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DET TREDJE RIKET
om dove nazister og dove joder

et foredrag av Jochen Muhs

Presentasjon 
Dette er en norsk versjon av Jochens Muhs forelesning. 
Muhs er tysk. Han holdt en forelesning om døve under 
andre verdenskrig i Trondheim Døveforening. Hans fore-
lesning er på internasjonalt tegnspråk. Her er den oversatt 
til norsk tegnspråk. 

Muhs forteller at han er glad for å være tilbake i Trond-
heim. Det er tredje gangen han besøker byen. Første gang 
han var her var under en konferanse om døves historie i 
1996. Hans forelesning den gangen omhandlet det samme 
teamet som denne forelesningen. 

Han er gift . Har to barn og tre barnebarn. . Tidligere var 
han aktiv innen sport, men er nå pensjonert. Hans store 
hobby er døves historie. 

Her forteller han om 4 ulike temaer. 
 • DØVEFORENING OG -FORBUND
 • DØVESKOLER OG DØV HITLER-UNGDOM
 • HELSEPOLITIKK
 • DØVE JØDER (HOLOCAUST)
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Dove under krigen

 Nazi - Nationalsozialist
 Nasi - Nasjonalsosialist

SA-Motorsykkelklubb
Noen døve nazister kjørte mo-
torsykkel. De hadde jevnlige treff  
og ønsket å være en del av en mo-
torsykkelklubb. Hørende nazister 
hadde en klubb som het SA, en 
forkortelse for Staurmabteilung som 
oversatt til norsk betyr Stormtrop-
per. De døve fi kk være en under-

gruppe av denne klubben og som medlemmer fi kk de SA-uniformer.

På bildet her kan du se troppen av døve nazister som sitter på motorsyklene sine, med SA-
uniform og symbol på overarmen og hatter. Døve nazister ble en undergruppe av SA i 1931.

 SA - Sturmabteilung = Stormtropper

Døves SA - motorsykkelklubb 1931

Andre verdenskrig var-
te frem til 1945. I peri-
oden 1933 til 1945 var 
det Hitler som regjerte. 
Krigen tok slutt i 1945 
da Tyskland kapitul-
erte. Flere år senere 
var det fortsatt ingen 
som snakket åpent om 
døve nazister. Kun i det 
skjulte. Det var et tema
man helst ikke skulle snakke om. Hørende nazister derimot - de ble både snakket om og vist 
fi lm av. De døve nazistene ble aldri nevnt i den sammenhengen. 

50 år etter krigen begynte Muhs å fortelle om døve nazister, sterilisering av døve, under-
trykkelse og døve babyer som ble sterilisert.  
Muhs reiste rundt til døveforeninger og fortalte 
om dette. Mange, spesielt eldre mente at det han 
fortalte ikke var sant og ville ikke høre på Muhs. 
De hevdet at det kun var hørende nazister under 
krigen. Muhs på sin side mente at det også var 
døve som falt for Hitlers idelogi, på lik linje med hørende. Muhs sjokkerte mange. De som var 
uenig med ham, fortsatte å hevde at det kun var hørende nazister under krigen. Døve ung-
dommer hadde tiltro til det Muhs fortalte, mens de eldre ble brydd, snudde seg bort og nektet 
å akseptere det som ble fortalt.  Nazi er en forkortelse for nationalsozialist. Hørende og døve 
nazister støttet grunnleggeren av ideologien; Hitler.
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Gruppen vokste seg større. På bildet her ser vi gruppen av døve nazister. Man anslår at det var 
rundt 200 døve nazister i Tyskland på den tiden. De fl este holdt til i Berlin.
I bakgrunnen av bildet kan vi 
se hakekors. Hitler ble øverste 
leder av nasjonalsamling, for-
kortet NS, i januar 1933. Mai 
samme år, gikk både hørende 
og døve i gatene, feiret og viste 
sin støtte til Hitler. Da paraden 
var over, stilte de døve seg opp 
for fotografering. Flere eldre 
døve nektet for at det fantes 
døve nazister under krigen, 
men bildet er et bevis på at det fantes døve nazister.

Fritz Albreghs 
 Mannen vi ser på bildet her var tidligere leder for Tyske Døves Riksforbund. Navnet hans er 
Albreghs.  Albreghs var selv døv. Han behersket både tysk tale og skrift språk godt.  Han ble 
ansett som en intellektuell mann. Albreghs ble født i Munchen, ble gift  og fl yttet senere til 
Berlin hvor han ble medlem av Nasjonal Samling, og ble nazist.  Albreghs fi kk to sønner og ei 
datter. Han var ikke ønsket av døve som leder av Riksforbundet, men døveskolen så at han var 
en ledertype som frontet nazismen og ønsket derfor at han skulle tre inn som leder av Riks-
forbundet. 

Muhs sier at det er uvisst om Al-
breghs var en god, middels eller 
dårlig person, men at han hadde 
et hjerte for døve og at han derfor 
fi kk jobben i Døves Riksforbund. 
Albreghs bar alltid en pistol. 
Muhs vet ikke om han noen gang 
brukte den. Tidligere viste Muhs 
heller ikke noe om Albreghs død. 
Han forhørte seg rundt om noen 
viste om Albreghs fortsatt levde 
eller om han var død, men ingen 
av de som ble spurt viste noe om 
det. Kanskje hadde han fl yktet, 
blitt skutt, bombet eller drept på 
annen måte. Ingen viste hva som 

hadde skjedd. 

Da Muhs holdt sitt innlegg på døvehistoriekongressen i Trondheim i 1996 ble det gjort vide-
oopptak som blant annet viser at Muhs sier at han ikke vet noe om Albreghs død.  Muhs viste 
senere disse opptakene til ulike døveforeninger i Tyskland. Albreghs datter fi kk vite at farens 
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død var ukjent for Muhs. Hun tok derfor kontakt med ham. De møttes, og hun fortalte at 
faren døde under et bombeangrep i 1945. Under krigen var det utallige skuddvekslinger 
og luft angrep. Albreghs familie kunne derfor ikke bli i Berlin og fl yttet derfor tilbake til 
Munchen. Amerikanerne bombet senere også Munchen, og både Albreghs og hans kone døde 
under et bompeangrep. Huset deres ble ødelagt. Albreghs to sønner var soldater og døde un-
der kamper i Russland. Datteren lever fortsatt og Muhs har vært så heldig å få møte henne.

Forbud mot SA-motorklubb og døv-SA (Døves tidsskrift  1933 )

Forbud mot SA  
Hitler ble leder i 1933. Oktober samme år 
ble det trykket en artikkel i Døves blad, 
hvor det sto at døve ikke lenger fi kk kjøre 
motorsykkel. Dette forbudet gjaldt også 
døve medlemmer av SA. Tidligere hadde 
døve SA-tilhengere blitt ønsket velkom-
men, men nå ble alle funksjonshemmede 
utestengt fra SA - også døve.
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Foreningslivet under krigen  
Det hadde tidligere blitt etablert en rekke døveforeninger i Berlin. Her er en oversikt over 
de mange foreningene. Det var blant annet; kunstforening, dameforening … osv. Da Hit-
ler overtok makten ble det lagt ned forbud mot mange foreninger. Det ble kun tillatt å ha to 
foreninger per by eller tettsted. Det vil si at det i Berlin, hvor det tidligere var 33 foreninger, 
kun var tillatt å ha to foreninger. En sportsforening og en døveforening. Dette forbudet gjaldt 
ikke bare Berlin, men hele Tyskland. Av de utallige foreningene som tidligere hadde eksistert 
i Tyskland, ble det kun 32 foreninger igjen. Mens man tidligere kunne melde seg inn i mange 
ulike foreninger, ble tilbudet sterkt redusert.  Nazistene førte streng kontroll med disse fore-
ningene. Tidligere var det en stor svømmeklubb for døve, men på grunn av forbudet måtte 
den slå seg sammen med andre sportsklubber. 

Foreningene som tidligere hadde hatt hver sin økonomi, leder og vedtekter skulle nå ha en 
felles økonomi og en leder. Tidligere vedtekter ble ugyldiggjort og de nyetablerte vedtektene 
ble viktige. Der sto det for eksempel at jøder ikke kunne være medlemmer av døveforenin-
gen. Her kan vi se et utdrag. Før hadde døve, uansett bakgrunn, et felles samlingsted hvor alle 
kunne delta. Den gangen var det mange døve jøder som bodde i Berlin og de ble nå eksklud-
ert fra døveforeningen. Det var kun tyske ikke-jøder som kunne være medlem. Her kan vi se 
mer av de nye vedtektene. 

Oversikt over lover og regler: Gehörlosenkalenderbuch 1933

Berlin 1932: 33 Vereine, 1933 ein Gau i Tyskland: 32 ”Gauen” (foreninger) 
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Det ble stor uenighet innad i døvemiljøet om 
hvorvidt jødene burde aksepteres eller ikke. 
Noen mente at jødene var greie å omgås, at de 
var snille og blant annet hjalp til å skaff e penger 
og dermed burde være velkommen i døvefore-
ningen. Andre var uenige i at de skulle blande 
seg med jøder. Albreghs, som selv skrev vedtek-
tene, skrev at jøder ikke hadde adgang til døve-
foreningen. Selv jøder som ble ansett som vik-
tige personer ble ekskludert. Så selv om jødene 
ikke hadde gjort noe galt, fi kk de ikke være 
medlemmer av foreningen.

Muhs forteller spesielt om en av disse som ble ekskludert litt senere i sitt innlegg, men først 
forteller han mer om døve under nazismen.

Jødiske medlemmer er ekskludert (Paul Kroner)
Døves tidsskrift  (1933)
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Unge dove under nazismen  
Døve forteller selv om en bra op-
pvekst under nazismen. De deltok 
blant annet på leir. På leir hadde de 
det hyggelig sammen. Det var sosialt. 
De kunne snakke tegnspråk med 
hverandre. De deltok i idrettsaktiv-
iteter og marsjerte. Dette ble sett på 
som positivt. Døve jøder derimot, 
fi kk ikke lov å delta på leir. Gutter og 
jenter var adskilt. De sov alle i telt, 
men på hvert sitt område. Det var fem slike leire i landet. De fungerte som samlingssted for 
ungdommer som gikk på skoler i nærområdet. 

Ungdommene likte godt å møtes på denne måten, men det var ikke bare sosialt. Det var 
skyteøvelser, marsjeringsøvelser, sport og mange regler. Ungdommen trivdes godt på disse 
leirene. Før Hitler overtok makten, hadde ungdommenes familier ikke mulighet til å reise på

Hitler-ungdom og døveskole

ferie. Flere av dem var uten jobb og 
hadde derfor lite penger. Da Hitler 
kom til makten fi kk ungdommene 
noe å gjøre og det ble sett på som 
positivt. Døve fulgte det samme 
programmet for leiropphold som 
hørende ungdommer. Programmet 
var for hørende, en slags forberedelse 
til militæret. De skulle få en identitet 
som soldater. 

Hver morgen og kveld sto ungdommen oppstilt på rekke som soldater.  Om morgenen heiste 
de fl agget og på kvelden fi rte de det ned. Det var kun hørende som styrte, jobbet og organis-
erte disse leirene. Døve fi kk ikke slike jobber. 
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Her ser vi et leirprogram. Som vi ser ble 
ungdommene vekket klokken 6 om mor-
genen. Klokken 6:10 var det løping og 
gymnastikk. Deretter måtte de re sengene 
sine og stelle seg for dagen. 

Muhs har rammet inn en del av program-
met. Der ser vi at ungdommene hadde 
fri. Alle hadde en time som de kunne 
disponere som de ville. Fra klokken 21 til 
22 på kvelden hadde de fri en time. Fra 
6 om morgenen til 21 på kvelden var det 
derimot et opplegg de måtte følge. Det 
var bare en time om dagen de selv kunne 
bestemme over. Det var ikke mye. Og den 
tiden før de skulle legge seg å sove gikk 
fort. I programmet forøvrig var det ingen 
tid til hygge og fritid.

Sterilisering 
Hitler ble leder i 1933 og samme år kom 
det en lov om sterilisering. I loven sto det 
at man skulle sterilisere alle alkoholikere, 
sinnssyke, sinnsforvirrede, de med arve-
lig døvhet og de med arvelig blindhet. Når det gjaldt døve, var det ikke alle døve som skulle 
steriliseres – kun de som hadde arvelig døvhet i familien. Dette gjaldt om man hadde døve 
søsken, foreldre eller døve i tidligere generasjoner. Før den tid, tilbake i 1925 forelå det et g g

forslag i parlamentet, fremmet av en lege, om at man 
skulle begrense antall døve. Legen ønsket å sette i gang 
tvangssterilisering av døve. Forslaget ble den gang av-
vist. Parlamentsmedlemmene mente at døve skulle ha 
frihet til å velge selv. Men da Hitler overtok makten og 
fi kk se dette forslaget ble loven innført. Så fra 1934 ble 
døve tvangssterilisert. 

Rikets lovforskrift er fra 14. juli 1933

”Lov som forhindrer ettervekst 
av arvelige sykdommer”
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Døves tidsskrift  1934

Denne artikkelen er hentet fra det tyske døvebladet med overskrift en «Arvelig døvhet og 
sterilisering». Muhs forteller at døvebladet, ved å publisere en slik artikkel signaliserte at de 
aksepterte loven og at det var viktig å spre den informasjonen.
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for ekteskap 
Det var ikke lett for døve å gift e seg. De måtte først legge frem for en lege at de ønsket å gift e 
seg. Legen undersøkte så begges familier. Hvis en hadde kun hørende familiemedlemmer fi kk 
en lov til å gift e seg. Hvis en derimot hadde døve i familien, måtte en først steriliseres før en 
fi kk gift e seg. Før krigen trengte ikke døve oppsøke lege før de gift et seg.

”Ikke gå blindt inn i ekteskapet!
Få rådgivning før gift ermål.”
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Årsak 
Her ser dere en oversikt over hvor mye penger man fi kk i støtte fra staten. For hørende barn 
fi kk man årlig 125 mark. For barn som var sinnsforvirrede fi kk man mer støtte. Men for 
blinde og døve fi kk man enormt mye i støtte. Staten ønsket ikke lengere å gi så mye støtte. De 
ville kutte i budsjettet. Det var også en av grunnene til tvangssteriliseringen. Staten prøvde 
å påvirke ved bruk av propaganda. De prøvde å overbevise om at tvangssterilisering var noe 
bra. Målet var å unngå at det ble fl ere døve.

Folk og rase 
Den prøyssiske staten ga årlig støtte til:

• Normale elever 125,- Mark    
• Elever som trenger støtte 573,- Mark
• De som er uskikket til utdanning, sinnsforvirrede. 950,- Mark
• Blinde eller døvfødte elever 1500,- Mark
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arvelig dovhet  
Hvis døve hadde en eller fl ere døve i familien måtte det meldes til myndighetene. Skolene 
sendte derfor med elevene brev hjem.  Der fulgte det med et skjema hvor de måtte skrive om 
de hadde fl ere døve i familien, eller om de var hørende. Hvis en elev hadde en døv bror eller
søster, måtte eleven tvangssteriliseres.  

Det var en elev som oppga feil opplys-
ninger fordi han ikke ville bli tvangss-
terilisert.  Eleven hadde døve familiem-
edlemmer i fl ere generasjoner, men 
prøvde å skjule det. Læreren samlet inn 
skjemaene og ga de videre til legen. Da 
legen så i gjennom skjemaene fi kk han 
mistanke om falske opplysninger. Her 
ser dere brevet hvor legen spør om et 
søskenpar er døvstumme. 

Her ser vi et eksempel på et annet brev. 
Her er det en kvinne som ønsker å gift e 
seg og legen har sendt et brev til skolen 
hvor han spør om denne kvinnen har 
døve søsken. Skolen svarte ja og kvin-
nen ble tvangssterilisert. Muhs har lett 
i arkiver og funnet et eksempel fra et 
aldershjem i Berlin. Da han leste dette 
dokumentet ble han sjokkert.
Der står det at en lege spurte 
Albrehgs om han kunne un-
dersøke om døve som bodde 
på et aldershjem hadde 
arvelig sinnsforvirring eller 
døvhet. De som hadde det 
måtte steriliseres. Eldre som 
bor på aldershjem kan ikke 
få barn. Likevel tvang legen 
fl ere til sterilisering. Her ser 
dere dokumentet som legen 
sendte Albrehgs.

Legen spør:
“Er Agathe frisk for arvelige sykdommer, 

kan hun gift e seg?”
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Bor mennesker med arvelige sykdommer på aldershjem?

Innkalling
De som ble tvunget til sterilisering fi kk 
brev fra legen hvor det sto at de måtte møte 
til operasjon på sykehuset. Her ser vi et 
eksempel på et slikt brev. Til venstre står 
navnet på den personen som skal sterilis-
eres. Øverst på arket står det at personen 
skal steriliseres på grunn av arvelig døvhet. 
Noen døve brydde seg ikke om brevet og 
kastet det. Etter en stund kom det et nytt 
brev hvor det sto at om de ikke møtte opp 
selv, ville politiet komme, ta de med til 
sykehuset og påse at steriliseringen ble 
gjennomført. Det var vanskelig å si nei når 
politiet kom på døra. I Tyskland ble sterili-
sering av døve sett på som bra, som en slags 
befrielse. Her er en av propagandaene. Døve 
ble med dette sterkt diskriminert.

Helseretten beordrer sterilisering
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“Ikke straff 
 - men befrielse”

Antall tvangssteriliserte  

På verdensbasis ble ca 400.000 tvangssterilisert. Av disse var ca. 17.000 døve. Etter andre 
verdenskrig ble det to grupper innenfor døvemiljøet. De som hadde blitt sterilisert og de som 
ikke hadde blitt sterilisert og hadde barn. De som hadde blitt sterilisert var sjalu på de som 
kunne få barn og det førte til fl ere konfl ikter mellom de to gruppene. Mange av de som hadde 
blitt sterilisert var gift  og hadde ønske om barn, men fi kk det aldri. Konfl ikten stilnet. Etter 
hvert kunne de omgås hverandre. Likevel kunne de steriliserte føle at de ble sett ned på. 

Aldersgrensen for sterilisering var 14 år. Et søskenpar som var under 14 år opplevde likevel 
at jenta ble sterilisert. Ikke gutten. Jenta begynte å få bryster da hun var 12 år gammel og hvis 
legen eller skolen oppdaget at jentene fi kk bryster før de var 14 år ble de i all hast sterilisert.

Det greske ordet ”eutanasie” betyr ”dødens lettelse”.
Etwa 1.600 Gehörlose wurden ermordet.
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skole for dove joder
Berlin var en stor by og hadde 
tidligere tre døveskoler. En skole 
for døve, en annen skole med 
internat for spesielt intelligente 
døve og en egen skole for døve 
jøder. Rike jødiske familier, ikke 
bare fra Tyskland, men også fra 
Norge, Sverige og Italia betalte 
for at barna deres skulle gå og bo 
på skolen for døve jøder i Berlin. 
Denne skolebygningen ble ikke 
skadet under krigen og står frem-
deles den dag i dag. Den blir imi-
dlertid ikke benyttet som skole. 
Tidligere elever på denne skolen 
forteller at det var en bra skole.
I Undervisningen ble det brukt både oralmetoden og tegnspråk. Døve generelt anså denne 
jødiske skolen for å være svært bra, i motsetning til de andre døveskolene. 

Skolen for døve jøder var den eneste som underviste på tegnspråk og hvor ledelsen også 
kunne tegnspråk. Muhs forteller at han har møtt døve fra Israel som har vært elever på skolen 
i Berlin. De fortalte at rektoren var svært fl ink. Han var som en far for elevene. Da familiene 
tok avgjørelsen om at barna deres skulle gå på døveskolen for jøder, gav fedrene beskjed til 
barna sine om at det var rektor som skulle være deres far. Barna slo seg til ro med det fordi 
både rektor og de andre elevene kunne tegnspråk og dermed fi kk de konsentrert seg om sko-
legangen.

purim
Purim er en jødisk høytid som 
kan sammenlignes med kristen 
julefeiring. Jødiske skolebarn feiret 
høytiden med teater og dans. Her 
ser vi et bilde som ble tatt i 1927. 
Barna lagde selv kostymer og ser vi 
nøye etter kan vi også se hakekors 
på kostymene. Hitler undertrykte 
jødene noen år senere. Det visste 
ikke disse jødiske barna da dette 
bilde ble tatt. Lærene ga elevene 
frihet til selv å velge om de ville gå 
med hakekors eller ikke. 

Pirumfeiring 1927
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De tre nye rikslovene 
 I 1935 publiserte det tyske døvebladet tre nye lover. Det ble forbudt å bruke det tyske fl ag-
get med tre striper i fargene svart, rødt og gult. Det var kun tillatt å bruke fl agg med hake-
kors. Jøder fi kk ikke tysk statsborgerskap. Og jøder kunne ikke inngå ekteskap med tyskere. 
Tyskere skulle gift e seg med andre tyskere - og jøder med andre jøder. En blanding var ikke 
tillatt. Her kan vi se artikkelen hvor dette står skrevet. Det tyske døvebladet understrekte at de 
nye lovene også gjaldt for døve jøder. Noe som viser at døve gjorde det samme som hørende 
under krigen. Det var ikke bare hørende som undertrykket jødene - det gjorde også de døve.

Døves tidsskrift  1935

HAKEKORSFLAGGET ER DET 
ENESTE RIKSFLAGG

TYSKERE ER STATSBORGERE

BESKYTT DET TYSKE BLOD 
OG DEN TYSKE ÆRE

ANTISEMITTISK HETS I 
DØVES TIDSSKRIFT 1935

•

•

•

•
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Erwin Stemmler 
Her er et bilde av en døv mann som het 
Stemmler. Da han ble eldre ble han overvektig, 
derav navnetegnet. Stemmler var ikke jøde. 
Han levde lenge, men døde nylig. Muhs fortel-
ler at han har møtt Stemmler, som har fortalt 
ham mye om døve jøder. Stemmler har for 
eksempler fortalt at jødene var ordentlige, fi ne 
og gikk med slips og dress. De hadde et fi nt 
tegnspråk, var høfl ige og intelligente. I mot-
setning til andre døve som kunne være sløve 
med språket og tulle og tøyse. Stemmler likte 
å møte de døve jødene og prate med dem da 
kommunikasjonen foregikk på et høyere nivå. 
Stemmler selv var også pyntelig, pen på håret 
og interessert i sport. 

Ekskluderingen av Erwin Stemmler fra Berlin sportsklubb i døveforeningen.

Her ser vi en artikkel fra et sportsblad for 
døve hvor det står at Stemmler er eksklud-
ert fra idretten fordi han hadde kontakt 
med jøder. Det hadde tidligere vært an-
nonsert at det var forbudt å omgås jødene. 
Stemmler trosset dette forbudet. Det fi kk 
andre døve til å snakke bak ryggen hans 
om hvor mye kontakt han hadde med 
jødene. Dette er et bevis på at døve ikke 
var uskyldige under krigen. Døve utførte 
også nazistiske handlinger, som for ek-
sempel ekskluderingen av Stemmler.
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Lovis Varges 
Muhs forteller om Lovis Varges. Lovis døde for 5 år siden, 
nærmere bestemt i 2005. Muhs forteller at han tar av seg 
hatten for Lovis fordi han så åpenlyst fortalte om tiden 
under nazismen. Det gjorde ikke andre døve. Lovis ble født 
før krigen og visste derfor mye om nazismen. Lovis var en 
liten intelligent gutt. Alle i familien hans var døve. De for-
talte Lovis mange historier, som han igjen fi kk gjenfortalt 
til Muhs.  Andre døve ville slettes ikke fortelle åpenlyst om 
historier fra tiden under nazismen.

Lovis Varges (1937-2005)

Familien Varges 
På bildet her er Lovis og hans foreldre. Alle tre 
var døve og kommuniserte på tegnspråk. På 
neste bilde kan vi se Lovis sine foreldre til vens-
tre og hans bestemor og onkel til høyre. Onkelen 
var hans mors bror. Faren til Lovis var ikke jøde, 
men det var moren. De var svært glade i hveran-
dre og etter at de ble gift  konverterte også faren 
til jødedommen. I morens familie var alle døve 
og  jøder. De hadde alle gått på skole for døve 
jøder og de var fl inke og intelligente.
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Onkelen til Lovis
Jeg skal nå fortelle om broren til Varges mor. Under nazismen ble jødene undertrykt og dette 
Under nazismen ble jødene undertrykt. Det sto det ingenting om i avisene fordi det var in-
nført streng sensur. Avisene ble ilagt forbud mot å skrive om alle jødene som ble drept. Døve 
fi kk dermed ikke den informasjonen, som hørende snakket lavt om. Muhs forteller en histo-
rie fra 1938 som handler om onkelen til Lovis. 

En dag mottok onkelen et brev fra politiet hvor det sto at han måtte ta med seg passet og 
henvende seg på politistasjonen. Onkelen hadde ikke stjålet noe eller gjort noe annet galt og 
forsto ikke hvorfor han var nødt til å møte på politistasjonen. Han viste brevet til sin søster, 
Lovis sin mor, som ble usikker på om han virkelig skulle dra. Onkelen bestemte seg likevel for 
å dra, han hadde jo ikke gjort noe galt. 

Dagen etter da onkelen fortsatt ikke hadde kommet hjem fra politistasjonen, ble moren til 
Lovis bekymret og bestemte seg for å dra til politistasjonen for å spørre etter ham. Da fi kk 
hun vite at hennes bror var arrestert og satt i kjelleren i politihuset. Hun kunne ikke forstå 
hvorfor han var arrestert og insisterte på å få treff e ham. Han var svært fortvilet og forsto 
heller ikke hvorfor han var arrestert. Han som ikke hadde stjålet noe eller gjort noe galt. Han 
gråt av fortvilelse.

Seks måneder senere mottok søsteren et brev hvor det sto at hun skulle dra til KZ-leiren, en 
fangeleir drevet av SS. SS var en forkortelse for stabs styrker, en miltærgruppe Hitler hadde 
opprettet. Der skulle hun hente asken etter sin bror. I brevet sto det at brorens lunger hadde 
sviktet og at det var årsaken til hans død. Søsteren ble sjokkert og tvilte sterkt på at det var 
sant. Hun trodde han var blitt satt til slavearbeid og mishandlet til døde, og at de hadde kre-
mert liket for å skjule mishandlingen. Søsteren hentet urnen med brorens aske og gravde den 
selv ned på en jødisk gravgård. 

Albreghs tilbod hjelp
 Varges mor, Else, ble født i Berlin. Faren, Heinrich ble født et sted like sør for Berlin. Samme 
sted som Albreghs. Albreghs var nazist. Han advarte Heinrich mot det som foregikk av un-
dertrykkelse av jøder og rådet ham til å reise til Israel. Heinrich derimot ville ikke reise fra 
hus og hjem i Berlin. Albreghs tilbydde seg til og med å skaff e falskt pass slik at han kunne 
fl ykte. Tenk – Albreghs som var nazist, prøvde i skjul å hjelpe jødene med å fl ykte fordi det 
ikke var trygt for dem å bli i Tyskland.  Det var derfor Muhs var i tvil om Albreghs var en god 
eller dårlig person. Heinrich og Albreghs kom fra samme sted og var gode venner. 
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Far til Lovis  ble mishandlet     
 Bildet vi ser her er fra 2. sep-
tember 1939. Andre verden-
skrig brøt ut 1. september 1939 
da Tyskland invaderte Polen. 
Politiet sendte et brev til Lovis 
sin mor, Else, om at hun måtte 
ta med seg passet sitt og hen-
vende seg på politistasjonen. 
Else fi kk med seg sin mann, 
Heinrich og dro for å vise poli-
tiet passet sitt. Politiet mente at 
passet hennes var blitt gammelt 
og at hun trengte et nytt. Vi 
kan se bilde av det nye passet
her. På passet var det ført opp en stor «J» som indikerte at hun var jøde. Else hadde opprin-
nelig tre navn, men på det nye passet var det kommet et fj erde navn, «Sara». 

Det var slik at alle jødiske kvinner fi kk utstedt et nytt pass hvor det var ført opp en stor «J» 
og navnet «Sara» - for å vise at de var jøder. Else likte ikke dette og ville ikke ta i mot den nye 
passet. Det førte til en diskusjon mellom Else, Heinrich og politiet, som endte med at politiet 
trykket på en alarmknapp under bordet. Else og Heinrich ble arrestert og ført ned i kjelleren. 

Neste dag kom politiet ned og spurte om Else nå ville 
ta i mot sitt nye pass. Hun tenkte på sin sønn, Lovis, 
som var hjemme alene og ventet på dem. Hun hadde 
ikke noe valg. Tok i mot passet og reiste hjem. Heinrich 
derimot, måtte vente ytterligere 6 måneder før han fi kk 
reise hjem. Da han kom hjem var hans helse dårlig. 
Han hadde blitt sent til SS. Der var det tøff e forhold. 
Nazistene som jobbet gikk med sorte uniformer. SS ga 
Heinrich et ark som de ønsket at han skulle under-

tegne. Heinrich leste skrivet og fant ut at om han signerte, godtok han skilsmisse fra sin kone 
Else. Heinrich nektet å skrive under. Han ville ikke skilles fra sin elskede kone. Konsekven-
sen ble at han ble pisket og mishandlet en hel måned. SS spurte gjentatte ganger om han ville 
skrive under på skilsmissen, men Heinrich nektet. Han fryktet at dersom han skrev under 
ville Else bli drept. Heinrich holdt ut i 6 måneder til SS til slutt ga opp. 

Heinrich reiste hjem med svært dårlig helse. En jødisk lege ga ham behandling og smurte 
ryggen hans med salve. Lovis fortalte Muhs at han som liten gutt husker han så sårene på fa-
rens rygg en gang faren sto og vasket seg. Faren fortalte sønnen at han hadde vært uheldig en 
dag på jobben. Han ville skåne og unngå å skremme sønnen sin. Da Lovis ble voksen fi kk han 
likevel vite at faren hadde blitt pisket og mishandlet av SS-soldater fordi han ikke ville skille 
seg. Det er Lovis som har fortalt Muhs denne historien. 
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Mange jøder døde under krigen og fi kk aldri fortalt sin 
historie. Lovis overlevde og fortalte sin historie til Muhs. 
Vi kjenner ikke historiene til mange av jødene som døde. 

Kroner 
Holocaust betyr at jøder ble forsøkt utryddet. Muhs forteller om en jødisk mann som het 
Kroner.  Kroner ble født i 1880. Han var en dyktig mann som jobbet hardt. Han var spesielt 
engasjert innen idrett for døve. Kroner satte blant annet i gang mange prosjekter med den 
hensikt å bygge opp døveidretten. Han var godt likt blant mange døve, men Albreghs ønsket å 
ekskludere ham fra idrettsmiljøet fordi han var jøde. 

Dette bildet er fra 1943, da Kroner ble deportert. Det vil si at han ble tvunget til å dra til Aus-
chwitz. Under krigen var det mange jøder som ble drept. Muhs har ikke hatt mulighet til å 
undersøke hva som skjedde med alle. Han har valgt å undersøke hva som skjedde med Kro-
ner på grunn av hans store engasjement for døveidretten. 

For omtrent 5 år siden spurte Muhs en forsamling, hvor det var mange døve, om de kjente 
Kroner. Første var det ingen som responderte, men etter at Muhs hadde fortalt Kroners his-
torie, var det noen eldre døve som husket at de hadde hørt navnet hans. Muhs oppfordret 
forsamlingen til å samle inn penger til et minnesmerke for Kroner. I Berlin er det mange min-
nesmerker etter forskjellige personer, bygninger og så videre.
 

Holocaust
Drapene på jøder i nasjonalsosialismens periode

Familien Varges overlevde krigen 
I 1942 ble alle kvinner pålagt å bære et gult jødisk stjernesymbol.  Menn trengte ikke å gå 
med et slikt symbol. Det gjaldt kun kvinner. Lovis bar dermed ingen symbol. Han gikk på 
skolen og skjulte at han var jøde. Hvis alle i en familie var jøder ble de drept. Om det i et 
ekteskap kun var en jøde, var nazistene forsiktige med å drepe familiemedlemmer. I familien 
Varges var det både jøder og ikke-jøder og man tror det er årsaken til at mange i Varges-fami-
lien overlevde krigen.
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Kroner og de dovstummes svommeklubb  

Dette bildet av svømmeklubben er tatt i 1904. Her står døve svømmere på rekke og rad. På 
fremste rekke, lengst til venstre står Kroner. En ung mann, pent kledd med hodeplagg. Kro-
ner var en av grunnleggerne av svømmeklubben. VVed siden av ham står en annen mann. 
Han var økonomiansvarlig.

Dette bildet av svømmeklubben er tatt i 1904. Her står døve svømmere e bildet av svømmeklubben er tatt i 1904. Her står døve sv

Paul Kroner ble drept i Auschwitz. Han var en 
av grunnleggerne av døvstummes svømme-
klubb i Berlin 1900 e.V.
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Kroners minnesmerke  
Minnesmerke som Muhs fortalte om tidligere ble plassert like ved huset som Kroner selv 
bygde og bodde i. På minnesmerke står navn, fødselsår og dødsårsak. Barn fra døveskolen 
og andre nærliggende skoler var til stede under markeringen. Og før de la ned minnesmerke  
holdt  Muhs  en tale for Kroner. 
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antall dove joder for og etter krigen
Før krigen var det tre døveskoler i Berlin. En av disse var døveskolen for jøder. De døve 
jødene som vokste opp i Berlin ønsket, som andre døve, å ikke reise hjem etter endt skole-
gang. De ble i Berlin hvor døvemiljøet var stort og hvor det var mange ulike tilbud innfor 
sport og kultur. Det bodde 400-600 døve jøder i Berlin. Etter krigen var det bare 14. De 
andre hadde blitt drept.

Muhs til Auschwitz 
Muhs hadde reist rundt i Tyskland og holdt foredrag om dette temaet fl ere ganger da to dam-
er spurte om han noen gang hadde vært i Auschwitz. Muhs svarte at det hadde han ikke, noe 
damene reagerte sterkt på. Muhs hadde sett fi lm fra Auschwitz og følte ikke noe behov for å 
reise dit. Damene mente likevel at han som reiste rundt og holdt foredrag om dette temaet 
burde reise til Auschwitz for å se stedet med egne øyne. De hadde selv vært der. 

Auschwitz ligger like utenfor Krakow som er en by i Polen. Muhs tenkte litt over det de hadde 
sagt, og nettopp fordi han reiste rundt og holdt foredrag om temaet, bestemte han seg for å re-
ise til Auschwitz. Muhs tok kontakt med en polsk døv som jobbet i Berlin. I og med at Muhs 
ikke var kjent i området, ønsket han ikke å reise uten guide. Den polske døve som jobbet i 
Berlin hjalp så Muhs med å komme i kontakt med annen mann i Polen som kunne hjelpe 
ham. Muhs reist med tog til Krakow, der han ble møtt av denne polske døve mannen som 
skulle være guide. Han var på samme alder som Muhs. De tok bussen sammen til Auschwitz. 
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Muhs leter etter Kroner
Før Muhs reiste til Auschwitz sendte han et brev hvor han skrev at han ønsket å møte noen 
som jobbet i arkivet. Muhs ville fi nne ut hva som var hendt med Kroner. Da de kom til Aus-
chwitz og arkivet, fi kk Muhs et ark hvor han skrev Kroners navn, fødselsår og hvor han levde. 
Muhs og guiden hans hadde ventet i cirka 20 minutter da arkivaren kom tilbake og sa at han 
ikke hadde funnet noe i arkivet, men at det også var helt normalt. Muhs fortalte at han viste at 
Kroner hadde sittet på toget fra Berlin 3. mars og at han ankom Auschwitz 4.mars. 

Med bakgrunn i det, fortalte arkivaren hva som sannsynligvis hadde skjedd. Da toget kom 
frem til Auschwitz måtte alle jødene gå av og stille seg på en rekke. SS-soldater studerte dem 
og de som så ut til å være unge og sterke ble plukket ut. De fi kk tatovert inn et nummer på 
underarmen – det samme nummeret fi kk de på sine gensere. De som var gamle eller barn ble 
satt i gasskammer og drept. Disse ble aldri registrert. 

Kroner var en gammel mann og man kan anta at han ble drept i gasskammer. Det var kun 
de som ble ansett som sterk, som fi kk nummer og ble registrert. Derfor tror Muhs at Kroner 
døde 4.mars i 1943. Samme dag som han ankom Auschwitz. 

Dette var en sterk opplevelse for Muhs. Han oppdaget også at det antagelig var minst 4 andre 
døve, kanskje fl ere, men i alle fall 4 som kom til Auschwitz med samme tog. Muhs kjenner 
ikke til hva som hendte med dem. Men blant dem var det et ektepar. Om de satt sammen 
på toget og kunne kommunisere med hverandre eller om de satt spredt vites ikke. Toget var 
langt. Man vet heller ikke om de andre 4 døde sammen med Kroner.
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Tilgivelse for et morkt kapittel i tysk dovehistorie 
Første gang Muhs holdt et innlegg om dette 
teamet var i 1995. Senere har han reist rundt 
og holdt mange foredrag, for eksempel under 
Døves Kulturdager og på internasjonale treff . 
Muhs har villet få frem at døve, på lik linje 
med hørende, har vært involvert i korrupsjon, 
vold, propaganda, sterilisering og under-
trykking av døve jøder. 

I 2008 inviterte Tyskland presidenten for 
det israelske døveforbundet til Tyskland. 
Bakgrunnen var at de døve i Tyskland ville 
beklage at de hadde undertrykt døve jøder 
under krigen. Til venstre på dette bildet er 
presidenten for det tyske døveforbundet, og 
til høyre står presidenten for det israelske 
døveforbundet. Tidligere var det ingen som 
snakket om hva som skjedde med døve jøder 
under krigen, mens nå er det åpenhet.

Døves kulturdager 2008 i Køln

I 2008 ba det tyske døveforbundet presi-
denten i det israelske døveforbundet, Doron 
Levy, og IGJAD om tilgivelse for et mørkt 
kapittel i tysk døvehistorie


