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Forord
Et betydelig antall leger og annet helsepersonell bidro aktivt i Det tredje
rikets dødsmaskineri. For dem var det ingen motsetning mellom Den
hippokratiske ed de hadde avlagt, og de bestialske handlinger de utførte
med døden til følge for tusenvis av uskyldige mennesker. Psykiatriske
pasienter og andre såkalte funksjonsudyktige som den nazistiske ideologi ekskluderte fra folkefellesskapet ble avlivet, svært ofte etter at de
først var blitt pint som «forsøksdyr» i medisinens tjeneste. Logikken var
enkel: Den nye rene rase ble definert som folkekroppen, og alle som
ikke beriket denne, ble automatisk en trussel mot den. I sitt nye univers
og i sin nye verdensorden fantes det ingen dilemmaer for helsearbeiderne. De redefinerte virkeligheten dithen at de faktisk arbeidet i pakt
med legeeden idet de beskyttet den nye folkekroppen mot ødeleggelser.
Resonnementet er like skremmende som enkelt, men dessverre
ikke begrenset til den angjeldende epoken eller den historiske kontekst.
Når et ideologisk rammeverk endres, vil moralske og etiske markører
kunne flyttes slik at det opprettes en ny indre logikk. Denne erstatter
og overstyrer alternative tankemønstre og får kritiske indre røster og
dilemmaer til å forstumme hos dem som bekjenner seg til ideologien.
Dette fenomenet ble etterprøvd og dokumentert i en stor studie
ledet av den amerikanske sosialpsykologen Stanley Milgram i 1963. Han
designet et omfattende eksperiment med tusen forsøkspersoner, og lot
disse tro at de deltok i et lærings- og hukommelseseksperiment. De skulle
korrigere elever gjennom å påføre dem noe de trodde var elektriske støt
i varierende styrke helt opp til dødelig dose. Dette for å befordre læring.
Det ble understreket at resultatet av deres innsats ville få avgjørende betydning for den vitenskapelige utviklingen av fagfeltet. I realiteten gikk
forsøket ut på å undersøke hvor stor toleranse folk flest har for å utsette
uskyldige medmennesker for smerte. 65 % av forsøkspersonene fullførte
helt til eleven ble «erklært død». Kun én person trakk seg i forkant av
eksperimentet. Stanley Milgram hadde identifisert Lucifereffekten.
Lucifereffekten viser at toleransen for å påføre andre smerte er stor
når dette skjer i regi av et forpliktende samarbeid, og med en sterk og
entydig overordnet målsetting.
I Liv uten livets rett tar sjefspsykolog Per Isdahl oss med på en reise
til dette universet og til denne ondskapens underverden. På en lettfattelig måte og med nøktern penn gir han oss en oversikt over hvordan
vanlige betrodde medarbeidere, med en inntil da upåfallende moralsk
og etisk forankring, ubesværet underkaster seg den nazistiske ideologi.
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Entusiastisk gjør de seg skyldige i massemord, ansikt til ansikt. Der massedrapsmennene andre steder i dødsmaskineriet søkte avstand til sine
ofre, går disse tettere på. De avhumaniserer sine ofre. Disse opphører
som mennesker for dem, mens de selv opphører som medmennesker.
At vi har i oss et repertoar av en slik karakter, er dypt urovekkende,
samtidig som det åpner for en slags avmakt. Kanskje er det nettopp det
Hannah Arendt refererer til når hun i etterkant av rettssaken mot Adolf
Eichmann beskriver det hun kaller «the banality of evil».
Historien til de mange tusen ofrene for nazistenes medisinske utrenskningspolitikk er grusom, men ikke desto mindre viktig å formidle.
Det er betimelig at historien fortelles nå. Det gir oss som lesere og tilhørere et særlig ansvar. Ikke bare for å minnes deres historier – gjør vi ikke
det, dreper vi dem en gang til – men også for å holde frem hvilken tynn
skillevegg det er mellom omsorg og grusomhet.
I dag står vi på terskelen til en ny æra innen forskning og utvikling
når det gjelder studiet av den menneskelige natur. Dette gjelder også
de muligheter som etter hvert åpner seg for manipulering eller ønsket
styring av de naturlige prosessene.
Historien lærer oss at det skal årvåkenhet til for ikke å tråkke feil.
Erfaring viser at det er lett å forføres til tankesett der eksistensielle dilemmaer blir redusert til en hemsko. Liv uten livets rett bør derfor være
obligatorisk lesning. Ikke bare som ledd i fagopplæringen av helsepersonell, der resultater fra de mange medisinske eksperimentene faktisk
er inkludert i pensum uten at dette løftes frem eller får noen særegen
oppmerksomhet, men også som del av den generelle folkeopplysning.
Dette er stor lesning i et lite format.
Psykolog Berit Reisel
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Innledning
De første massedrapene på psykiatriske pasienter skjedde i ly av NaziTysklands erobring av Polen i 1939. En egen spesialavdeling i den tyske
invasjonshæren myrdet 4000 psykiatriske pasienter. I oktober 1939
besluttet den nazistiske statsadministrasjon at medisinske drap var
nødvendig for folkehelsen i Tyskland under erobringen av Polen. Adolf
Hitler skrev da en forordning som ble tilbakedatert til den 1. september
1939 – dagen for invasjonen av Polen. Forordningen, skrevet på Hitlers
personlige brevpapir, bestemte følgende: Reichsleiter Bouhler og dr.
Brandt skulle ha ansvaret for å utvide beslutningsmyndigheten til bestemte navngitte leger. Slik kunne de ut fra menneskelig vurdering av de
uhelbredelig syke, og gjennom nøye medisinsk undersøkelse, vurdere
om pasientene skulle møte barmhjertighetsdøden. I praksis betød det
at mennesker med ulike former for mentale funksjonshemminger ikke
skulle ha livets rett.
Dermed hadde Nazi-Tysklands toppadministrasjon beredt grunnen
for den praktiske organiseringen av det de omtalte som eutanasi, «barmhjertighetsdrap», på psykiatriske pasienter, men som i realiteten var et
rent utryddelsesprosjekt. Den vanlige forståelsen av begrepet eutanasi
refererer til at en annen tar livet av et menneske i en medmenneskelig
hensikt – for å forkorte uverdig lidelse. Denne formen for eutanasi skjer
alltid ut fra den døendes eget ønske. Dermed kan begrepet eutanasi gi
gale konnotasjoner når det brukes om den nazistiske biologiske politikken for utryddelse av mennesker. Forskningslitteraturen benytter begrepet for å lette kommunikasjonen, men vi vil presisere at det kun dreier
seg om et kodeord fra det nazistiske byråkratiets side om en «aksjon»
som var massedrap. Det sterkt pragmatiske grunnlaget for drapene blir
tydelig når et sentralt utvelgelseskriterium er vurderingen av det enkelte
individs nytte som arbeidskraft.
Nazistene benyttet sitt rasehat omformet i en pseudovitenskapelig propaganda til å utforme sin praktiske politikk. Denne mordaksjonen var det
første forsøket på utryddelse regimet etablerte basert på industriell mål–
middel-tenkning. Nazistaten begynte med å drepe barn de mente hadde
uønskede arvelige sykdommer. For å kartlegge hvilke barn som skulle dø
hadde helsepersonell, allerede fra august 1939, meldeplikt til områdets
lege om barn som døde i fosterlivet eller ble født med misdannelser.
Organiseringen av drapene på pasienter i Tyskland ble ledet fra
Nazi-partiets eget sentralkontor i Berlin. Seks tidligere institusjoner for
psykisk syke ble omorganisert til å drepe pasienter med gass. Hitler ga
Liv uten livets rett
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ordre om å avslutte utryddelsesaksjonen i august 1941. Da var 70 237
mennesker drept. Imidlertid fortsatte de medisinske drapene i psykiatriske institusjoner gjennom hele andre verdenskrig, og også flere
måneder etter krigens slutt i 1945. Ved enkelte institusjoner var dødstallene høye så sent som i 1948.

Internasjonale forutsetninger for drapene
Utrenskning av deler av egen befolkning og krig mot «laverestående
raser», som skulle utryddes eller bli slaver i det fremtidige riket, ble
definert både som et medisinsk problemområde og et politisk kampområde. Propagandaen benyttet medisinske metaforer som at de syke
«forgiftet» fellesskapets «folkekropp».
Den internasjonale eugeniske bevegelsen hadde skapt kunnskapsgrunnlaget for de medisinsk begrunnede drapene under nazismen
ved å ønske biologiske prinsipper i planleggingen av et nytt idealsamfunn. Dette var en politisk-vitenskapelig tenkemåte hvor det å velge
ut hvilke barn som skulle settes til verden var middelet til det perfekte
samfunnet. Tanken om selektiv avl av mennesker som samfunnsbyggende praksis hadde blitt utviklet i et vitenskapelig miljø i USA på
slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Den transnasjonale
eugeniske bevegelsen påvirket den politiske eliten i flere land, og dette
ledet til forsøk på å eliminere sosialt uønskede mennesker. Metodene
var tvungen sterilisering, forbudsregler vedrørende hvem som kunne
inngå ekteskap og passiv eutanasi. Dette sammenfalt med rasistisk
lovgivning i flere delstater. Bevegelsen ble støttet av filantroper fra
de store konsernene i USA: Rockefeller Foundation og Carnegie
Institution. Idealet var den nordiske og blonde mennesketypen. Også
i Norge hadde man et aktivt forskermiljø, hovedsakelig knyttet til Jon
Alfred Mjøens rasebiologiske laboratorium på Vinderen, som søkte å
vise raseteorienes relevans for samfunnsbyggingen.
Eugenikere omtalte sitt prosjekt som «rasehygiene» eller «arvehygiene». Det var forskjellige virkemidler som utga seg for å være basert på
vitenskapelig innsikt i biologiens og arvelærens naturlover. Det sosiobiologiske kollektivet kunne gjøres til gjenstand for medisinsk behandling og ikke minst forebygging ved isolasjon og sterilisering. I mellomkrigstiden var eugenikken en sterk elitær, transnasjonal bevegelse rettet
mot samfunnets «uønskede». Den bar i seg en utopisk forestilling om at
en kunne redusere sosiale konflikter gjennom tro på den vitenskapelige
8
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og politiske elitens forestillinger om fornuftig planlegging av samfunnet. Dette til tross for at det i vitenskapelige sirkler var velkjent at for
å kunne oppnå bevegelsens sosialpolitiske mål, måtte steriliseringsprogrammene gå over flere titusener av år.
Det er i et historisk perspektiv viktig å merke seg at rasehygieniske
sosialmedisinske programmer i Tyskland i 1933 ikke var mer utviklet
enn i andre europeiske land. Men nazismen ga eugenikere, psykiatere
og andre leger fritt spillerom til å prøve ut sine visjoner. Minst 350 000
personer ble sterilisert, i hovedsak frem til 1939 – altså før de medisinske drapene ble iverksatt. Til tross for en omfattende propaganda ble
tvangssteriliseringsloven svært upopulær i befolkningen.
Idet nazistene tok makten i Tyskland lå det allerede et utkast til lovforslag om en steriliseringslov til behandling fra Weimar-tiden. Nazistene
radikaliserte lovforslaget. De som organiserte og gjennomførte steriliseringskampanjen hadde som mål at den totalitære staten skulle sikre seg
absolutt autoritet over liv, giftemål og familie. De lidelsene som absolutt
ledet til tvungen sterilisering, var ifølge Lov for å forhindre arvelig syke i
få avkom fra 1933:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Medfødt psykisk utviklingshemming
Schizofreni
Cyklotyme lidelser (manisk-depressivitet)
Arvelig epilepsi
Arvelig Huntington sykdom
Arvelig blindhet
Arvelig døvhet
Omfattende arvelig kroppslig deformasjon
Alvorlig alkoholisme

Det overordnede målet med loven var eliminasjon av mulighetene for
å føre mentale lidelser gjennom arv fra en generasjon til neste. Loven
bør sees i sammenheng med en øvrig ensretting av det tyske samfunnet – den ble innført samtidig med ettpartistaten og forbudet mot andre
partier enn Det tyske nasjonalsosialistiske arbeiderpartiet (NSDAP).
Både nazister og en del andre antok at det var mulig med et medisinsk
bidrag for å løse Tysklands sosiale og økonomiske vansker, og at overgrepene var nødvendige for å bygge et sterkt, rent folkefellesskap.

Liv uten livets rett
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Plakat «Hier trägst du mit» [Dette drar du på] Utstillingsplakat fra Reichsnährstand gjengitt
i en lærebok i biologi for gymnaset fra 1940 av Jacob Graf. © United States Holocaust
Memorial Museum #N09453

I oppbyggingsfasen mot krigens start fulgte utviklingen av Hitlers sosialstat ulike programmer: Et slikt var sterilisering av mennesker som
staten og dens medisinske institusjoner vurderte som bærere av arvelige
lidelser. De som fikk diagnostisert psykiatriske arvelige lidelser var et
særlig mål for denne planen. Selv om det i samtiden ble benyttet detal10
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jerte statistiske studier i arveforskningen, ble klassifiseringen av mennesker formulert ut fra teorier om degenerasjon. Disse hentet næring
i konservative, patriotiske og monarkistiske ideologier og skrifter, ikke
moderne forskning.
Steriliseringsloven og tvangsutførelsen av den var et første skritt for
nazistaten i å forsøke å utrydde svakhet. Gjennomføringen ble etter
hvert mulig i all sin radikalitet i Nazi-Tyskland fordi arbeidets ledelse
ble sentralisert. Det neste skrittet var å drepe barn som kunne ligge
samfunnet både biologisk og økonomisk til last – i nazisters og arvehygienikeres øyne.

Barnelegenes drapsposter - fra
sterilisering til barnemord
Den nazistiske politikken for utryddelse av handikappede barn fremhevet at det var til folkefellesskapets beste at slike barn ikke levde videre.
Disse barna ble sagt å kunne forurense rasen, og at de var en økonomisk
byrde. Det politiske, propagandamessige og praktiske arbeidet ledet frem
til at nazistaten kunne starte en godt tilslørt utryddelsesaksjon av om lag
6000 handikappede barn. Arbeidet fremstod for foreldrene som et vitenskapelig basert initiativ for å bedre den kliniske behandlingen av barna.
Innad i den nazistiske staten hadde innenriksministeriets IV departement ansvaret for eugenikk og raselovgivning. I samarbeid med
Hitlers stab utviklet dette departementet registreringsskjemaer for
nyfødte våren 1939. Alle leger og jordmødre måtte fylle ut slike skjemaer fra 18. august 1939. De fikk 2 riksmark per skjema. Barn født med
misdannelser eller mentale sykdommer skulle registreres. I juni 1940
ble skjemaet utvidet til å omfatte barnets religion og adresse. Ved Hitlers
rikskanselli ble skjemaene gjennomgått og sendt videre til en komité
bestående av tre eksperter. Disse avgjorde ved hjelp av et pluss- eller
minustegn om barnet skulle bli drept eller få leve.
Drapene skjedde gjennom sentral byråkratisk planlegging utført
av betrodde folk i Hitlers stab. Det ble gjort omfattende registrering av
pasienter og av problematiske graviditeter eller nyfødte, og det ble brukt
en medisinsk-byråkratisk seleksjonskomité med eksperter. De ble skjult
gjennom løgnaktig informasjon til pårørende om barnets reelle tilstand,
skjebne og dødsårsak. Utryddelsen skjedde i ly av vanlige barneavdelinger på sykehus og ved at foreldre ble oppfordret eller tvunget til å gi fra
seg barna til det offentlige.
Liv uten livets rett
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Den første pediatriske drapsposten ble etablert ved institusjonen i Brandenburg-Görden våren 1940 der en av de tre ekspertene,
Hans Heinze, var direktør. Det ble kort tid etter åpnet drapsposter i
Leipzig, Steinhof utenfor Wien, Eglfing-Haar utenfor München og
Niedermarsberg i Nordrhein-Westfalen. Gjennom krigen ble det
åpnet 30 slike avdelinger, under dekke av å behandle barnesykdommer, i hele Stor-Tyskland.
Ekspertkomiteens dom sendte barna i døden. Foreldrene ble fortalt
at deres sønn eller datter skulle motta den nyeste formen for behandling. I starten av programmet ante ikke engang legene som henviste syke
barn at de skulle drepes, men lokale myndigheter og foreldre ble etter
hvert mistenksomme. Barna ble drept ved overdoser av medisiner, så
store doser medisiner at de fikk lungebetennelse og andre sykdommer
som de deretter døde av, eller ved utsulting.
Barnedrapene var godt skjult da de begynte på slutten av 1930-tallet,
men ble etter hvert så omfattende og intense at de umulig kunne holdes
hemmelig over tid. Krematoriene spydde ut røyk hele døgnet, og urner
med asken etter kremasjonene ble sendt til feil mottagere.
Vev og organer fra pasienter ble samlet inn og analysert av forskere
ved universitetsklinikker som beskrev og studerte «den arvemessig betingete degenerasjonen» som del av sin karriere.
Disse drapene var en radikalisering fra de tidlige, preventive tiltakene for å hindre rasens degenerasjon. Målet var nå utslettelse. Folkets
renhet skulle sikres.

T4–aksjonen - drap på voksne pasienter
Den intensive og planlagte første perioden med drap på voksne pasienter har etter andre verdenskrig blitt kalt T4-aksjonen. Ledelsen holdt til
i en villa, som opprinnelig var oppført av en jødisk familie, med adresse
Tiergartenstraße 4, forkortet T4.
Ved hjelp av et diagnostisk utformet spørreskjema samlet myndighetene inn oversikt over pasienter som hadde vært syke i mer enn 5 år
og som ikke kunne arbeide. Dette skjemaet ble sendt ut 21. september
1939, og skulle returneres til innenriksministeriet innen 15. oktober
samme år. Utvelgelsen av hvem som skulle leve eller dø ble utført sentralt i byråkratiet. 40 leger stod for den sentraliserte seleksjonen ut fra
300 000 utfylte skjemaer med de samme plusstegnene og minustegnene
som ble brukt ved registreringen av barna. 7500 ble så valgt ut til å lide
12
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den såkalte barmhjertighetsdøden. Det avgjørende kriteriet for liv eller
død var evnen til arbeid.
Dette apparatet bestod av økonomer, jurister og forretningsfolk. De
kunne støtte seg på akademikere og psykiatere ved forskningsinstitusjoner. De hadde et omfattende statistisk materiale til disposisjon basert
på folketellinger, detaljerte demografiske studier og epidemiologi som
kunne underbygge planleggingen av utryddelsene.
Drapsofrene ble valgt ut kun fra innsendte papirer. To organisasjoner bidro til arbeidet i T4 etter at ofrene var valgt ut. Den ene het
«Reichgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten» (Riksfellesskapets
helbrede- og pleieanstalt), og den andre delen – organisasjonen som
stod for transport – var «Gemeinnützige Krankentransport Gmbh»
(Samfunnsnyttig syketransport). De samme diagnosene som førte til
tvangssterilisering kunne i og med T4-programmets start også lede
til «nådedøden» – nok en av nazistenes morderiske eufemismer. Slik
kunne personer som var blitt dømt til tvangssterilisering bli brukt til å
fylle opp ledige plasser i en transport til en av drapsanstaltene.
Nazistene mente at de kunne spare tilsvarende 19 676 700 NOK
per dag ved å drepe pasientene. I tillegg ble det beregnet hvor mye mat
samfunnet sparte per år og i et tiårsperspektiv. Helseadministrasjonen
i delstaten Preussen hadde satt opp regnestykker som viste at det kostet
573 mark i året å ta seg av en som hadde lærevansker, mot 125 mark
for en normal elev. Dersom et barn var mentalt sykt, men opplæringsdyktig, ville det koste delstaten 950 mark. Et blindt og døvt barn kostet
1500 mark. Ved å ta livet av pasientene ville ressursene som ble frigjort
komme den arbeidende befolkningen, som skulle leve under den totale
krigen, til gode.
Drapene foregikk ved seks forskjellige institusjoner: Grafneck,
Bernburg, Sonnenstein, Hademar, Brandenburg og Hartheim. I 1940
hadde dr. Karl Brandt, som var Hitlers livlege, utviklet en metode hvor
gassen kom ut gjennom dusjhoder. Intetanende ofre kunne tro at de var
samlet for å ta et felles bad. På de viktigste drapsinstitusjonene benyttet
de også busser, hvor pasientene ble forgiftet og drept av avgasser under
kjøring. Det er disse bussene vi i ettertiden kjenner som de grå bussene.
Firmaet IG Farben Ludwigshafen produserte gassen som trengtes for
å drepe. Gull fra de dreptes tenner ble samlet inn av firmaet Degussa,
før likene ble kremert. De etterlatte fikk utstedt falske dødsattester
gjennom T4 sentralt.
Hjerner fra bestemte pasientgrupper var bestilt som forskningsmateriale av Keiser Wilhelm-instituttet for nevrologisk forskning i München.
Liv uten livets rett
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I tillegg til utviklingen og effektiviseringen av gasskamrene opptok
det administrative arbeidet en stor plass, med blant annet regnskapskontorer som fylte ut dødsattester og sendte kondolansebrev til slektninger. Det ble lagt absolutt taushet over disse aktivitetene, og legene
hadde dekknavn. Legene som deltok i drapene på funksjonshemmede
tok senere del i folkemordet på de europeiske jødene. Senere i krigen
ledet Brandt, Hitlers livlege, en intensivering av utryddelsen av mentalt
lidende kalt «Aktion 14f13». Dette skjedde både i selve Tyskland og i
okkuperte territorier.

«Den ville eutanasien» og utryddelser
i andre okkuperte land
Kun to dager etter at Polen hadde kapitulert begynte de medisinske og
rasistiske drapene. Omfanget var stort – her deltok SS og sivile polakker
for å drepe ca. 3600 pasienter ved sykehusene Kocborow og Swiecie.
Noen steder sørget de for å drepe jødiske pasienter først, som ved et
sykehus nær Dziekanka, eller ved utslettelsen av pasientene ved det
jødiske sykehuset Zofiowka.
Selv om Hitler formelt stoppet T4-aksjonen den 24. august 1941,
fortsatte drapene. Dette kalles i faglitteraturen «Den ville eutanasien».
Som om aksjonen skulle ha hatt større legitimitet hvis den hadde blitt
utført på førerens ordre?
Etter starten på krigen mot Sovjetunionen sommeren 1941 satte nazistene inn såkalte innsatsgrupper under ledelse av Reinhard Heydrich.
De hadde som hovedoppgave å utrydde sovjetiske jøder i de tyskokkuperte territoriene, men tok også livet av rom, kommunister og sovjetiske
krigsfanger. Det ble meldt om drap på alle pasientene ved sinnsykehus
i Minsk, Kiev og i Baltikum. De anvendte gasskamre satt inn i busser.
Dette var en liten endring i forhold til busser hvor ofrene ble drept av CO.
Flere institusjoner sultet i hjel pasientene. De som ikke omkom av
dårlig hygiene som følge av overbefolkning og redusert krigsrasjon,
ble isolert, og skulle leve på små porsjoner suppe. Den var så å si uten
næring, og når de samtidig ble gitt sovemidler, døde de raskt. Dietten
skulle være helt fettfri, og sultødemer drepte pasientene på under tre
måneder. Denne praksisen var utbredt over hele Tyskland og Østerrike.
Tyskland var ledende innen forskning og utvikling av kjemiske produkter. Derfor fantes det effektive preparater tilgjengelig i sykehusene, og
personalet hadde kunnskap om bruken av dem. De anvendte veronal,
14
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luminal og – som erstatning for morfin – skopolamin. Pasienter sov seg
inn i døden ved alle psykiatriske institusjoner mot krigens avslutning.
Ca. 90 000 personer døde på denne måten.

Legers og psykiateres bidrag til forming og
etablering av den tyske nazistiske rasestaten
Leger stod sentralt i utformingen av Hitlers drapsmaskineri rettet mot
både egen befolkning og andre lands befolkning. Blant intellektuelle
var det utviklet en egen tysk radikal variant av sosial og politisk raselære basert på varianter av sosialdarwinisme. Den skapte ideologiske
rammer for en sosial stat bygget for de verdige, ariske overmenneskene. Legeprofesjonen besatt samtidig den energien, den vitenskapelige ekspertisen og den sosiale legitimiteten som politisk og praktisk
drev videre utryddelsen av jøder, sigøynere og folk fra andre nasjoner i
døds- og konsentrasjonsleirene. Legenes materielle og sosiale situasjon
var også preget av mellomkrigstidens kriser. Dermed gagnet det mange
legers karriere da NSDAP innførte yrkesforbud og med tiden også tok
livet av deres jødiske kolleger.
Oppslutningen for nazismen blant leger var sterk. I 1942 var halvparten av alle leger medlemmer av NSDAP. Tysk helsepersonells bidrag
til Holocaust var ikke begrenset til T4-aksjonen. De deltok også i det utformende og det praktiske arbeidet i dødsleirene, og bidro følgelig aktivt
til folkemordet på de europeiske jødene. De stod sentralt i utvelgelsen
av fanger direkte til gasskammeret, eller til slavearbeid og senere utslettelse. De bidro også til å finne løsninger på hvordan det store antallet
med lik skulle håndteres i forbrenningsovnene.
Før krigens begynnelse fant det sted en politisering av medisinsk vitenskap som del av et forsøk på å legitimere nazismen. Innenfor et slikt
verdensbilde, hvor mennesker hadde forskjellig verdi ut fra en rekke
politisk motiverte faktorer, så både leger og politikere det som riktig
og ønskelig å utvide T4-programmet. Slik kunne det omfatte andre
grupper som nazistene ønsket å fjerne fra det de omtalte som folkefellesskapet. Først ble det utført drap på psykisk syke polakker, deretter tyske
handikappede, så startet utryddelsen av jøder, sigøynere og homofile.
Sentrale personer i psykiatrifaget tok initiativ til og del i dette prosjektet,
hvor drap ble ansett for å være en vesentlig del av en bedret folkehelse.
Heinrich Himmler mente at psykiatere burde stå for seleksjonene som
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bestemte over liv og død. Psykiatere valgte ut fanger til eksperimenter,
og dermed til større lidelse før døden.
Det er hevet over tvil at den byråkratiske organiseringen av T4aksjonen sammen med eutanasiprogrammet utgjorde en avgjørende
forutsetning for det industrialiserte folkemordet på de europeiske
jødene. T4-aksjonen kan sees som «et første skritt» til den videre utryddelsesplanen, i første rekke utryddelsen av Europas jøder. Det var
den første planen for massemord av mennesker under nazistene, også
industrielt ved bruk av gass.
Flere av legene og andre som deltok i T4 deltok også under Holocaust.
De deltok i etableringen av både tvungen sterilisering og i eutanasiprogrammet. Mange ønsket å eksperimentere med mennesker, og deres
personellmessige ekspertise kunne brukes til å bygge utryddelsesleirer.
Både bak T4 og Holocaust for øvrig lå tanken om å rense det tyske folkefellesskapet for uønskede raseelementer. Men på det ideologiske planet
kan det neppe sies at utryddelsespolitikken mot de ulike gruppene var
en del av samme overordnede plan. Bak jødeforfølgelsene lå også en
rekke andre ideologiske og praktiske elementer – for eksempel nazistenes apokalyptiske antisemittisme, krigens utvikling på østfronten osv.
Folkemordet på de europeiske jødene var overhodet ikke motivert av
tanken om «barmhjertighetsdrap», ei heller av økonomiske hensyn i
samme grad som T4-drapene.
Dr. Werner Heyde var professor i psykiatri og leder av eutanasiprosjektet. Han hadde begrunnet medisinske drap i en rekke publikasjoner. Andre sentrale psykiatere som stod sentralt i T4 var professor Paul
Nitsche ved Sonnenstein psykiatriske sykehus og Hermann Pfannmüller,
sjef for barnesentret Eglfing-Haar. Lederen for det akademiske arbeidet ved Charité-sykehuset i Berlin, professor Maximinian de Crinis, er
kjent for å ha bistått Hitler med formuleringer i erklæringen som godkjente eutanasiprogrammet på mentalt lidende. Dr. Carl Schneider ved
Universitetet i Heidelberg forsket intensivt på hjerner fra mennesker
som ble drept i rasehygieneprogrammet. Ernst Rüdin var professor ved
Keiser Wilhelm-instituttet for psykiatri, og forfatter av programmet som
forordnet rasemessig renselse i Nazi-Tyskland. Nevropatologen Julius
Hallervorden beskrev sykdommer basert på undersøkelser av hjerner
fra psykiatriske pasienter som var blitt drept i det nazistiske medisinske
utryddelsesprogrammet.
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Sunnhet er livslykke. Brosjyren «Gesundheit ist Lebensglück» ble publisert av institusjonen
Reichsausschuss für hygienische Volksbelehrung (Riksutvalg for hygienisk folkeopplæring) i
forbindelse med «Rikssunnhetsuken».
© United States Holocaust Memorial Museum #N09785

Liv uten livets rett

17

Psykiateren Irmfried Erbel ble valgt til å lede en dødsleir spesielt for
jøder. Han ledet Treblinka fra 1942, og hadde vært sjef for en psykiatrisk institusjon ved Magdeburg. Han var til stede i avkledningsrommene foran giftgass-dusjrommene for å berolige fangene med en leges
nærvær. Han deltok i effektiviseringen av gass som et drapsmiddel i flere
av dødsleirene. Alle lederne for Treblinka hadde bakgrunn fra drapene
på funksjonshemmede.

De dobbelt fordømte: Jøder med
mentale lidelser under nazismen
Vi antar at 5000 jødiske mentalt lidende mennesker ble myrdet. Disse
lidelsene kan knyttes til spesielle mordenheter rettet inn mot raseutrenskning i krigen i øst.
Lidelsene til de psykiatriske pasientene i Europa under nazismen
er opprørende i sin gru, og mentalt lidende jøder var en ekstra sårbar
gruppe. De jødiske lidende var før T4 utsatt for forfølgelse på samme
måte som alle andre jøder. Pasienter ble slik ofre for den generelle forfølgelsen av jødene i Tyskland, Østerrike og Polen.
Før utryddelsen hadde jøder mistet offentlig støtte, og de ble oppmuntret til emigrasjon. Fra 1938 mistet de all offentlig velferd. Jødiske
organisasjoner ble avkrevd betaling for pasienter på institusjon.
Dersom en privat kristelig omsorgsinstitusjon tok imot jødiske pasienter, ville de ikke få skattefradragsmuligheter. Institusjonsledelsen så
derfor til at de ble registrert som pasienter i T4. Andre institusjoner tok
seg mer betalt for dårligere pleie. Resultatet ble overbefolkning og en
forferdelig trengsel på de institusjonene som tok imot jødiske pasienter
– så lenge det varte.
T4-aksjonen var så effektiv at mentalt syke jøder ble drept i et hurtigere tempo enn logistikken klarte å bringe dem til drapssentrene.
Derfor ble det etablert spesielle regionale oppsamlinger for rask videreforsendelse. Gestapo bidro til lokal oversikt over pasienter, og jødiske
organisasjoner måtte sende inn sine oversikter til helsemyndighetene.
Spesiell intensitet ble lagt i de medisinske drapene i Polen og i Østerrike.
Gasskamrene som ble bygget ved psykiatriske institusjoner hvor
jødiske pasienter også ble drept, ble tatt ned for å brukes i Treblinka,
Belzec, Auschwitz, Sobibor og Majdanek. Disse medisinske drapene var
forløpere for drapsmetodene i konsentrasjonsleirene.
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Den tyske motstanden mot det
nasjonalsosialistiske regimet
Da Adolf Hitler overtok makten, ble motstanderne på de mest brutale
måter fjernet fra universitet og profesjonsorganisasjoner. Leger med
medlemskap i SS tok makten i det medisinske systemet. Sosialistiske
organisasjoner i sektoren ble oppløst. Leger som skulle ha ledende posisjoner, gikk på et spesielt treningsprogram. Opposisjonelle ble satt i
konsentrasjonsleirer eller emigrerte om de kunne. Mellom 1933 og 1939
dro 8000 akademikere fra Nazi-Tyskland. Ser vi på opposisjon blant psykiatere, så var det 3000 psykiatere i Tyskland i 1933, og 600 emigrerte. Et
titalls opposisjonelle psykiatere ble myrdet. Flere psykiatere med jødisk
bakgrunn overlevde fangenskap. Noen få levde i skjul. Graden av stille
motstand, som å endre på diagnoser og å skrive ut pasienter i fare for å
miste livet, eller beskrive deres arbeidskapasitet som god, er vanskelig å
finne ut av.
Da nazistene tok makten, fjernet de 55 % av legene, og åpnet opp for
akademikere som var lojale til NSDAP. Legene sluttet i stor utstrekning
opp om NSDAPs rasestat, og dette fikk politisk og praktisk stor betydning for regimet. Utryddelsen av mentalt lidende ga dermed også mulighet for lydige karrierebyggere. Både akademikere og praktiserende
leger fikk da mulighet til gode stillinger.
Kirkens motstand mot de medisinske drapene på tyske borgere bidro
sterkest til å stoppe T4-aksjonen. Kirkene drev mange av institusjonene
og hadde oversikt. Enkeltpersoner forhørte seg hos utenlandske ambassader om de var på det rene med drapene. Disse protestene ble høflig
begrenset til høyere regjeringsmedlemmer og geistlige, og var følgelig
lite effektive som opinionsdannere. Den katolske biskopen i Münster,
Clemens August Graf von Galen, stod for den mest kjente protesten.
I en tordenpreken i 1941 både avslørte og fordømte han metodene for
drapene i T4-aksjonen, og han anmeldte de instansene som begikk
mord. Dette var bakgrunnen for at Hitler så seg nødt til å stoppe eutanasiprogrammet. Men dette gjaldt kun drapene på de voksne; drapene
på barn kunne fortsette.
Innenfor den konfrontasjonen som skjedde på visse felter mellom
kirkene og nasjonalsosialistene om tilpasning til den nye statsordenen,
kunne det oppstå situasjoner hvor mentalt lidende kunne reddes unna
morderne. Presten, teologen, institusjonslederen og indremisjonspolitikeren Paul Gerhard Braune ledet kartleggingen. Han samarbeidet med
andre i sentrale samfunnsfunksjoner om å kartlegge det omfattende
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systemet av dødsbudskap som kom fra institusjoner for handikappede.
I et skriv til sentralforvaltningen i Berlin («Zur Lage der Nichtarischen
Christen» – Angående de ikke-ariske kristnes situasjon), egentlig tiltenkt Hitler, søkte Braune å stoppe forfølgelsene.
Både under og etter krigen søkte hundrevis av pårørende å finne ut
av hva som hadde skjedd med deres barn etter at de var sendt hjemmefra. Dette ledet til en situasjon hvor foreldre trakk staten til retten i sin
fortvilte søken etter et svar.

Nasjonalsosialismen ga dem
faglig livsrom og etisk fritak
Den somatisk baserte tyske psykiatrien hadde i tiden etter 1870 gjort
nyskapende resultater, særlig ved hjelp av forskning på nervesystemet.
En sentral hypotese ble at mentale lidelser var en direkte konsekvens
av organiske forandringer. Viktige bidragsytere var Wilhelm Griesinger (1817–1868) og Emil Kraepelin (1856–1926), som gjorde de første
beskrivelsene av schizofreni, og Carl Wernicke (1848–1905), som i
1900 publiserte en grundig beskrivelse av schizoaffektive psykoser. En
annen bidragsyter var Oswald Bumke (1877–1950), som ga ut en sentral
håndbok i psykiatri. De tyske asylene var antakeligvis de beste i verden,
og delstatene subsidierte dem betydelig. Disse asylene hadde universitetsansatte fagfolk. Deres vitenskapelige orientering var en styrke for
utviklingen av psykiatrien, og det ble for eksempel utviklet sjokkterapi
mot depresjon. Denne måten å arbeide på var ukjent ellers i Europa.
Det fantes 16 universitetspsykiatriske klinikker i 1911, i tillegg til 187
offentlige og 225 private asyler.
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Tittelbildet fra katalogen til utstillingen «Det evige folk» (1939) i Deutschen HygieneMuseum. Det illustrerer hvordan nasjonalsosialistene tok i bruk de gjennomsiktige
menneskemodellene for å propagandere for sitt raseideal. Deutsches Hygiene-Museum,
Dresden.
© United States Holocaust Memorial Museum #N09696

Liv uten livets rett

21

Menneskene som levde i de psykiatriske institusjonene kunne knapt
gis endrende terapi eller kureres. Både leger og sykepleiere ble daglig
konfrontert med at metodene og behandlingene de brukte, var utilstrekkelige. Var det en av grunnene til at drap som behandling kunne passere
som medisinsk nødvendig i en nihilistisk helsekultur? Imidlertid var
det ikke en ny situasjon i det tyske institusjonsvesenet at mange psykiatriske pasienter døde. Under første verdenskrig døde 71 787 i sykehus
og pleiehjem på grunn av mangel på pleie og behandling. Institusjonene
var om mulig like utarmet og forherdet som største delen av samfunnet.
Dr. Georg Hensel ledet forskningen på mentalt handikappede barn.
Barna ble kunstig påført tuberkulose for å se om de utviklet immunitet.
Den sentrale drapsanstalten for handikappede barn var
Brandenburg-Görden som ble opprettet allerede i 1939. Her måtte barn
dø som materiale for doktorgrader. Etter at barna var gasset i hjel, ble de
straks dissekert av Julius Hallervorden. Han skrev at han i løpet av én
sommer kunne dissekere 500 hjerner av imbesile. Etter krigen fortsatte
han sin akademiske karriere ved Max Planck-instituttet for nevrologisk
forskning. Ved anstalten Lubliniec ble barn og unge sortert på grunnlag
av sosial kompetanse og brukbarhet i arbeid. De som ikke nådde opp til
kriteriene, ble drept med luminal. Hjernene og ryggradene ble sendt til
Viktor von Weizsäcker for undersøkelse.
Ungdomspsykiateren Elisabeth Hecker ledet en klinikk i Schlesien
fra 1941. Hvis et barn ikke klarte å komme over en viss poengsum på
intelligenstester og viste visse uønskede atferdstrekk, avgjorde papirene
om barnet ble sendt til seleksjonskomiteen i Berlin. Deretter ville barnet
bli sendt til et spesialsenter for å bli drept. Psykiatriske pasienter ble
også brukt i forsøk hvor de ble infisert med malaria for å undersøke
immuniseringseffekten.
Den amerikanske etterretningsorganisasjonen Office of Strategic
Studies kartla aktiviteten til personer og organisasjoner som var en del av
utryddelsesorganisasjonen T4, samt barnedrapsfelttoget. Den gransket
spesielt Kaufbeuren-sykehuset. Den informasjonen som ble systematisert ved å se på dette ene sykehuset, ble lagt frem i Nürnberg-rettssaken.
Det var over 300 ansatte ved Kaufbeuren. I forsøket på å forstå de
rasistiske medisinske drapene siteres protestene fra så vel katolske som
protestantiske høytstående geistlige. I rapporten står oversøster Wörle
frem som en representant for de tusener av pleieansatte som gjorde
som henne: Hun vedstod seg å ha forgiftet 211 barn. Hun hadde fått
bonuslønn for å delta i eutanasiprogrammet. Helsepersonell som ikke
hadde legeutdannelse deltok også aktivt i å ta livet av barn. De var den
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praktiske forutsetningen for utryddelsene. Det virker sannsynlig at
pleierne gjorde sine egne faglige vurderinger også når de administrerte
hungerdiett og giftsprøyter.
Det administrative apparatet bak drapene arbeidet i den grad i
sitt eget raske tempo at det sendte dødsmeldinger til foreldre før den
aktuelle dødsdatoen. Slike detaljer fremkom i løpet av rettssaken mot
direktøren ved sykehuset.
Drapene på pasientene fortsatte på helseinstitusjoner etter den offisielle avslutningen i 1941. Delstatsadministrasjonene og lederne fortsatte såkalt hemmelig behandling på tross av at befolkningen nå kjente
til aksjonen. Det praktiske arbeidet gikk videre i sykehuset med annet
siktemål enn det det var opprettet for.

Norge og psykiatriske pasienters krig
Nazistene i Norge kunne hente inspirasjon fra kjente sosialdarwinistisk-baserte folkehelsetiltak i Tyskland. For det første hadde Tyskland
lovfestet tvungen sterilisering fra 1933. For det andre var det etablert et
statlig kontor for rasepolitikk. Det tredje elementet var raselovgivningen som ble utformet i Nürnberg. Den stilte rasebiologiske krav eller
forutsetninger for å kunne inneha tysk stasborgerskap, såkalt riksborger, og dermed stå under lovens beskyttelse. Loven ga også bestemmelser for hvem man kunne gifte seg med/ha sex med, ut fra rasekriterier.
Denne loven kom i 1935. Eutanasiprogrammet overfor voksne startet i
1939, og er det fjerde elementet i denne politikken. Det femte elementet
er barneeutanasiprogrammet.
Thorleif Østrem, tidligere reservelege ved Gaustad sykehus, ble
innsatt som det nye regimets medisinaldirektør etter den tyske okkupasjonen av Norge i 1940. Han iverksatte administrative nyordninger, og
fikk en lovhjemmel for å sterilisere flere hundre pasienter. Han kategoriserte opptil 10 % av landets befolkning som ikke-ønskverdige av rasepolitiske grunner, det vil si i de samme samfunnsøkonomiske termene
som tidligere omtalt i den tyske politikken. Man hevdet at disse 10 %
ville redusere kvaliteten på befolkingen. Steriliseringsloven ble «Lov
nr. 1 til vern om folkeætten». 500 personer ble tvangssterilisert etter at
nyordningene trådde i kraft. Det ble krevd at sykehusene skulle drive
billigere ved å bruke mindre brensel og mat. I tillegg måtte ledelsen løse
praktiske utfordringer. Psykiatrien hadde mistet 900 plasser på grunn av
at bygninger ble ødelagt eller tatt til andre formål.
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NS-fylkesmann i Østfold, Hans S. Jacobsen, reiste i 1942 spørsmålet om å befri det han omtalte som «håpløse pasienter i psykiatriske
sykehus» fra lidelsen ved livet. I 1944 meldte fylkesmann Christoffer
Lange sin interesse for dette spørsmålet. Hos ham var også argumentasjonen basert på rene matematiske kalkyler; det svarte seg regningsmessig på alle måter – ikke minst ble det bedre plass i asylene. Direktør
og overlege ved Sanderud asyl, Erik Harne, slo tilbake mot holdingene
blant fylkesmenn og noen fylkesleger som ønsket å utføre eutanasi.
Da medisinaldirektøren fornemmet sterk motstand, ble saken stilt i
bero. NS-sjefen for Sinnshygienekontoret, Leif Melsom, hadde underhånden sagt at han ville gå fra stillingen dersom det ble besluttet å
organisere drap på pasienter. Han viste til praktiske, etiske og taktiske
grunner. Han sluttet med spørsmålet om hvem som skulle være bødler,
og antok at legene ville betakke seg. Melsom mente videre at dersom
NS gjorde alvor av eutanasiplanene, ville det styrke motstanden i befolkingen mot dem. Dette viser altså at helsemyndighetene for alvor
vurderte mulighetene.
Tyskerne hadde på sin side behov for plasser til sårede soldater og
for steder til rekreasjon. Rolv Gjessing var leder for Dikemark sykehus,
og hadde vært Overlege Harnes’ mentor. I Thorvald Klaveness’ bok Oslo
kommunale sykehus i krigens tegn, gitt ut i 1946, finnes en beretning
skrevet av Gjessing selv. I møte med høyere militære leger og sjefen for
SS-domstolen i Norge klarte han å forhindre tømming av sykehuset
til formål for soldatforpleining. Offiserene mente at sykepleierne best
kunne bli brukt på Østfronten. Under et besøk i mars 1943 foreslo den
tyske medisinaldirektøren Paris å bruke sprøyter for å avslutte de dypt
sløve pasientenes lidelser. Da han kom tilbake noen måneder senere,
spurte Gjessing ham om hvordan det stod til med de tyske psykiatriske
pasientene. Svaret var: «Det finnes ingen lenger.» Gjessing fikk høre at
innstillingen hans til sykdom, liv og død var meget gammeldags. Han
ble likevel lovet at han ikke skulle bli presset til å avstå deler av sykehuset
til krigsformål.

Den andre mandagen i
desember - Rettsoppgjør
Nürnberg-prosessene var de alliertes rettsoppgjør med forbrytelsene mot
menneskeheten begått av Hitlers Tyskland. Denne militærdomstolen
hadde satt opp en egen rettergang mot 20 leger og tre medsammensvorne
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(United States of America vs. Karl Brandt). Rettssaken startet den 9.
desember 1946 – den andre mandagen i desember. Det er blitt foreslått
at alle utdannelsesinstitusjoner for leger og annet helsepersonell bør
markere denne dagen. Listen over brudd på rettigheter og forbrytelser
mot pasienter er både lang og grusom. Det ble utført omfattende krigsforskning i genetikk, gynekologi, kirurgi, traumatologi etc.:
• forskning på tvillinger (forsøk på å endre øyenfarge ved injeksjoner
og å sy to tvillinger sammen for å se om de kunne eksistere);
• transplantasjoner av vev for å vurdere under hvilke forhold de kunne
få det til å gro,
• forskning på effekten av kulde,
• forskning på hvordan ulik høyde og ulike surstoff-forhold virket,
• utprøving av steriliseringsmetoder på jakt etter den mest effektive
og billigste,
• forskning på hvordan gift og sennepsgass kunne virke.
Etter å ha drept forsøkspersonene ble de undersøkt for å dokumentere
og utforske virkningene av alle disse formene av forsøk.
Når Hallevorden og Schneider er nevnt, er det fordi de to valgte
ut pasienter med en diagnose de var opptatt av. Dette gjorde de for
å kunne sikre seg hjerner for analyse umiddelbart etter henrettelsen.
Slik ønsket de å få bekreftet hypoteser om sammenhengen mellom
levesett og hjerne.
Legene ble dømt ut fra Nürnbergkoden for medisinsk forskning. Den
søker å overføre de prinsippene som gjelder i lege–pasient-forholdet til
forskning: «Du skal ikke skade. Den enkelte forskeren er personlig ansvarlig for å sikre informert og frivillig samtykke fra forsøkspersonene.
Forsøkspersonen skal ha rett til når som helst å kunne trekke seg fra
forsøket.» Når den sakkyndige komiteen hadde definert et offer som
i T4-aksjonen, hadde vitenskapen fått sin forsøksperson. Den aktivt
delaktige legen avgjorde hvem som skulle dø umiddelbart, og hvem
som skulle utnyttes før døden – til alt fra slavearbeid til eksperimenter
relevant for den moderne og totale krigsførsel. Flere sentrale personer
i T4-programmet tok sitt liv før de kom så langt som til rettslokalet
(Philip Bouhler, Leonardo Conti, Carl Schneider, Irmfried Eberl og
Maximinian de Crinis). Imidlertid vet vi at av 14 leger som deltok i T4aksjonen, ble kun én dømt i 1945.
Det kan hevdes at de menneskene som utnyttet pasienter og konsentrasjonsleirfanger, var godt i stand til å fortsette å utnytte situasjonen i
etterkrigs-Tyskland til eget beste. Et eksempel på en sentral person som
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kunne fortsette sin karriere, var Ernst Rüdin. Han var en internasjonalt
anerkjent forsker i psykiatrisk genetikk ved schizofreni. Han ble en av
hovedarkitektene bak naziprogrammet for tvungen sterilisering. Hans
modell for dette var hentet fra forskning på psykiatriske lidelser. Vi kan
holde ham frem som et eksempel på vitenskapspersonen som politisk
entreprenør. Hans ideer skapte begrunnelser for umenneskelighetens
politikk. Hans arbeider siteres fra krigens dager frem til nå. I de medisinske tidskriftene ignoreres de etiske problemene knyttet til den sammenhengen forskningen skjedde i.
Imidlertid søker tysk offentlighet i dag å forvalte landets politiske
arv ved å finne ut av den gjennom dialog, forskning og selvrefleksjon.
Et eksempel er at det publiseres biografier over deltagere i T4 som
utførte forskning på pasienter og fanger. I denne sammenhengen kan
NS-medlem og professor i nevrologi Werner Villinger nevnes: en helhjertet eugeniker, og en av pionerene i barne- og ungdomspsykiatrien
i Tyskland. Han deltok i steriliseringsprogrammet, var med på utryddelsesprogrammet for utviklingshemmede og psykisk lidende, og bidro
med pasienter til forskning på hepatitt. Etter krigen arbeidet han som
del av sin nye karriere for og med helsetjenester til utviklingshemmede,
og deltok i arbeidet for ny steriliseringslov i Forbundsrepublikken. Han
omkom i en ulykke etter at hans fortid ble kjent.

Tilsløring og ny historisk
forståelse av utryddelsene
Det tok om lag 40 år før det vitenskapelige og offisielle Tyskland og
legeforeningen tok på seg kollektivt ansvar for medisinsk delaktighet i
regimets folkemord. Det skjedde i 1989 under legeforeningens kongress
i Berlin. Denne erkjennelsen og forskningen som lå forut for den, og
som fulgte etter den, har gjort det mulig å skrive dette heftet.
Avnazifiseringen av Tyskland ble ikke gjennomført etter planene fra
de allierte på grunn av motstand i ledende samfunnssjikt, og ikke minst
hos den jevne tysker. Den kalde krigens nye fiendebilde og opprustning
bidro også til å legge et lokk over fortiden. Legeprofesjonen og legeforeningene ønsket at deres yrkesbrødre skulle bidra til gjenoppbyggingen
av Tyskland. Rettsprosesser mot leger ville ha kunnet forhindre en slik
deltagelse. Det spredde seg en bevissthet hos flere tyskere om dem selv
som ofre for en okkupasjon. Få av legene som flyktet før andre verdenskrig, returnerte etter krigens slutt. Dermed var det ingen anti-nazistisk
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opposisjon til stede i minst to tiår. Åtte av legene som deltok i utryddelsene, arbeidet videre under falskt navn, og ble beskyttet av kolleger.
Tausheten varte ved til 1980, da det ble arrangert en motkonferanse.
Denne ledet til begynnelsen på en forskningstradisjon. Det ble etablert
forskningsprosjekter som så på massesteriliseringene, T4-aksjonen,
forskning på ofre for eutanasi, utrenskningen av syke jøder – og følgelig legers, genetikeres og antropologers bidrag til nazismen. Blant annet
arbeidet en for å fjerne forskning som var basert på bruk av vevsfragmenter fra Holocaust-ofre til fremstilling av patologi i lærebøker.
Ved krigens avslutning hersket kaos. Tilhengere av nasjonalsosialismen, og initiativtagere til mord og overgrep på pasienter, forsøkte å unngå
at de ble stilt til ansvar. Til dette kunne de benytte det tyske rettsvesenet.
Det var tre psykiatere som deltok som observatører til både
Nürnberg-prosessen og Hadamar-prosessen i Heidelberg i 1946. De
mest omtalte er Alexander Mitscherlich og Fred Mielke. De dokumenterte rettergangene og skrev en brosjyre og en bok om dem. Brosjyren
ble sterkt kritisert, mens legeforeningen kjøpte 10 000 kopier av boken
og destruerte samtlige. De to ble rettsforfulgt av leger som var medlemmer av NSDAP, og som hadde utført eksperimenter på fanger i
Ravensbrück. Psykoanalytikeren Alice Ricciardi von Platen hadde arbeidet som lege under krigen, men ikke deltatt i eutanasiprogrammer.
Hun var observatør under rettsaken om anstalten Hadamar, som var
ett av de største drapssentrene, og hvor mye av utviklingen av klinisk
avretting av mentalt lidende fant sted. Hun skrev den aller første boken
om de medisinske drapene på mentalt lidende. Disse fagpersonenes
synspunkter, skrevet nært i tid til forbrytelsene, fremhevet holdningene til helsepersonell som et sentralt problem. Sammenlignet med det
militære, står helsepersonellet frem i et virkelig dårlig lys: I det militære ble utryddelsesstrategiene forsøkt avindividualisert. Den enkelte
soldats stridsmoral led ved nærhet til massedrap, og følgelig forsøkte
det militære å skape størst mulig distanse fra den enkelte til massedrapene. Drapene i helseinstitusjoner ble derimot utført helt uavhengig av
nærhet eller distanse til den mentalt handikappede eller lidende. Det vil
si at helsepersonell hadde utviklet en innstilling som rettferdiggjorde
avrettingen, ved at den ble forstått som del av klinisk arbeid. Hvorfor
ble dette mulig å gjøre for personer som er utdannet til å redde liv og
pleie den lidende i den aktuelle situasjonen? Et svar er at de var enige i
oppfatningen om at de mentalt lidende ikke var verdige til å leve – ikke
hadde menneskeverd – og derfor kunne tas av dage.
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Det var mulig å ensrette store grupper av helsepersonell ved at de
måtte avlegge troskapsed for Hitler. Slik ble den enkeltes egenforståelse av arbeidssituasjonen og den moralske egenforståelsen manipulert.
Etter at jødiske leger mistet retten til å praktisere, ble det hentet helsepersonell ut av arbeidsledighetskøene. De hadde lavt utdannelsesnivå
og lite formell utdannelse før de ble involvert i utryddelsesprosjekter.
I ettertid ble delaktigheten i medisinske drap begrunnet på forskjellige
måter: De måtte lyde ordre fra legene, presset fra kolleger i en krigssituasjon, og de hadde lovet å holde arbeidet hemmelig i det tyske folks
tjeneste. De kunne også være opptatt av de økonomiske begrunnelsene
for å fjerne denne pasientpopulasjonen. Selvsagt kunne den enkelte tilpasse seg situasjonen fordi det rett og slett ikke fantes alternativer for
arbeid. Det var mange som stod for aktiv eliminering av uønskede ut
fra en tilslutning til NSDAPs politikk. De delte holdninger som fantes
i befolkningen for øvrig, og som ble forsterket gjennom propagandaen.
Ved å fordele ansvar i beslutningsforløpet i sykehushierarkiet skjedde
følgende: Hver og en hadde ikke ansvar for individuelle pasienter; oppdraget var formidlet som en hemmelig og meget viktig oppgave som
krevde meget; ingen drepte alene, og det var de unge, uerfarne legene og
pleierne som måtte ta seg av det praktiske drapsarbeidet. Det var klart
formidlet at det var institusjonsledelsen som bar det overordnede ansvaret. Gjennom å etablere og administrere et så omfattende hierarkisk
kommandobasert program ble det skapt en situasjon som satte de fleste
moralsk i stand til å drepe medmennesker – så fremt de var pasienter.
Det er ettertidens oppgave å minnes ofrene for de vitenskapelige
forsøkene, og derigjennom tematisere og utfordre medisinens forhold
til ondskap. Nazismen og dens arbeidsmåter er en del av de moderne
samfunnenes historie. Nazismen viser potensialet for destruktivitet som
finnes i institusjoners forskertrang og strategi i bruk av vitenskap.
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