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Hitlers furier
Kvinderne i det nazistiske folkemord
Det traditionelle billede af de tyske kvinder som trofaste hustruer, der passede hjemmefronten,
blegner ved Wendy Lowers Hitlers furier, en rystende beretning om de 500.000 unge tyske
kvinder, som befandt sig på Østfronten, hvor de bevidnede og deltog i nazisternes folkemord
under Anden Verdenskrig.
Disse unge kvinder – sygeplejersker, sekretærer, hustruer og elskerinder – så det fremvoksende
nazi-imperiums østfront som et sted med rige karriere- og ægteskabsmuligheder, men forestillede
sig næppe, hvad de ville komme til at se og gøre der.
Hitlers furier tegner et billede af en – i moralsk forstand – fortabt generation af unge kvinder, der
blev født i et kaotisk Tyskland efter nederlaget i Første Verdenskrig og blev grebet af den
nationalistiske begejstringsbølge i den nazistiske bevægelse.
På baggrund af 20 års holocauststudier, adgang til hidtil ukendt materiale fra russiske arkiver og
interviews med overlevende tyske vidner viser Wendy Lower, at disse kvinder var andet og mere
end bare skrivebordsmordere og behageligt fritidsselskab for de tyske mænd. Hun fortæller,
hvordan de tog del i mishandlingen af jøder i ghettoerne i Polen, Ukraine og Hviderusland, at de
var vidner til massakrer, hvor de ikke bare serverede forfriskninger, men også tog deres tørn i
massenedskydningerne. Og som det måske mest skræmmende fortæller hun om SS-hustruer og
småbørnsmødre, hvis brutalitet og grusomhed ikke står tilbage for særlig meget i
verdenshistorien.
Hitlers furier udfordrer vores normale forestillinger og skurkebilleder: Folkedrab er også et
kvindeligt anliggende.
Hitlers furier er nomineret til den amerikanske National Book Award for Nonfiction 2014.
Wendy Lower er professor i historie ved Claremont McKenna College i Californien og desuden
tilknyttet Ludwig-Maximilians-Universität i München.
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