i dag.  


