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Anders Otte Stensager: Christian den Grusomme – En biografi om Christian Wirth – 

kriminalkommissær og morder i Det Tredje Rige 

Nogle læsere vil uden tvivl være bekendt med nazisternes drab på sindslidende og 
handikappede, men færre kender til, at der også var danske ofre iblandt. I Anders 
Otte Stensagers biografi om en af nazismens store forbrydere, Christian den Grusomme, foldes 
nogle af disse skæbner for første gang ud. Bogen dokumenterer endvidere, at en SS-mand med 
dansk familiebaggrund deltog i udryddelsen af jøderne i Sobibor. 
  
I udryddelseslejrene Belzec, Sobibor og Treblinka i Polen blev der i 1942-43 dræbt ikke færre end 
1,7 millioner mennesker, fortrinsvis jøder. En prolog til massemordet var nazisternes såkaldte 
eutanasiprogram, som blev administreret fra Berlin og udelukkende havde til hensigt at dræbe 
sindslidende og handikappede i seks udvalgte mordanstalter eller “eutanasicentre”. 
 
Hovedparten af de ansvarlige fra eutanasiprogrammet kom til at udgøre kernen i det faste 
mandskab i de tre udryddelseslejre under Aktion Reinhardt, som var kodenavnet for den tyske 
plan om at udrydde alle Polens jøder i Generalguvernementet. En af de mest berygtede fra Aktion 
Reinhardt var kriminalkommissæren fra Stuttgart Christian Wirth (1885-1944) – af mandskabet 
også kaldet Christian den Grusomme.  
 
Denne bog er den første samlede biografi, der er skrevet om Wirth. Bogen afslører også flere hidtil 
ukendte danske vinkler på historien. Flere danskere med sindslidelser blev således dræbt i de seks 
mordanstalter, og en SS-mand med dansk familiebaggrund deltog i udryddelsen af jøderne i 
Sobibor. 
 
Anmelderne om Anders Otte Stensagers bog Franz Stangl fra 2020:  
 

 ”Arkæologen Anders Otte Stensager med speciale i Holocausts arkæologi har 
med en imponerende research i ikke tidligere offentliggjort kildemateriale skrevet en formidabel 
bog.” - Jyllands-Posten 
 

  ”Stensagers bog er på internationalt niveau. Det er grundig og kritisk 
forskning af højeste kaliber. Mange sider er næsten ubærlige at læse, for rædslerne er udpenslet, 
men det er en nødvendig bog om menneskelig ondskab og moralsk apati.” - Berlingske 
 

 ”Rystende, men fremragende udført holocaustarkæologi.” - Politiken 
 
Anders Otte Stensager, f. 1968, er magister i arkæologi fra Københavns Universitet med speciale i 
holocaustarkæologi. Har skrevet flere bøger med fokus på tyske koncentrationslejre, herunder 



biografier om krigsforbrydere og gerningsmænd, bl.a. om lægen fra Auschwitz, Josef Mengele, og 
senest om politimanden Franz Stangl, der blev lejrkommandant for Sobibor og Treblinka. 
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