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De skæbneløse 

 
En ærlig skildring af KZ-lejr 
Af Peter Skov-Jakobsen 
 
En væsentlig film om holocaust - en ærlig skildring der hverken 
heroiserer eller blamerer. Om dette europæiske sår, holocaust, 
kan de blive ved med at lave film som man ikke burde lade 
være med at se.  
 Vi følger drengen fra Budapest der først må være med til 
erfaringen af at hans far indkaldes til tvangs-arbejde. Da han 
drager af sted, er det tilsyneladende kun den gamle farfar der 
tør se det i øjnene: det er den jødiske skæbne der venter, 
forfølgelsen, nedværdigelsen, udryddelsen. En dag bliver 
György taget ud af bussen, og hans vej går mod Tyskland. 
Først møder man det uvidende politi, senere de fascistiske 
ungarske landsmænd som lader dumhed og umenneskelighed hvisle ud gennem munden.  
 Skildringen af lejren er meget anderledes end man er vant til. Gruen er fuldkommen; men der 
holdes tilbage med endeløse voldsudgydelser. På en eller anden måde lykkes det instruktøren at få 
seeren med ind i drengen, og det betyder at man sidder og føler smerten og sulten.  
 Det er en film der på en smuk måde skildrer kammeratskabet i lejrene. Det var mennesker som 
var udsat for en bestialsk behandling, men de blev ikke gjort til dyr. Selvfølgelig oplever man hvordan 
SS’erne bliver grebet af deres egen vrede og ikke kan stoppe den; men alligevel er det som om 
kammeratskabet ikke kan brydes blandt fangerne.  
 Skildringen af befrielsen er helt speciel. Den afslører en ægte følelse af at det næsten ikke var til 
at stille noget op med en frihed når man var blevet gjort skæbneløs. Der var langt hjem fra lejrene – 
det var svært at blive menneske igen, og hvor var alle de andre. Da han kom hjem igen til Budapest, 
boede andre i lejligheden, men naboerne kunne genkende ham.  
 Det er en væsentlig film om holocaust og om lejrene. Det er en ærlig skildring der hverken 
heroiserer eller blamerer. De filmiske metoder er effektfulde. Der kommer først farve på efter friheden 
– indtil da eksisterer man i noget der minder om sort og hvidt, brunligt mod gråligt. At der altid synes 
at være hierarkier og fordomme, vises også blandt fangerne, og personligt har jeg ikke noget imod at 
nazisterne og fascisterne altid fremstilles som oppustede fedeboller, der ikke har skabt forstand – det 
er nemlig en del af sandheden om den ideologi: En rassant dumhed der ikke bliver stoppet. Den film 
bør ses af alle der interesserer sig for folkemord og for Anden Verdenskrig.  
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