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PERSPEKTIV OG DEBATT   Anmeldelser    

Øyvind Foss’ bok om tysk vitenskap og 
Auschwitz spiller – godt dokumentert – 
på dette syn, selv om Ofstad ikke er med 
i litteraturlisten.

Dette er en revidert utgave av Foss’ dok-
toravhandling fra 1987 (2). Han har siden 
skrevet bredt om rasebiologi, rasehygiene 
og eutanasi. Nyutgivelsen begrunner han 
med at det nå er vist tydelig at en rekke 
kjente vitenskapsmenn ikke bare var med-
vitende, men også medvirkende til dødelige 
eksperimenter med mennesker i konsentra-
sjonsleirene. Denne medviten og medvirk-
ning, skriver han, er blitt særlig tydelig de 
siste årene og har også vært gjenstand for 
omfattende dokumentasjon og diskusjon 
i Tyskland. Foruten medisinens er det sær-
lig teologenes og de kristne organisasjoners 
rolle han beskriver. Jeg vil konsentrere meg 
om medisinens rolle.

Legene spilte en sentral rolle i det nasjo-
nalsosialistiske Tyskland, først som ofre, 
så som premissleverandører og medløpere. 
Det nasjonalsosialistiske parti var alt i 1930 
bekymret for den høye andel «ikke-ariske» 
leger, og etter maktovertakelsen tok partiet 
raskt konsekvensen av dette syn. Det nasjo-
nalsosialistiske legeforbund hevdet i mars 
1933 at intet yrke var «så forjødet (…) og 
så håpløst innvevet med folkefremmed tenk-
ning» som medisinen. I 1933 utgjorde den 
da omtrent halve millionen tyske jøder 
under 1 % av Tysklands befolkning, men 
over 15 % av alle leger. Allerede 1. april 
1933, kort etter Hitlers maktovertakelse, 
ble jødiske forretninger, advokatkontorer 
og legepraksiser besluttet boikottet. En uke 
senere, 7. april, kom forordningen om at 
jøder skulle fjernes fra sine embeter, og 
fra 22. april ble jødiske leger nektet refusjon 
fra trygdekassen. I løpet av fem år ble en 
sjettedel til en sjuendedel av alle tyske leger 
fjernet fra sine stillinger. Her ble ikke gjort 
unntak for banebrytende vitenskapsmenn 
eller folkekjære husleger (3).

De legene som var igjen, kom til å spille 
en viktig rolle i nazipartiet. Ingen annen pro-
fesjon hadde under den annen verdenskrig 
en så høy andel NSDAP-medlemmer som 
legene: 45 %. For mange var det ikke snakk 
om «passivt medlemskap», hver fjerde var 
i tillegg medlem av SA, 7 % av SS.

Etter hovedprosessen i Nürnberg mot de 
ledende nazistene ble det ført 12 prosesser 
til. To av dem var profesjonsprosesser – mot 
dommere og mot leger. I den siste var 23 
leger tiltalt for å ha tatt del i medisinske 
eksperimenter på mennesker. De som 
flyktet, f.eks. Josef Mengele (1911–79) fra 
Auschwitz, skulle så telles i tillegg. Poenget, 
som også Foss gjør klart, er at man ved 
å velge ut noen få gjorde spørsmålet om 
forbrytelse til et særfenomen. Det er imid-
lertid i de siste 20 år kommet en omfattende 
litteratur som viser legenes brede delta-
kelse. At dette de første 25–30 år etter 
krigen ble nedtonet, skyldes flere forhold. 
Det var bruk for leger i Tyskland etter 

krigen. Mange kjente NSDAP-leger inntok 
ledende stillinger i helsevesenet både 
i Vest-Tyskland og i DDR. Som medisin-
student i Oslo i 1960-årene leste mange av 
oss bøkene til anatomen Hermann Voss 
(1894–1987), professor i Jena. Da han kom 
til det okkuperte Polen i 1941, fikk han 
anledning til, senere veldokumentert, 
å spille ut hele sitt hat mot jøder og slavere. 
En annen grunn til uviljen blant tyske kol-
leger til å ta et oppgjør skyldtes den begeist-
ring som Hitlers maktovertakelse i 1933 
ble hilst med. Om mange av dem kan man 
si at de var høyt ærede kolleger i Weimar-
republikken, høyt æret i Hitler-Tyskland – 
og høyt æret i etterkrigstiden.

Øyvind Foss’ bok er viktig i kraft av 
perspektivet og de hendinger han beretter 
om. Mye av teksten blir imidlertid så detal-
jert at stoffet kanskje hadde vært mer vel-
egnet i vitenskapelige artikler. Den blir 
stedvis også for fragmentert, det kan være 
vanskelig å holde fast ved hvor forfatteren 
vil. Det overskygger ikke at dette utvilsomt 
er en viktig utgivelse med perspektiver som 
går utover de forferdelige årene 1933–45.
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For dansker som 
opplevde krigen, 
ble livet delt i «før 
og efter besæt-
telsen.» Det fantes 
en verden utenfor 
det univers Klaus 
Rifbjerg (f. 1931) 
og Palle Kjærulff-
Schmidt (f. 1931) 
skildret i filmklas-
sikeren Der var 

engang en krig (1966). Også i Danmark 
var det motstand, medløpere og ofre. Med 
boken Taget af tyskerne har Sven Arvid 
Birkeland (f. 1939) ved Rehabiliterings- 

og Forskningscentret for Torturofre boret 
seg inn i en av de verste byllene i dansk 
historie, den tortur og vold som ble øvet 
mot de som ydet motstand. Det var ikke 
bare Gestapo som sto for dette, det var også 
danske borgere, hvis virksomhet i all sin 
gru tilsvarte den vi kjenner fra Henry 
Rinnans (1915–47) aktiviteter i Norge.

Her er det ikke gjort noe forsøk på en 
kronologisk fremstilling, verken av krigs-
årene i Danmark, motstandsbevegelsen 
eller medløperiet. Boken er summen av 
intervjuer med nær 300 mennesker, det er – 
med Birkelands egne ord – «torturen, 
ofrene og bødlerne» som er temaet. Og selv 
om intervjuene nødvendigvis er redigert, 
er teknikken lytterens. Det er samtalepart-
nernes stemmer vi hører, ikke bare de som 
var med, der og da, men også ektefeller, 
barn, barnebarn. Tortur og vold kom til 
å prege livet, ikke bare til den torturerte, 
men også til dem som kom etter. Det er 
de virkelige langtidseffekter vi hører om. 
De mange stemmene gir sammen bildet av 
det vi opplever som det mest umenneske-
lige av alt, men som både historien og dags-
journalistikken demonstrerer, samtidig er 
altfor menneskelig.

Dette er en rystende bok, en av de mest 
følelses- og tankevekkende bøker jeg har 
lest om tidsepoken. Men hvorfor denne 
fremstilling så lenge etterpå – bidrar den 
ikke bare til kunnskap om noe som det blir 
færre og færre som husker? Er dette bare en 
av de mange bøker som kommer i selvopp-
gjørets navn (1)? Nei, boken har – om man 
tør si det – et enda viktigere sikte. I Køben-
havn har man i flere år arbeidet med tortur-
ofre fra bl.a. Midtøsten. En av dem som har 
arbeidet klinisk med disse pasientene, er 
bokens forfatter Sven Arvid Birkeland. 
Hans bakgrunn er bemerkelsesverdig. I en 
mannsalder var han overlege ved Odense 
Universitetshospital med ansvar for nyre-
transplantasjoner. En faglig og vitenska-
pelig aktivitet i det helt store format, inntil 
han i 2002 skiftet arbeidsplass til Rehabili-
terings- og Forskningscentret for Tortur-
ofre, dit han tok med seg sin store kliniske 
og forskningsmessige erfaring og den 
arbeidskapasitet som var forutsetningen for 
begge deler. I 2004 startet han på det forsk-
ningsprosjektet som nå har resultert i en av 
de vektigste bøker om den annen verdens-
krig som jeg kan huske å ha lest. Vi er langt 
borte fra de politiske og strategiske over-
veielser og militære operasjoner, men uhyre 
tett på det som i siste instans betyr noe – 
den enkeltes liv.
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