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størsteparten af de arbejdsdygtige mænd efter 1-2 mdr. var forsvun-

det i gaskamrene. De havde også minimalt med tøj på og arbejdede 

12-18 timer i døgnet. Ofte i streng kulde. Hertil kom straffeekser-

cits og mishandlinger, som særligt de norske jøder, som ikke forstod 

tysk, blev udsat for«363. 

Heinz Michel blev dog hurtigt fri for Buna, og den 18. december 

1942 blev han bragt til blok 20 i stamlejren i Auschwitz. Af en hånd-

skrevet liste over fanger der førtes til »dødens hospital«, fremgår det 

at fange nr. 79.184 Heinz Michel havde en »Abgangstag« fra blok 20 

den 30. december 1942364. Heinz Michels Abgang blev antagelig af-

livning med en sprøjte fenol i hjertet, som var den almindeligste 

form for afl ivning af »ubrugelige« mennesker på dette tidspunkt i 

Auschwitz.

Liselotte Schlachcis
»Mager og spinkel og så meget blodfattig ud«

Liselotte Schlachcis, født 23. marts 1910 i Pinne, Tyskland. I Danmark 

fra 9. september 1934 til 3. august 1941. Deporteret fra Danmark 3. 

august 1941. Død 30. januar 1943 i Auschwitz.

Liselotte Schlachcis var jøde og efter sigende noget af en kommu-

nist. Hun fl ygtede fra Tyskland til Danmark i 1934 og blev fra før-

ste færd understøttet af den »herværende Jødiske Kirke«, sådan som 

en ældre medarbejder i Fremmedafdelingen hos Statspolitiet skrev, 

men aldrig af politiske hjælpekomiteer.

Den lille Liselotte, for lille var hun bestemt, kun 149 cm høj, var 

både »mager og spinkel og så meget blodfattig ud« ifølge overbetjent 

Toxværd i Fremmedafdelingen. 

Liselotte Schlachcis opholdt sig i Danmark fra 1934 til 1941, da 

Justitsministeriet besluttede at hun skulle overføres til Tyskland, 

og at hendes opholdstilladelse skulle inddrages. Det var kommet 

de danske myndigheder for øre at de tyske myndigheder agtede at 

fremsætte en begæring om at få Liselotte overført til Tyskland365. 

Nogen begæring fi k man dog aldrig fra de tyske myndigheder. Alli-

gevel blev Liselotte udvist til Tyskland den 3. august 1941. Hun blev 

holdt fængslet i forskellige fængsler, senest i Neumünster, hvorfra 

hun blev deporteret til Auschwitz den 13. november 1942366. Liselot-

te Schlachcis var kun 33 år da hun bukkede under i Auschwitz den 

30. januar 1943367. 

Her følger de brudstykker vi kender og kan stykke sammen om 

hendes korte liv.

Liselotte Ruth Schlachcis blev født i byen Pinne, som i 1908 lå i 

det tyske rige, men som efter Første Verdenskrig hed Pniewy og lå i 

Poznan i Polen368. Hun var datter af købmand Eduard Schlachcis og 

hans kone Martha (f. Lewinsohn369). Da hun var fem år, fl yttede hen-

des forældre til Hamburg, hvor hun gik i skole indtil sit 16. år. Deref-

ter arbejdede hun som kontorist i et fi rma indtil 1933. 

Hun fortalte Statspolitiet at hun var forlovet med et medlem af 

Reichsbanner-partiet, den militaristiske del af socialdemokratiet, som 

bekæmpede nazisterne på gadeniveau og hvis uniformer godt kun-

ne minde lidt om nazisternes. Liselotte fortalte at hendes forlovede 

skulle have skudt og såret en modstander. Det rigtige var at kære-

sten, Rudolf Ernst Lindau (1912-34), havde myrdet en politimester i 

Hamburg ved navn Perske og senere blev henrettet ved halshugning 

for den gerning370. Liselotte blev anholdt og fængslet, sigtet for at 

have forsøgt at skaffe kæresten ud af landet og for at modarbejde sa-

gens opklaring. Hun blev først holdt i beskyttelsesfængsel i knap 3 

måneder og derfra sendt til undersøgelsesfængslet i Hamburg, hvor 

hun var indespærret indtil den 12. juli 1934371. Under forhør ind-

rømmede hun at have været kurér i perioden august til december 

1933, hvor hun bragte breve rundt til medlemmer af det som nazi-

sterne kaldte det militærpolitiske apparat i KPD (Kommunistische Par-

tei Deutschlands), som i øvrigt var blevet forbudt af nazisterne372. 

Ved løsladelsen meddelte hendes sagfører hende at hun kunne 

regne med mindst to års fængsel. 

I denne forbindelse må nævnes at den danske frihedskæmper 

Frode Jakobsen i en af sine bøger og i en artikel i Politiken i 1990 hæv-

dede at hans medarbejder i Hamburg blev hængt i januar 1934. Ja-

kobsen havde cyklet rundt i Hamburg med breve, skrevet med ci-

tronsyre, til »trotskistiske ledere« i Hamburg. Den eneste der blev 
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henrettet (halshugget med guillotine) i Hamburg i januar 1934, var 

Rudolf Ernst Lindau, Lieselotte Schlachcis’ forlovede373. Frode Jakob-

sen har dog aldrig oplyst om sit kendskab eller sin forbindelse til 

Liselotte Schlachcis, og ej heller oplyst Rudolf Ernst Lindaus navn. 

Men Jakobsen samarbejdede derimod i Hamburg med to piger, »som 

var med [og] kunne skjule en masse gode ting under skørterne«374.

Liselotte besluttede at forlade Tyskland, købte en enkeltbillet til 

S/S Kaiser fra Hamburg til København, hvor hun den 9. september 

1934 gik i land under sit rigtige navn. Her boede hun én nat på hotel. 

Dagen efter mødte hun tilfældigt en jødisk familie på gaden og bo-

ede hos den i nogen tid. Hun blev fra første færd understøttet af Det 

Mosaiske Troessamfund. Josef Fischer ved trossamfundets sekreta-

riat oplyste Statspolitiet i slutningen af 1934 at Liselotte Schlachcis 

havde fremlagt bevis for at hun har været i koncentrationslejr og i 

arrest, og at hun nu var eftersøgt i anledning af »Hochverrat«. Hun 

havde under et forhør i Hamburg den 2. januar 1934 faktisk erkendt 

at hun have været kurér for KPD, under dæknavnet »Kurt«. Nogle af 

de anklagede i sagen anså hende dog for at være forræder375. 

Efter dommen over de andre tiltalte i sagen, som alle blev dømt 

for højforræderi i Hamburg i december 1934, var Gestapo stadig in-

teresseret i Liselotte Schlachcis. Hun optrådte på deres »Verzeichnis 

der fl üchtig gegangenden Kommunisten« af 31. maj 1935376. 

Liselotte Schlachcis måtte som andre fl ygtninge møde regelmæs-

sigt i Fremmedafdelingen på Politigården i København. Hun kunne 

oplyse at hun fi k 12 kr. ugentligt fra Mosaisk Troessamfund, hvoraf 

hun betalte seks kroner om ugen for kost og logi. Hun måtte ikke ta-

ge arbejde, og betjentene der forhørte hende, var også mest interes-

seret i om hun havde andre udgifter. 

I begyndelsen af 1935 meddelte Liselotte Schlachcis at hun var 

interesseret i at rejse til Rusland, og at hun derfor havde taget kon-

takt med det sovjetrussiske konsulat i København. Mosaisk Troes-

samfund var villig til at betale for hendes rejse. Det viste sig dog 

snart at være vanskeligt at rejse til Rusland, hendes idealland. Det 

lykkedes hverken at få rejsetilladelser gennem Finland eller Let-

land, og skibslejlighed direkte til Leningrad var svært at få. Hun fi k 

nu midlertidig understøttelse fra Københavns magistrat, Socialdi-

rektoratet, 40 kr. om måneden, én måned ad gangen i samråd med 

fremmedpolitiet. Hun fi k også naturalier og spisebilletter fra Mosa-

isk Troessamfund. 

Socialdirektoratet pressede meget på for at få et visum så Liselot-

te kunne rejse til Sovjetunionen. Det lod vente på sig. I maj måned 

1935 fi k Liselotte den besked i Sovjetlegationen at hun endnu ikke 

kunne få det ønskede visum, og at hun ville få skriftlig meddelelse 

når der kom besked fra Moskva, og at hun ikke skulle spørge mere i 

konsulatet. I januar 1936 havde Liselotte endnu ikke fået visum, og 

kriminalbetjent Toxværd skrev:

»Hun hører, efter hvad hun ved, til de Personer, som Københavns 

Magistrat har forpligtet sig overfor Mosaisk Trossamfund at yde 

Hjælp til, og man kan være sikker paa, at hun ikke paa nogen Ma-

ade tilsvindler sig en Hjælp, som hun kan undvære«.

Måske har Fremmedafdelingen fundet det formålsløst at blive ved 

med at indkalde Liselotte Schlachcis til forhør fordi hun ikke umid-

delbart kunne få visum til Sovjetunionen, hvor den kendsgerning at 

hun var jøde, nok spillede en rolle for at hun intet svar fi k. Hun blev 

herefter ikke indkaldt til Fremmedafdelingen i mere end to år377. 

Politiet positivt
Den 12. februar 1938 ringede sekretær Drachmann i Socialministe-

riet til politiet i anledning af Liselotte Schlachcis’ »eventuelle Hjem-

sendelse til Tyskland«. Kriminalbetjenten gjorde Drachmann op-

mærksom på at hun stadig var efterlyst i det tyske politis efterret-

ning for forberedelse til højforræderi. Hun blev indkaldt få dage se-

nere og måtte forklare sin aktuelle situation. Hun oplyste at hun ik-

ke turde vende tilbage til Tyskland, eftersom hun var efterlyst. Hun 

nægtede »at have Arbejde af nogen Art, men tilbringer Dagen med 

at læse og med Ophold i »Emigranthjemmet« ved Raadhuspladsen. 

Hun nægter at have nogen som helst Forbindelse med Danmarks 

Røde Hjælp«. 

Få dage senere modtog Fremmedafdelingen et brev fra Socialdirek-

toratet, fremsendt af Socialministeriet, som omhandlede Schlach cis’ 

»Hjemsendelse til Tyskland paa Grund af Trang, idet det ikke fi ndes 

rimeligt, at pgld. vedblivende skal ligge det offentlige Forsørgelses-

væsen til Byrde«378. 

Socialministeriet udbad sig et svar. Fremmedafdelingen oplyste 

at hun ikke havde været »i stand til at fremskaffe Visum for Indrej-

se til Sovjetrusland, og at det formentlig maa anses for udelukket, 

at hun nu skulde opnaa saadan Indrejsetilladelse«. Betjent W. skrev 
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endvidere med godkendelse fra sin chef, von Linstow, at der ikke 

for tiden ville blive taget initiativ til hendes hjemsendelse til Tysk-

land fordi hun stadig var efterlyst for forberedelse af højforræderi, 

en pointe man gentog over for ministeriet i 1939 og igen i 1940 da 

man skrev »Tilbagesendes Socialministeriet, idet man skal meddele, 

at man da Liselotte Schlachcis fremdeles maa anerkendes som poli-

tisk Flygtning, ikke paatænker at hjemsende hende«379.

Den lille og skrøbelige Liselotte
Liselotte Schlachcis blev indkaldt til Fremmedafdelingen et par gan-

ge, hvor »hendes« tilsynsbetjent, W., var klart velvillig over for hen-

de og forsøgte at fi nde ud af om hun kunne få arbejde. Hun ønskede 

helst et kontorarbejde eller oversættelsesarbejde fra dansk til tysk. 

Det fremkom at hun havde oversat en tekst for en ingeniør og få-

et 100 kr for det. Men Justitsministeriet meddelte hende i maj 1938 

at hun ikke måtte lave sådant arbejde380. Betjent T. oplyste Mosaisk 

Troessamfund at myndighederne sikkert ville stille sig velvilligt til 

at hun fi k arbejde som husassistent eller lignende.

Liselotte Schlachcis blev indkaldt til Fremmedafdelingen i juni 

1938 og gjort opmærksom på at der sikkert ikke var anden chance 

for hende end at få tilladelse til at tage arbejde som husassistent el-

ler lignende. »Hun erklærede, at da hun daarligt nok havde tilstræk-

kelig fysisk Kraft til at gøre det Værelse rent, hun selv har, kunde 

det ikke nytte, at hun forsøgte at tage Plads som Husassistent eller 

ved husligt Arbejde i det hele taget«. Hun fremførte også det argu-

ment, at hun ikke kunne betale sit værelse med den ringe indtægt 

hun ville få med arbejde ved husvæsenet.

Her konkluderede betjenten efter at have lyttet til den lille kvinde:

»Det skal bemærkes, at paagl. Frk. Schlachcis, der kun er 149 Cm. 

høj, mager og spinkel og ser meget blodfattig ud, absolut ikke ser ud 

til at kunne paatage sig noget som helst Arbejde, hvor der skal fy-

sisk Kraft til«. 

Komiteen af 4. maj kunne heller ikke fi nde noget husligt arbejde 

til Liselotte, og landsretssagfører Kai Simonsen (sekretær for den jø-

diske menigheds fl ygtningekomite) meddelte: »at han forgæves har 

søgt at skaffe pgl. Arbejde som Barneplejerske ell. lign., men det har 

været aldeles umuligt, da hun slet ingen Uddannelse har herved og 

ej heller er i Besiddelse af tilstrækkelig fysisk Kraft hertil«. Kai Si-

monsen forsøgte også at fi nde arbejde til Liselotte Schlachcis som 

kontorist, men sekretær Breitscheid hos de Samvirkende Danske 

Emigrantkomiteer meddelte at hvis han skulle foretage sig noget 

for at skaffe kontorarbejde til Liselotte, skulle man muligvis give 

hende undervisning i dansk og andet for at hjælpe hende til de for-

nødne kvalifi kationer. Breitscheid oplyste til Fremmedafdelingen at 

»man vilde se at hjælpe hende til en Uddannelse, saa hun maaske 

kunde faa en Plads i Provinsen. Dette lod ikke til at behage hende, 

der vistnok efter Kop.s. Mening, er lidt for meget politisk (kommu-

nistisk) interesseret«381. Senere meddelte Breitscheid at han nu ville 

se at få »Jødekomiteen til at gaa med til, at der anvendes Penge til at 

give hende en Uddannelse saaledes at hun kan søge sig en Stilling, 

naar Uddannelsen er afsluttet«. Breitscheids anstrengelser bar frugt 

i efteråret 1939. Liselotte begyndte sine studier på den Handelsvi-

denskabelige Læreanstalt i København382.

Vendepunkt
Der gik nu tre år, hvor Liselotte Schlachcis var under uddannelse og 

derfor ikke var i forhør. Men den 19. august 1941 genoptoges rappor-

ten af kriminalbetjent E. således:

»Liselotte Schlachcis blev den 27. Juni 1941 anholdt ved Foran stalt-

ning af Statsadvokaten for særlige Anliggender og den 3. August 

1941 overgivet til det tyske Politi i Warnemünde, efter at Justitsmi-

nisteriet ifølge vedlagte Notice af 21. Juli d.A. har godkendt, dels at 

hendes Opholdstilladelse inddrages, dels at hun udsendes til Tysk-

land«383.

Og dermed sluttede hendes sag for de danske myndigheder. 

En kort epilog 
Vi kender nu resten af Liselotte Schlachcis’ korte historie. 

Inden hun blev sendt ud af landet den 3. august 1941, forekom 

hendes navn i diverse efterretningsoplysninger i Tyskland. I et Nach-

trag fra Gestapo i Hamburg af 8. maj 1941 bliver hun nævnt som 

medlem af KPD (Kommunistische Partei Deutschlands) Abschnittsleitung 

Nord. Ifølge denne rapportering skulle hun have gået under dæknav-

net »Ruth«, hvilket var mærkeligt taget i betragtning at det også var 

hendes jødiske navn. De oplysninger Gestapo lå inde med, var:
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»Ruth. | Rettere, kontorassistent Lieselotte [sic] (jødinde) Schlach-

cis | Født 23.3.10 i Pinne/Polen | Udskrevet af statsadvokaten i Ham-

burg | til O IV 28/34 og af | Stapo Hamburg til | II A 1 8961/33«.

Til rapporten blev der føjet »Schachcis arbejdede som kontoras-

sistent for A.L. Nord. Endvidere tilhørte hun kvindekomissionen i 

1937er komiteen, som har truffet foranstaltninger for komiteen. 

Hun opholder sig stadig i København«384.

Liselotte Schlachcis blev også nævnt som aktiv i A.L. Nord i et 

brev til Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof, fra Gestapo i Ber-

lin af 7. juli 1941385. Efter hendes anholdelse og efter at hun blev ud-

leveret og sad i varetægt i Hamburg, forekommer oplysningen om 

det i en Meldung wichtiger Staatspolizeilicher Ereignisse N. IV. af 

11. august 1941386.

Efter krigen blev de danske myndigheder bekendt med Liselotte 

Schlachcis’ skæbne efter udvisningen af Danmark. En advokat, der 

selv havde været jødisk fl ygtning i Danmark, skrev i slutningen af 

1958 på vegne af Liselotte Schlachcis’ mor, Martha Bukrinsky, som 

nu var bosat i Danmark og var blevet gift med enkemand Simon 

Bukrinsky387. Hun søgte erstatning fra de tyske myndigheder, men 

manglede oplysninger om at Liselotte ikke havde haft arbejdstilla-

delse i Danmark. Advokaten mente, af en eller anden grund, at hun 

havde været fange i Horserød indtil 13. november 1942. Rigspoliti-

chefembedet svarede:

»Efter Deres derom i skrivelse af 3.d.m. fremsatte anmodning 

skal man herved attestere, at den tyske statsborger LISELOTTE  

SCHLACHCIS født den 23. marts 1910 i Pinne, Tyskland, der op-

holdt sig her i landet som politisk fl ygtning i tiden 9. september 

1934 til 21. juni 1941, da hendes opholdstilladelse efter anmodning 

fra de tyske myndigheder blev inddraget, i nævnte tidsrum ikke har 

været i besiddelse af arbejdstilladelse her i landet«388.

Dette var ikke rigtigt. Der forelå aldrig nogen offi ciel anmodning 

fra de tyske myndigheder. Liselotte Schlachcis blev i august 1941 ud-

sendt til Warnemünde af Statsadvokaten for særlige Anliggender389.

Martha Bukrinsky, Liselotte Schlachcis’ mor, døde 29. marts 1959 

i København. Hun kan næppe have fået udbetalt nogen erstatning 

fra de tyske myndigheder390.

Liselotte Schachcis huskes af Rosa Isachsen, datter af Simon 

Bukrinsky, som en »eventyrlig pige«, og man var klar over at hun 

var aktiv i et eller andet politisk arbejde. Hun var tæt på at trække 

hendes bror, Jos Bukrinsky, med ind i det. Han blev en gang hentet 

af tyskerne, og hans hjem blev undersøgt af Gestapo-folk.

Brandla Wassermann 
Ursula Wassermann
Jacky Siegfried Wassermann
Denny Wassermann
»Paagældende er ren Jøde, ogsaa af Tro«391.

Brandla Wassermann, født Feiwuszek392, født 1. maj 1915 i Lodz i Polen. 

Død 15. december 1942 i Auschwitz. 

Og hendes børn: 

Ursula Wassermann, født 19. september 1935 i Berlin. Død efter an-

komsten til Auschwitz.

Jacky Siegfried Wassermann, født 26. marts 1937 i Berlin. Død efter an-

komsten til Auschwitz. 

Denny Wassermann, født 30. januar 1940 i Berlin. Død efter ankom-

sten til Auschwitz393. 

En kvinde midt i trediverne sad en formiddag over for overbetjent 

K. i Tilsynet med Udlændinge (tidligere kaldet Fremmedafdelingen). 

Kalenderen viste tirsdag den 21. oktober 1942, og kvindens navn 

var Brandla Wassermann. Hun var jøde og var kommet fra Berlin til 

København. Overbetjenten talte fl ydende tysk med kvinden, og rap-

porten han skrev, var den mest fyldige beskrivelse af kvindens liv 

nogen nogensinde havde gjort sig umage med at skrive. 

Men hendes sag var afgjort på forhånd. Da kriminalbetjenten 

havde udfærdiget et kartotekskort på hende og hendes tre børn og 

påbegyndte udlændingesag nr. 101.694, indledtes afslutningen på 

deres lidelseshistorie. Nogle dage før havde hun sneget sig over den 

dansk-tyske grænse i Sønderjylland. Betjenten skrev rutinemæssigt 
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