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Sadistiska kvinnor
mördade för Hitler
De kvinnliga lägervakterna var minst lika
blodtörstiga som männen

Hitlers idealkvinna var blond, stark och arisk. Och  helst
hemma med barnen.

Men tusentals av dem blev fruktade lägervakter och
mördare i koncentrationslägren.

De var lika grymma, lika sadistiskt mordiska som si na
manliga medbrottslingar.

Åtskilliga av dem slutade sina liv i galgen.

 Följ Aftonbladet Plus på Facebook

DET HÄR ÄR EN PLUS-ARTIKEL PLUS

  Irma Grese och Bergen-Belsens kommendant Josef Kramer, i väntan på rättegång i
Celle, augusti 1945.

Foto: IMPERIAL WAR MUSEUM
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Vad: Omkring 55 000
vakter tjänstgjorde i de
nazistiska
koncentrationslägren. Av
dem var 3 700 kvinnor.
Hur: De kvinnliga
lägerrekryterna
utbildades i fyra veckor
upp till ett halvår. Mot
slutet fick de knappt
någon träning alls.
Dorothea Binz som ledde
träningen i Ravensbrück
påpekade särskilt vikten
av att vara sadistisk och
att bejaka sin
skadeglädje inför
fångarnas plågor.
Varför:  "Jag ville inte
vara sämre än
SS-männen. Jag ville
visa att jag kunde
uppföra mig som en
man. Så jag sköt fyra
judar och sex judiska
barn." Erna Petri, gift
med en SS-man. Dömd
till livstid.

Åtskilliga av dem slutade sina liv i galgen.

 Följ Aftonbladet Plus på Facebook
 
Hitler ville att den tyska kvinnan,

bokstavligen, skulle stå vid spisen och föda
barn. Ju fler desto bättre. Riket behövde nytt
blod, nya soldater.

Särskilt fertila mödrar belönades med
moderkorset, en utmärkelse som Adolf Hitler
Lanserade 1938.

Den som fött mellan fyra och fem barn fick
bronskorset.

Sex eller sju barn belönades med
silverkorset.

Och de riktiga avelshonorna med åtta eller
fler barn behängdes med moderskorset i
guld. Propagandaminister Joseph Goebbels
hustru Magda tillhörde silverkategorin. Hon
dödade dock alla barnen när Tysklad gick
under. Hennes sjunde barn, sonen Harald,
löjtnant i Luftwaffe, som hon fick i sitt tidigare
äktenskap med industrimagnaten Günther
Quandt, lyckades överleva kriget.

Avrättades efter kriget
Men långt ifrån alla tyska kvinnor var

mödrar och hemmafruar.
Många tusen kom att bli brutala lägervakter

och synnerligen aktiva i förintelsen. Ett flertal
av dem avrättades efter kriget som
krigsförbrytare.

Andra kom mer än lovligt billigt undan.
 

FAKTA
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Ilse Koch:  Tvingade fångar att ha sex
Ilse Koch såg först också ut att göra det. Hon hade kommit som

lägervakt till koncentrationslägret Sachsenhausen och träffat sin
blivande man Karl-Otto Koch som sen blev chef för Buchenwald. Hon
brukade ta sig en ridtur runt lägret varje morgon och underhölls då av
en egen blåsorkester. Och den fånge så mycket som tittade upp sköts
ihjäl på fläcken.

Särskilt roades Ilse Koch – hon kallades för Buchenwalds häxa – av
att tvinga utvalda fångar att ha sex med varandra i bisarra orgier.

Som alla befäl hade hon en stab av fångar som passade upp på
henne.

Hon hade en judisk hårfrisörska som hon lät leva lite extra länge
eftersom hon skulle på en sommarfest och ville vara fin i håret.

En annan fick också en kortare respit –  Ilse Koch ville att den tröja
hon beställt skulle bli klar innan stickerskan skickades i döden.

Det sägs att hennes handskar och hennes handväska var sydda i
människoskinn. Och att en av lamporna i finrummet var gjord av ett
skenben. Tatuerade fångar ska ha flåtts för att att bli lampskärmar i
kommendanthemmet.

Trädgårdsmästaren Kurt Glass, som lyckades överleva tills britterna
befriade lägret berättade:

– Hon valde fångarna med de vackraste tatueringarna. När de var
döda fick hon skinnet levererat till huset.

Hon nekade förstås till allt i den kommande rättegången.
– Jag var hemmafru och skötte våra barn.
De hade bara tre – alltså inget moderkors.
– Jag hade ingen aning om vad som hände inne i lägret. Det var min

man som arbetade där. Och vi pratade aldrig jobb hemma.
Hon dömdes till fyra års fängelse.
Men då hade redan hennes man Karl-Otto Koch avrättats av sina

egna för att han förskingrat pengar och stulit i lägret.
Han arkebuserades i Buchenwald bara en vecka innan lägret

befriades av amerikanska trupper.
Ilse Koch frigavs efter två år. Men 1951 greps hon igen. I den nya

rättegången dömdes hon till livstids fängelse. Hon satt i nära 17 år
innan hon lyckades hänga sig i fängelset i bayerska Aichach 1967.

 
Johanna Altvater: Frikänd från anklagelser om barnamord
Johanna Altvater var 22 år gammal då hon kom till Volodymyr-

Volynsky, en gränsstad mellan Polen och Ukraina.
16 september 1942 grabbade hon tag ett litet barn i benen och

krossade hans huvud mot en vägg.
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Volynsky, en gränsstad mellan Polen och Ukraina.
16 september 1942 grabbade hon tag ett litet barn i benen och

krossade hans huvud mot en vägg.
Sen slängde hon liket till den förtvivlade pappan.
Hon letade rätt på barnavdelningen i provisoriskt sjukhus i gettot och

kastade ut ett barn från balkongen på tredje våningen. Sen kastade
hon ut resten också.

Hon lyckades hålla sig undan till 1978 då hon ställdes inför rätta vid
Landgericht Bielefeld i Västtyskland för mord och medhjälp till mord på
9 000 judar.

Vittnesmålen var synnerligen graverande. Likväl frikändes hon.
Vid en ny rättegång två år senare yrkade åklagaren Hermann

Eissing på att hon skulle frikännas eftersom han betraktade de
"överlevande vittnenas trovärdighet" som "tvivelaktig."

Hon frikändes och dog som en fri kvinna 2003.
 

Irma Grese:  Hängdes som 22-åring
Irma Grese var en av de 21 kvinnor som hängdes efter kriget för

krigsförbrytelser i koncentrationslägren.
Hon kallades för "den blonda besten, eller "Auschwitz hyena" och

gjorde onekligen skäl för namnen.
Hon fick sin "skolning" i Ravensbrück och avancerade vidare till

Auschwitz där hon fick utveckla sin mordlust i full frihet. Hon var
SS-Oberaufseherin (chefsövervakare) och bestämde om liv och död
för 30 000 kvinnliga fångar.

Hon sköt och piskade ihjäl efter eget gottfinnande. Tillsammans med
lägerläkaren Josef Mengele bestämde hon vilka som skulle skickas
direkt till gaskamrarna och vilka som skulle utsättas för medicinska
experiment.

Hon skickade hundar på fångarna och band ihop benen på kvinnor
som skulle föda. Irma Grese förflyttades tillbaka till Rawensbrück och
sedan till Bergen-Belsen där hon greps.

Hon hade just fyllt 22 när hon hängdes av den brittiske bödeln Albert
Pierrepoint.

 
Maria Mandl:  Perverst

musikintresse
Maria Mandl grundade den

  Irma Grese, lägervakt, och Josef Kramer, kommendan t i flera av Nazitysklands
koncentrationsläger under andra världskriget.
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Maria Mandl:  Perverst
musikintresse

Maria Mandl grundade den
kvinnliga orkestern som spelade för
fångarna när de tvingades in i
gaskamrarna i Auschwitz. Hon
beräknades ha varit delaktig i en halv
miljon kvinnor och flickors död.

Hon hade ett perverst intresse för
klassisk musik:

De utmattade kvinnorna som kom
tillbaka från arbetet måste marschera i
takt till musiken. Det var musik jämt.
När officerarna skulle tillkännage
något, när transporterna kom och alltid
när någon skulle hängas, berättade
fången Lucai Adelsberger.

Hon förflyttades till lägret i Mühldorf i
Bayern och greps av amerikanerna
efter kriget.

Hon utlämnades till Polen och hängdes den 24 januari 1948 i
Montelupichfängelset i Krakow, samma fängelse som varit en en
Gestapos värsta tortyrcentraler.

 
Hermine Braunsteiner:  Sparkade

ihjäl kvinnor
"Den stampande märren" Hermine

Braunsteiner var ökänd för att sparka
ihjäl kvinnor och barn i förintelselägret
Majdanek.

Hon greps efter kriget i Österrike och
dömde till tre års fängelse.

Långt senare avslöjade nazijägaren
Simon Wiesenthal hennes verkliga
förflutna och 1981 dömdes hon till
livstids fängelse för 80 mord och
medhjälp till mord i ytterligare 1102 fall.

1996 frigavs hon av hälsoskäl och dog 1999, 79 år gammal.
 
Dorothea Binz:  Log när fångarna

misshandlades
Dorothea Binz brukade gå omkring

med sin pojkvän i koncentrationslägret
Ravensbrück på romantiska
promenader. Vittnen berättade hur glatt
hon brukade le när hon såg de
kvinnliga fångarna misshandlas. Hon
tränade nya vakter, bland annat Irma
Grese och den ökände Ruth Closius –
den enda av de kvinnliga
krigsförbrytarna som erkände vad de
gjort innan hon hängdes.

Hon greps efter kriget och hängdes,
precis som Irma Grese, av Albert
Pierrepoint, den brittiske överbödeln
som hängde 450 dödsdömda, varav ungefär var 200 nazister, under
sin "karriär" mellan 1932 och 1956.
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 Svante Lidén

som hängde 450 dödsdömda, varav ungefär var 200 nazister, under
sin "karriär" mellan 1932 och 1956.

 
Juana Bormann: Hetsade hundar

mot fångarna
Juana Bormann sa att fångarna

"ville leka" med hennes hundar. I själva
verket hetsade hon hundarna mot
fångarna och lät hundarna slita dem i
stycken. Hon sökte in till SS 1938 för
att "tjäna lite bättre."

Hon var kort, bara 150 centimeter,
men gränslös i sin ondska. Hon
terroriserade fångar i flera olika
koncentrationsläger men hann inte
undan när britterna kom fram till
Bergen-Belsen. 10 000 lik låg i högar
och de övriga 60 000 fångarna hade inte långt kvar när lägret
befriades.

Även hon hängdes av Albert Pierrepoint:
– Hon haltade längs korridoren och såg gammal och sliten ut. Hon

darrade när hon ställde sig på falluckan. "Jag har mina känslor," sa
hon.

De hjälpte henne inte.
 
Ewa Paradies:  Sprutade vatten på nakna fångar i snön
Ewa Paradies hann bara vara lägervakt i några månader innan

kriget tog slut. Hon hade bland annat roat sig med att tvinga kvinnliga
fångar i polska Stutthof att klä av sig i snön – bara för att spruta iskallt
vatten på dem. De stackare som vågade röra på sig piskade hon
hämningslöst.

Hon greps av polska landsmän i Röda armén och dömdes till döden.
Tusentals människor bevittnade avrättningen av henne och tio andra

krigsförbrytare utanför Danzig 1946.
Hon och de andra tvingades upp på lastbilsflak. Bödlarna var klädda

i randiga lägeruniformer. På en av de många bilderna från avrättningen
ser man hur hon hinner prata helt kort med en präst innan lastbilen kör
iväg och lämnar henne kvar. Dinglande i repet.

 
LÄS MER: "Hitlers furier – tyska kvinnor i förintelsens tjänst" av

Wendy Lower. Helt igenom motbjudande läsning.
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