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Útdráttur 

Í fangabúðum nasista í síðari heimsstyrjöldinni spilaði tónlist margþætt og mikilvægt 

hlutverk. Hljómsveitir skipaðar föngum mátti finna í flestum fangabúðum. Þær voru 

þáttur í daglegu lífi fanganna ásamt því að leika á tónleikum fyrir SS foringja og 

fangaverði. Tónlist varð að stjórntæki fyrir aga, verkfæri fyrir pyndingar og tól til 

blekkinga. Fangar marseruðu til og frá daglegum störfum við undirleik 

hljómsveitarinnar. Fangar voru pyndaðir með þýskum gleðisöngvum meðan 

hljómsveitin lék þekktar perlur fangavörðum til dægradvalar. Tónlist var nýtt til að 

hylma yfir það sem ekki mátti heyrast. Nærvera tónlistar hafði bæði jákvæð og 

neikvæð áhrif á fangana en líktist tónlistarþerapíu fyrir fangaverðina. 

Hljóðfæraleikararnir gátu spilað fyrir lífi sínu en gengu í gegnum bæði andlegar og 

líkamlegar pyndingar með þátttöku sinni. Tónlistarsköpun meðal fanganna fór fram í 

leyni og gat veitt þeim hugarró þegar mest á reyndi. Tónlist rammaði inn „leikhús“ 

nasismans og gaf þeim vægi til að réttlæta gjörðir sínar í skjóli þýskrar menningar og 

höfðu djúpstæð áhrif á þróun tónlistar á eftirstríðsárunum. 
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Tónlist er áhrifaríkur samskiptamiðill því hún er þeim eiginleikum gædd að smjúga 

fram hjá meðvitundinni. Segja má að hljóðfæratónlist hafi ekki aðra merkingu en þá 

sem hver og einn einstaklingur upplifir, og ólíkt rit- og myndlist þá er ekki hægt að 

deila um merkingu hljóðfæratónlistar, þar sem hún byggist aðeins á þessum 

tilfinningum hlustandans. Tónlist nær til fólks á djúpan máta og birtingarmynd hennar 

getur endurspeglað allan tilfinningaskalann. Sá eiginleiki tónlistar gerir hana 

berskjaldaða fyrir misnotkun og getur breyst í hið allra öflugasta vopn ef henni er beitt 

í illum tilgangi. Nasistar á tímum síðari heimsstyrjaldarinnar voru mjög meðvitaðir 

um þetta afl og nýttu sér það á margvíslegan máta. Í þessari ritgerð leitast ég við að 

svara eftirfarandi spurningum: hvert var hlutverk tónlistar í fangabúðum nasista í 

síðari heimsstyrjöldinni, hverjar voru birtingarmyndir tónlistar og hvaða áhrif hafði 

síðari heimsstyrjöldin á þróun tónlistarsögu 20. aldarinnar? Í ritgerðinni fer ég yfir 

fjölmargar birtingarmyndir tónlistar í fangabúðum nasista. Tónlist varð að stjórntæki 

fyrir aga, verkfæri fyrir pyndingar og tól til blekkinga. Hljómsveitir, mannaðar 

föngum, voru starfræktar innan búðanna sem komu að fjölda daglegra verkefna auk 

þess að vera dægrastytting fangavarða og SS foringja. Tónlistarsköpun meðal 

fanganna fór fram í leyni og gat veitt þeim hugarró á hinum verstu tímum. Allar 

þessar birtingarmyndir tónlistar í Þýskalandi í seinni heimsstyrjöldinni leiddu til 

hraðrar þróunar í tónlistarsköpun að stríði loknu. 

Um útrýmingarbúðir nasista 

Eitt af stærstu tímabilum 20. aldarinnar er vafalítið síðari heimsstyrjöldin. Þar áttust 

við bandamenn; Bandaríkin, Bretland og Sovétríkin, eftir 1941, og öxulveldin; 

Þýskaland, Japan og Ítalía. Orsakir stríðsins eru margvíslegar en þar ber einna hæst 

öfga-þjóðernishyggju í Þýskalandi undir forystu nasista og Adolfs Hitler. Útrýming 

nasista, sem oft er kölluð helförin, á gyðingum, sígaunum, slöfum, samkynhneigðum, 

geðsjúkum og ýmsum öðrum þjóðfélagshópum, er einn grimmilegasti þáttur síðari 

heimsstyrjaldarinnar.1 

                                                
1 “Hvað Gerðist Í Heimsstyrjöldinni Síðari Í Grófum Dráttum?,” Vísindavefurinn, 
accessed October 21, 2014, http://www.visindavefur.is/svar.php?id=6497. 
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 Auschwitz eru þekktustu fangabúðir sem tengdar eru fjöldamorðum nasista. Á 

þeim fjórum og hálfu ári sem búðirnar voru starfræktar, milli júní 1940 og janúar 

1945, myrtu nasistar tæplega 1,1 milljón manna, þar af stærstur hluti gyðingar. 

Auschwitz var samansafn margra búða sem samanstóð af tveimur megin kjörnum, 

Auschwitz I og II, og fimmtíu minni búðum í Katowice héraði Póllands. Auschwitz I 

var sett á laggirnar árið 1940 á svæði ónýttra herbragga nálægt borginni Oswięcim og 

voru þar allt að 30.000 fangar hverju sinni. Auschwitz II, sem gekk undir nafninu 

Birkenau, var komið í gagnið vorið 1942 og var skipt upp í tvö svæði, annars vegar 

þrælabúðir og hins vegar aftökubúðir. Sama ár var tveimur sveitabæjum nálægt 

Birkenau breytt í gasklefa og ári síðar var þar bætt við fjórum sérhönnuðum 

gasklefum og líkbrennsluofni. Með þessum aftökutækjum var hægt að myrða 4.000 

manneskjur á sólarhring.2  

Þegar nýir hópar af föngum komu til Auschwitz flokkuðu SS foringjarnir þá í 

tvo hópa, annars vegar þá sem skikkaðir voru í þrælavinnu og hins vegar þá sem voru 

sendir beint í gasklefann. Hátt í milljón fangar voru myrtir um leið og þeir komu í 

fangabúðirnar, án þess að nafn þeirra hafi nokkurn tímann verið skráð. Þau sem 

skikkuð voru til þrælavinnu bjuggu sífellt í ótta um líf sitt, þar sem slíkar flokkanir 

áttu sér reglulega stað. Líf fanganna var lítils metið og þar sem mikill fjöldi nýrra 

fanga var reglulega fluttur til búðanna þá var auðvelt að skipta út vinnuafli. Þetta hafði 

í för með sér að þeir fangar sem voru útkeyrðir af vinnu áttu sér litla sem enga von um 

líf.3 Þegar hugsað er um þessar aðstæður sem fangar í fangabúðum nasista bjuggu við 

kemur seint upp í hugann staður þar sem tónlist átti sér mikilvægt hlutverk. 

Tónlist í fangabúðum nasista 

Umburðarlyndi SS foringja fyrir tónlistarsköpun fanga viðgekkst í sumum 

fangabúðum þar sem jákvæð áhrif hennar voru sýnileg. Tónlistarsköpun gat hjálpað til 

við að halda lög og reglu og föngunum rólegum. Þetta frelsi var þó bundið við að 

tónlistarsköpunin ógnaði ekki yfirvaldinu. Í Auschwitz var lítið um tónlistarsköpun 

meðal fanganna sem bendir til að SS foringjarnir hafi ekki séð ástæðu til að leyfa 

                                                
2Gutman, Yisrael. „Auschwitz – An Overview.“ Í Anatomy of the Auschwitz Death 
Camp, ritstýrt af Yisrael Gutman and Michael Berenbaum, 16-17 (Indiana University 
Press, 1998). 
3 Sama rit. Piper, Franciszek. „The Number of Victims.“ 71. 
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slíkt. Í Auschwitz var umburðarlyndi fyrir hinn almenna fanga nánast ekki neitt og þar 

þótti ekki ástæða til að viðhalda jákvæðu vinnuumhverfi. Tónlist var ekki aðgengileg 

hinum almenna fanga, ef frá er talið hvernig SS foringjarnir notfærðu sér hana í 

fangabúðunum. Stéttaskipting var innan fangabúðanna, sá hópur fanga sem var í 

„efstu“ stéttinni naut fríðinda, s.s. stærri matarskammta, betri klæðnaðar, undanþágu 

frá erfiðisvinnu og fékk auk þess að sækja samkomur þar sem tónlist var leikin.4  

Tónlistarlíf í fangabúðum var að mestu leyti á forsendum SS yfirvaldsins. 

Mest áberandi voru sinfóníuhljómsveitir samansettar af föngum. Slíkar hljómsveitir 

voru í flestum af stærri fangabúðum, s.s Sachsenhausen, Buchenwald, Dachau, 

Flossenbürg, Mauthausen og Auschwitz. Hljóðfæraleikarar þurftu að vinna með þau 

hljóðfæri sem fundust í búðunum hverju sinni. Flest hljóðfærin höfðu verið tekin af 

föngum við komu þeirra í búðirnar, en þó fengu sumir að halda hljóðfærum sínum. 

Hljómsveitin í Sachsenhausen búðunum, sem staðsettar voru nálægt Oranienbürg 

u.þ.b. 35 km norður af Berlín, var sett á laggirnar árið 1942. Eitt af hlutverkum 

hljómsveitanna var að halda tónleika til að skemmta SS foringjunum og samföngum 

sínum sem tilheyrðu efri stéttum fangabúðanna. Hljómsveitin samanstóð af 40 

hljóðfæraleikurum frá mismunandi löndum sem sáu um að skrifa út sínar eigin 

útsetningar. Tónleikadagskrár og -miðar sem fundist hafa frá Sachsenhausen sýna að 

mikill metnaður fór í umgjörð slíkra tónleika. Tónleikunum var yfirleitt skipt í tvo 

hluta með hléi og voru flutt átta til tíu stutt verk, yfirleitt af léttum toga líkt og valsar 

Johanns Strauss, auk verka eftir Franz von Suppé, Franz Lehár og Paul Lincke. Einnig 

voru þó stærri og þekktari perlur tónlistarsögunnar fluttar, líkt og Egmont forleikur 

Ludwig van Beethoven, Eine kleine Nachtmusik eftir Wolfgang Amadeus Mozart, 

þættir úr Carmen eftir Georges Bizet, Ungverskir dansar Johannes Brahms, auk 

þekktra verka og kafla úr stærri verkum eftir Dvořák, Grieg, Wagner, Schubert, 

Haydn, Verdi og Tchaikovsky.5 

Tónlist í Auschwitz 
Árið 1940 voru flestar af stærri fangabúðum nasista útbúnar fullmönnuðum 

hljómsveitum. Milli 1940 og 1943 voru fimm misstórar hljómsveitir í Auschwitz og 

Birkenau starfandi á vegum SS foringjanna og einnig töluvert af minni hljómsveitum í 

                                                
4 Shirli Gilbert, Music in the Holocaust:Confronting Life in the Nazi Ghettos and 
Camps (Clarendon Press, 2005) 147-148. 
5 Sama rit, bls. 130-131. 
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smærri búðunum. 6  Þetta gerði það að verkum að hlutverkum hljómsveitarinnar 

fjölgaði í daglegu lífi innan búðanna. Hljómsveitirnar samanstóðu af bæði atvinnu- og 

áhugahljóðfæraleikurum frá öllum stéttum fangasamfélagsins. Sumir fanganna höfðu 

tilkynnt sérstaklega við komu sína í búðirnar að þeir væru hljóðfæraleikarar, en aðra 

hljóðfæraleikara þurfti að leita uppi. Ekki reyndist það þó alltaf auðvelt, því 

sjálfboðaliðarnir vissu ekki hvað biði þeirra og treystu ekki yfirvaldinu. Síðar þegar 

hljómsveitirnar vantaði nýjan mannskap var leitað til nýkominna fanga og var það 

ferli gjarnan afar tilviljanakennt.7 

 Fyrsta hljómsveitin var sett á laggirnar í Auschwitz I í desember 1940 og 

samanstóð af sex hljóðfæraleikurum, fiðlu, slagverki, kontrabassa, harmonikku, 

trompet og saxófón. Árið 1942 tók Adam Kopycinski, sem var virtur tónlistarmaður í 

Varsjá, við hljómsveitarstjórn. Samhliða stöðugum straumi nýrra fanga óx 

hljómsveitin og var fljótlega komin hátt í hundrað manns og árið 1944 samanstóð hún 

af 120 hljóðfæraleikurum, stærst allra hljómsveita í umsjá nasista. Einnig voru fjórar 

hljómsveitir starfræktar í Birkenau sem léku fyrir SS foringjana og spiluðu undir 

pyndingum smáafbrotamanna.8 

Hljóðfæraleikararnir flokkuðust sem „heiðurs“-fangar þrátt fyrir að það væri 

misjafnt eftir búðum í hverju það fælist. Í Monowitz, einum af smærri fangabúðunum 

á svæðinu, fengu hljóðfæraleikarar stærri matarskammta og hlýrri föt. Vinnuskylda 

þeirra var tekin út í auðveldari störfum og var þeim launað sérstaklega með sígarettum 

eftir einkatónleika fyrir SS foringjana. Í Auschwitz nutu hljómsveitarmeðlimirnir 

einnig fríðinda en fengu þó ekki endilega sérstaka meðferð. Þeir bjuggu í eins 

húsnæði og aðrir fangar og fengu sama fæði. Þeir voru skikkaðir til þrælavinnu yfir 

daginn en voru gjarnan settir í auðveldari störf yfir daginn. Þeir fengu sérstaklega 

útbúinn klæðnað til að klæðast í á tónleikum. Þeir voru hins vegar ekki óhultir frá 

flokkunum fangavarða og var því samsetning hljómsveitarinnar síbreytileg. Á meðan 

fangabúðirnar voru starfræktar, voru í heildina nokkur hundruð fangar sem höfðu 

spilað með hljómsveitum Auschwitz. 9  Almennt má segja að meðlimir 

fangahljómsveitanna hafi búið við betri aðstæður til að komast lífs af innan búðanna. 

                                                
6 Sama rit, bls. 131. 
7 Szymon Laks, Music of Another World (Northwestern University Press, 2000), bls. 
32. 
8 Gilbert, Music in the Holocaust, bls. 178.  
9 Sama rit, bls. 178. 
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Þrátt fyrir þessar litlu betri aðstæður þá voru meðlimir fangahljómsveitanna 

frelsissvipt fórnarlömb haturs- og stríðsglæpa, lifðu við hungur, skort á hreinlæti og 

læknisþjónustu, skort á friðhelgi og einkalífi, hræðslu og áttu hættu á pyndingum og 

jafnvel dauða.10 

 Aðstæður karlahljómsveitar Birkenau-búðanna voru að mörgu leyti svipaðar 

og í Auschwitz. Um mitt ár 1943 varð þó töluverð breyting þar á þegar Szymon Laks 

tók við tónsprotanum. Hann var gyðingur sem starfað hafði í hljómsveitinni, sem 

fiðluleikari og nótnaskrifari, og barðist fyrir auknum réttindum hljómsveitarmeðlima. 

Hljómsveitin fékk betra húsnæði og sérstakt æfingarrými með aðstöðu fyrir fjölföldun 

á nótum. Þeir fangar fengu öruggari og minni erfiðisvinnu, stærri matarskammta og 

töluvert betri aðstöðu en aðrir fangar. Hljómsveitin naut þónokkurs stuðnings SS 

foringjanna meðan hún var starfrækt.11  

 Í kvennahljómsveit Birkenau-búðanna upplifðu konurnar betri lífsaðstæður en 

aðrir fangar og mátti rekja það til þess að stjórnandi þeirra Alma Rosé var mikils 

metin og hátt settur fiðluleikari í Vínarborg, auk þess sem faðir hennar var þekktur 

sem stofnandi og fyrsti fiðluleikari í Rosé kvartettinum. Það var þó fyrst og fremst 

dugnaður hennar og metnaður fyrir hljómsveitinni sem skilaði hljóðfæraleikurunum 

betri lífsskilyrðum. SS mátu Rosé mikils og nutu hljóðfæraleikararnir hennar góðs af 

því. Byggt var nýtt hús fyrir hljómsveitina þar sem hljóðfæraleikararnir fengu góða 

æfingaaðstöðu. Auk þess fékk hver og einn hljóðfæraleikaranna rúm en það var 

munaður sem þekktist ekki annars staðar, þar sem margir fangar voru vistaðir saman 

og oft án þess að þar væru rúm til að sofa í. Vistarverur kvenhljóðfæraleikaranna voru 

mun hreinlegri en í öðrum búðum auk þess sem þær höfðu aðgengi að sturtum og 

klósettum. Þær fengu frí frá erfiðisvinnu og sérstakan klæðnað. Einnig var fengin 

kynding yfir köldustu mánuðina undir því yfirskini að hljóðfærin þyrftu sérstaka 

aðhlynningu. Rosé stjórnaði inntöku nýrra hljóðfæraleikara og viðurkenndi það sjálf 

síðar að hún hafi reynt að „bjarga“ eins mörgum og hægt væri með því að gefa þeim 

hlutverk tengd hljómsveitinni, til dæmis sem nótnaskrifarar og aðstoðarkonur. 

Meðlimir hljómsveitarinnar komust undan reglulegri flokkun SS, sem tíðkaðist í 

                                                
10 Eckhard John, „Music and Concentration Camps: An Approximation,” Journal of 
Musicological Research 20, no. 4, bls. 284. 
11 Laks, Music of Another World, bls. 57, 66. 
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öðrum búðum, þar sem Rosé sagði að það væri erfitt að viðhalda gæðum 

hljómsveitarinnar meðan slíkir vinnuhættir viðgengjust.12  

Fyrir suma fanga litaðist líf þeirra í búðunum af viðveru hljómsveitarinnar allt 

frá upphafi. Í Birkenau tók hljómsveit á móti nýkomnum föngum. Það var hluti af 

stærri blekkingarleik sem hylmdi yfir hvað beið þeirra. Hljómsveitin lék vinsæl lög 

frá árunum fyrir stríð, hugljúfar ballöður og dansa. Margar frásagnir fyrrum fanga lýsa 

því að viðvera slíkrar hljómsveitar hafi vissulega haft róandi áhrif og kveikt hjá þeim 

vonarneista að hlutirnir yrðu mögulega ekki svo slæmir. Hljómsveitin lék því það 

hlutverk að dreifa huga þeirra með þeim afleiðingum að auðvelda samskipti og vekja 

traust.13  

Helsta hlutverk fangabúðahljómsveitanna var að spila við búðarhliðin hvern 

einasta morgun og kvöld meðan aðrir fangar komu og fóru til vinnu. Morgunstundin 

stóð í kringum 45 mínútur og sneru síðan hljóðfæraleikararnir til sinnar dagvinnu. Í 

Birkenau voru hljómsveitarmeðlimirnir skikkaðir til að marsera frá bústað sínum til að 

skemmta yfirvaldinu meðan þeir biðu eftir að fangarnir röðuðu sér upp. Efnisskráin 

samanstóð af þýskum mörsum sem voru síendurteknir.14  

 Ýmis vandamál komu upp í sambandi við nóturnar sem hljómsveitirnar höfðu 

úr að moða. SS foringjarnir útveguðu eitthvað af partítúrum en algengast var þó að 

hljómsveitirnar fengju aðeins píanó partítúra og þyrftu sjálfar að sjá til þess að partar 

væru útsettir fyrir alla hljómsveitina. Því voru útsetjarar í starfi hjá hljómsveitunum 

sem sáu til þess að útbúa parta fyrir hljóðfæraleikarana og fjölfalda. Þetta var ekki 

auðvelt starf þar sem ekki var hægt að vita hvaða hljóðfæraleikarar væru í 

hljómsveitinni hverju sinni, vegna fyrrnefndrar flokkunar SS, og mynduðust því 

stundum göt í ákveðnum hljóðfærahópum. Útsetjararnir þurftu því að útsetja verkin 

þannig að þau gengju upp í ýmsum hljóðfærasamsetningum. Fyrir utan píanó 

partítúrana þurftu útsetjararnir stundum að útsetja laglínur að ósk SS foringjanna og 

þá helst marsa til að nota við morgun og kvöldstundir.15   

                                                
12 Gilbert, Music in the Holocaust, bls. 182. 
13 Sama rit, bls. 178. 
14 Laks, Music of Another World, bls. 37-38. 
15 Gilbert, Music in the Holocaust, bls. 183. 



 

  7  

Hlutverk tónlistar í fangabúðum nasista 

Hlutverk tónlistarinnar í Auschwitz var margþætt. Auðsjáanlegustu merki 

tónlistarinnar voru fangahljómsveitirnar eins og áður hefur komið fram. 

Hljómsveitirnar voru fengur fyrir SS foringjana og hátt setta aðila innan 

fangabúðanna. Þær buðu upp á skemmtun sem annars fyrirfannst lítið af í 

fangabúðunum og herma heimildir að fangaverðir hafi jafnvel verið stoltir af þeim. 

Hlutverk hljómsveitanna var þó víðtækara en að skemmta. Þær urðu mikilvægar fyrir 

SS foringjana þar sem þær auðvelduðu starf fangavarða til að viðhalda aga.16 Hlutverk 

tónlistar í fangabúðum nasista var þríþætt, hún var notuð sem agatæki, sem 

pyndingatæki og sem blekkingartæki.  

Agatæki	  
Sinfóníuhljómsveitir fangabúðanna auðvelduðu SS foringjunum að halda aga og 

talningu á föngunum. Fangar marseruðu í takt við tónlistina í fimm manna röðum, og 

var því auðvelt að telja fjöldann og ferðalagið til vinnu gekk smurt fyrir sig. Lýsingar 

hljóðfæraleikara frá þessum viðburðum sýna að flutningur gleðilegrar tónlistar við 

slíkar grimmilegar aðstæður jók á þjáningu þeirra sjálfra. Aðstæðurnar voru ívið verri 

í lok vinnudags fanga í þrælabúðunum, þar sem margir gátu aðeins dregið sig áfram, 

meðan aðrir báru þá fanga sem særst höfðu eða látist yfir daginn. Í þessu samhengi 

upplifðu fangarnir aðeins þjáningu af viðveru tónlistarinnar. Hljóðfæraleikararnir hafa 

einnig lýst því hversu þjáningarfull og streituvaldandi störf þeirra voru. Þeir voru 

tilneyddir til að spila undir pyndingum samfanga þeirra og upplifðu hlutina sem SS 

foringjarnir gerðu þeim án þess að geta veitt hjálparhönd. Ef þeir mótmæltu eða sýndu 

mótþróa áttu þeir á hættu að verða teknir af lífi.17  

Tónlist sem pyndingartæki 
Szymon Laks, stjórnandi sinfóníuhljómsveitarinnar í Birkenau búðunum, lýsti því 

hvernig efri stéttir fanga höfðu aðgang að flest öllu sem þær vildu, að frelsi frátöldu, 

og fyrir þeim var tónlist skemmtun og munaður. Fyrir lægra settu stéttirnar var tónlist 

hins vegar tæki sem dýpkaði enn á kvöl þeirra. Í Auschwitz var einstaklega áberandi 

hvernig tónlist var notuð sem pyndingartæki, flestir fanganna upplifðu tónlist eins og 

                                                
16 Czeck, Danuta. „The Auschwitz Prisoner Administration.“ Í Gutman og Berenbaum 
Anatomy, 367.  
17 Gilbert, Music in the Holocaust. bls. 184-185. 
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SS foringjarnir vildu koma henni frá sér, á afar dimman og kvalafullan hátt.18 Tónlist 

var spiluð á meðan pyndingum stóð en fangahljómsveitir léku undir opinberum 

hýðingum. Auk þess voru almennir fangar látnir syngja á meðan á hýðingum stóð og 

jafnvel óperusöngvarar látnir flytja aríur meðan fólk var barið.19   

Hljómsveitirnar sem skipaðar voru föngum nasista höfðu ólík hlutverk á 

ólíkum tímum, sem er ein birtingarmynd þversagnarkennds hlutverks sem tónlistin lék 

í fangabúðunum. Sem dæmi má nefna Belzec búðirnar í Pólandi, þar sem sex manna 

hljómsveit var bæði notuð til skemmtunar fyrir SS foringja og á meðan útrýmingar 

áttu sér stað. Tónlistarfólkið var staðsett á svæðinu milli gasklefanna og grafreitsins 

og var látið spila meðan líkin voru flutt til grafar. Þegar hópur fanga var sendur til 

gasklefa í Pólsku borginni Zamosc, var hljómsveitinni skipað að leika þekkt þýsk lög 

„Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei“ og „Drei Lilien“. Þessi lög voru þekktir 

gleðisöngvar sem flestir tengdu við líf og hamingju en voru hér notuð til að auka enn 

þjáningu og kvalir fanganna og til frekari niðurlægingar.20  

Ein skýrasta birtingarmynd tónlistarlegra pyndinga voru söngstundir sem 

fangarnir voru tilneyddir til þátttöku í. Í Sachsenhausen fóru þær fram að loknum 

löngum degi í þrælavinnu sem stóð oft yfir í fleiri en tólf klukkustundir. Þá var 

föngunum tilkynnt lag sem þeir áttu að syngja saman á nákvæman hátt, oft 

klukkustundum saman. Slíkar pyndingar reyndu ekki aðeins á líkamleg mörk heldur 

einnig andleg. Þeir fangar sem sungu ekki á fullnægjandi hátt var refsað sérstaklega 

með barsmíðum eða frekari pyndingum og ef hópurinn þótti ekki hafa staðið sig nógu 

vel var öllum refsað.21 Í Sobibor fangabúðunum neyddi yfirstjórnin fanga til að syngja 

lög sem lýstu hve hamingjusamir þeir væru og hve frábær maturinn væri. Þeir fangar 

sem ekki sungu með af nægilegri innlifun, að mati fangavarðanna, voru hýddir.22 

Fangarnir voru oft neyddir til söngs á meðan vinnu stóð og beittu 

yfirmennirnir meiri hörku eftir að stríðið hófst. Þá voru fangarnir látnir vinna á tvöfalt 

meiri hraða og látnir syngja. „Caracho“ er þýska orðið sem fangaverðirnir notuðu í 

                                                
18 Laks, Music of Another World, bls. 5. 
19John, „Music and Concentration Camps”, bls. 284. 
20 Moreno, Joseph J., „Orpheus in Hell“. Steven Brown and Ulrik Volgsten, Music 
and Manipulation  : On the Social Uses and Social Control of Music (New York: 
Berghahn Books, 2006) bls. 267. 
21 Gilbert, Music in the Holocaust. bls. 133. 
22 Yitzhak Arad, Belzec, Sobibor, Treblinka: The Operation Reinhard Death Camps 
(Indiana University Press, 1987). 
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þessu samhengi og þýðir lauslega á tvöföldum hraða. Í útrýmingarbúðunum í 

Buchenwald var vegurinn frá foringjabúðunum að aðalhliði fangabúðanna nefndur 

Caracho vegurinn. Fangarnir voru látnir búa til götuskilti fyrir veginn með mynd af 

hlaupandi föngum og einkunnarorðunum „und stets ein frohes Lied erklingt,“ „og það 

hljómar ávallt glaðlegt lag.“23   

Julius Freund, fangi í útrýmingarbúðunum í Buchenwald, lýsir tónlistarstund 

sem átti sér stað eitt sunnudags eftirmiðdegi eftir nafnakall. Þá var hópur gyðinga 

leiddur inn á torg þar sem leikinn hafði verið hugljúf Vínartónlist. Hópurinn var 

leiddur áfram af SS foringja og umkringdur Kapos, sem voru fangar sem fóru með 

yfirvald yfir öðrum föngum. Hópunum var raðað upp og fangahljómsveitinni skipað 

að leika vínarvalsa Strauss. Föngunum var skipað að snúa sér hring eftir hring í takt 

við tónlistina þangað til þeir féllu niður af svima. Þá voru þeir dregnir á fætur og látnir 

hoppa líkt og froskar í takt við tónlistina. Síðar um kvöldið var annar hópur fanga 

hýddur á torginu. Hvert svipuhögg var slegið í takt við undirleik hljómsveitarinnar og 

ómaði yfir torgið.24  

Blekking tónlistarinnar 
Síðast en ekki síst var tónlist notuð til að slá ryki í augu fanganna. Við lok stríðsins 

var ákveðið að allir fangarnir í einum fangabúðum yrðu teknir af lífi. Til að dreifa 

hugum fanganna og til að sefa hugmyndir um uppreisn gegn fangavörðum 

fyrirskipuðu SS foringjarnir að hljómsveitin skyldi skemmta föngum. Einn af 

eftirlifendum Sobibor fangabúðanna lýsir þessu ágætlega: 

 

SS foringjarnir voru áhugasamir um að halda uppi góðum anda svo við myndum 

ekki verða þunglynd og gætum unnið betur. Þeir skipulögðu tónleika fyrir okkur, 

léku tónlist og okkur var skemmt. Tilgangurinn var sá að okkur myndi ekki líða 

eins og við værum dæmd til dauða og myndum ekki hugsa um uppreisn. 25  

 

Tónlist var notuð til að blekkja fanga sem voru sendir beint í gasklefa við komu í 

fangabúðirnar. Í Auschwitz þurfti hljómsveitin að spila á meðan SS-liðar skiptu 

föngum í hópa, sem og á leið fólks í gasklefana. Esther Bejarano sem lék með 

                                                
23 John, „Music and Concentration Camps.” 
24 Sama rit, bls. 279.  
25 Arad, Belzec, Sobibor, Treblinka. Bls. 228. 
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kvennahljómsveitinni í Auschwitz lýsir því að þær hafi þurft að spila þegar þær 

fangalestir komu sem keyrðar voru beint til gasklefanna. Esther lýsir því að fólkið í 

lestunum hafi veifað til hljómsveitarinnar glaðbeitt á svip, því staður þar sem 

hljómsveit væri að leika tónlist gæti ekki verið slæmur. Slíkar blekkingar voru 

úthugsaður þáttur í aðferðarfræði SS.26   

 Tónlist var notuð til að hylma yfir hávaða sem fylgdi aftökum á föngum. Á 

meðan hópaftöku rússneskra stríðsfanga stóð í Buchenwald, þurftu allir fangar 

útrýmingarbúðanna að koma saman á torgi og syngja lög til að hylma yfir lætin frá 

byssuskotunum.27 Lýsingar frá útrýmingarbúðunum í Majdanek segja frá því þegar 

nakin fórnarlömb, sem dæmd höfðu verið til dauða, urðu að leggjast í gryfju með 

andlitið niður í jörðina. Skot út hópi hríðskotabyssa dundi á þeim. Næsti hópur fólks 

lagðist svo ofan á líkin uns gröfin var fyllt. SS foringjarnir röðuðu upp fjölda bíla, 

sem búnir voru hátölurum, og spiluðu tónlist á háum styrk í þeim tilgangi að 

yfirgnæfa öskur fórnarlambanna.28  

Upplifun á tónlistinni 

Upplifun fanga á tónlist fangabúðanna 
Þegar skoðuð er upplifun fanga á tónlist fangabúðanna má sjá tvenns konar upplifun, 

annars vegar jákvæðari upplifun sem litast af því að tónlistin studdi við þá í gegnum 

erfiðan veruleikann og hins vegar mjög neikvæða upplifun þar sem tónlistarlegar 

pyndingar og misnotkun jók vanlíðan fanganna. 

Til að skilja tónlistarsköpun meðal hinna almennu fanga þarf hafa í huga 

ofangreindar aðstæður í fangabúðunum. Flest öll tónlist var sungin þar sem aðgengi 

að hljóðfærum var mjög takmarkað, nema fyrir hljóðfæraleikara hljómsveitanna. 

Tónlistin var oftast flutt í formi einsöngs, frekar en hópsöngs. Fáar heimildir eru til 

um þessar tónlistarstundir þar sem þær áttu sér stað meðal fanga sem tilheyrðu neðsta 

þrepi stéttaskiptingar fangabúðanna, þeirra sem höfðu minnstu lífslíkur og vegna 

aðstæðna fóru þær fram í fámennum hópum. Elisabeth Lichtenstein, sem var þýskur 

gyðingur í  Auschwitz I, lýsir upplifun sinni á sínum fyrsta degi í fangabúðunum. Hún 

                                                
26 John, „Music and Concentration Camps.” 
27 Sama rit, bls. 280. 
28 Sama rit, bls. 280.  
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segir frá því að konurnar hafi verið búnar með allan sinn andlega styrk. Þær slógust 

sín á milli, öskruðu og hlógu brjálæðislega en sumar sungu. Nágranni Elisabethar 

vissi að hún væri tónelsk og vel syngjandi og bað hana því um að syngja fyrir þær svo 

þær gengju ekki endanlega af göflunum. Í fyrstu þorði hún því ekki en eftir að hafa 

staðið í röð í marga klukkutíma byrjaði hún að syngja Ave Maria. Hún kunni ekki 

textann en hún söng laglínuna, hún lýsir því að kyrrð hafi fallið yfir salinn.29 Fleiri 

frásagnir eru um hvernig tónlist skapaði skammvinnan frið, veitti föngum ró og 

dreifði hugum þeirra frá aðstæðunum sem þeir bjuggu við. Fangelsislæknirinn Gisella 

Perl lýsir því hvernig einn af hennar yngstu sjúklingum söng fyrir hina fangana sem 

lágu á sjúkradeildinni í Birkenau. Perl lýsir því hvernig fangarnir brugðust við söng 

hennar af einlægu þakklæti, en söngurinn hjálpaði þeim að flýja inn í hugarheim sem 

var langt frá hinum dimma raunveruleika sem þeir bjuggu við. Bracha Gilai, gyðingur 

í fangabúðunum, var oft beðin um að syngja fyrir konurnar sem deildu með henni 

rými. Hún lýsir því að flutningur hennar hafi látið þeim líða betur og hjálpað til við að 

skapa rólegra andrúmsloft.30 

Í sumum útrýmingarbúðum var tónlist leikin af fangahljómsveitum á 

tónleikum ætluðum föngum. Fjöldi tónleika, efnisskrár og samsetning tónleikagesta 

var þó mjög mismunandi milli búða. Tónleikarnir höfðu það þó sameiginlegt að skapa 

rými þar sem fangarnir sluppu frá hversdagsleikanum í stutta stund og gátu rifjað upp 

betri tíma. Jerzy Hronowski lifði af fangabúðirnar í Auschwitz og lýsir aðstæðum á 

þann veg að þeir sem hann elskaði birtust fyrir augum hans á meðan á tónleikum stóð 

sem og hugsanir um hvort hann myndi komast af og hitta þau aftur. Hronowski segir 

að slíkar myndir og tónlistin hafi kveikt vonarneista og verið leið til að sleppa úr 

búðunum, þótt ekki væri nema í stutta stund.31 Benedikt Kautsky upplifði tónleikana í 

Auschwitz á neikvæðan hátt þar sem bæði hafi verið mikil mannþröng á meðan þeim 

stóð og einnig var það á þeim stundum sem kvalafullar minningar helltust yfir hann.32 

 Þegar hugsað er um tónlist sem miðil fegurðar og minninga þá er hún fljót að 

snúast upp í andhverfu sína þegar fangarnir upplifðu birtingarmynd hennar í umhverfi 

sínu. Tónlistarlegar pyndingar SS foringjana hófst strax á leið fanganna til 

fangabúðanna. Fyrrum ráðherra sósíaldemókrata í Þýskalandi, Adam Remmele, sem 

                                                
29 Gilbert, Music in the Holocaust, bls. 149. 
30 Sama rit, bls. 150. 
31 John, „Music and Concentration Camps.” 
32 Sama rit, bls 284. 
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var lærður malari, var fluttur frá Karlsruhe til útrýmingarbúðanna í Kiszlau árið 1933. 

Við komu hans þangað var hann niðurlægður með laginu Das Wandern ist des 

Müllers Lust, eða ráf er unun malarans. Algengt var að við móttöku nýrra fanga í 

fangabúðirnar væru sungin lög líkt og Alle Vögel sind schon da, allir fuglarnir eru 

hingað komnir aftur.33  Merking glaðlegu þýsku þjóðlaganna tók á sig aðra mynd í 

fangabúðunum. Primo Levi lýsti því sem svo að fangaverðirnir væru búnir að festa 

lögin svo sterkt í minni fanganna að þau yrðu það síðasta sem þeir myndu gleyma. 

Lögin eru rödd fangabúðanna, hljóðræn birtingarmynd brjálæðisins sem þar átti sér 

stað, með þeim tilgangi að senda fangana í hægfara dauðdaga eftir að hafa eyðilagt þá 

fyrst sem manneskjur.34  

Upplifun fangavarða og SS foringja 
Tónlistin í útrýmingarbúðunum hafði ýmis áhrif, stundum þerapísk, ekki aðeins fyrir 

fanga útrýmingarbúðanna heldur einnig gerendurna, fangaverðina og SS foringjana. 

Fania Fenelon lýsti því í Auschwitz að Kramer, sem var hátt settur fangavörður, hafi 

grátið þegar hann heyrði Träumerei eftir Schumann. Kramer myrti 24.000 manneskjur 

í búðunum. Þegar hann var þreyttur á vinnunni kom hann og hlustaði á tónlist. 

Fenelon lýsir því að hún hafi átt erfitt með að gera sér í hugarlund hvernig nasistarnir 

gátu myrt fólk og í kjölfarið verið svo tilfinninganæmir.35  

   Inge Clendinnen nefnir að margir þættir hafi komið saman og myndað allt að 

því meðvitaða leikræna birtingarmynd af aðstæðunum hjá SS fangavörðunum í 

Auschwitz. Allt frá útliti fangavarðanna og þeirra vönduðu búningum, að vel 

skipulagðri framkvæmd aftakanna, sviðsmynd aðkomunnar og þráhyggjulíkri hegðun 

við skipulag. Saman myndaði þetta siði sem höfðu mikil persónuleg áhrif og 

merkingu fyrir SS foringjanna. Ólíkt bandamönnum þeirra sem börðust á víglínunni 

fyrir nasismann þá upplifðu SS foringjarnir í Auschwitz lífið sem endurtekningarfullt 

og jafnvel leiðinlegt. „Leikhús“ sem þetta, gaf þeim lífsfyllingu og rými til að upplifa 

mikilmennsku, háa sjálfsmynd og að viðhalda „glamúrnum“ sem fylgdi köllun þeirra í 

upphafi. Einnig reyndu störf þeirra mjög á, bæði líkamlega og andlega og með 

tónlistinni fengu þeir rými til að slaka á. Clendinnen heldur því einnig fram að 

ástæðan fyrir að notast var við gasklefa var til að viðhalda andlegri heilsu 

                                                
33  Sama rit, bls. 275. 
34  Sama rit, bls. 278. 
35 Sama rit. 
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fangavarðanna, en með þeim aðferðum gátu þeir fjarlægt sig frá fjöldamorðunum sem 

þeir voru þátttakendur í.36 Einnig var velsæmi mjög mikilvægur þáttur í sjálfsmynd 

þeirra, aðallega til að réttlæta gjörðir sínar gagnvart sjálfum sér og öðrum.  

 Tónlistin kann að hafa spilað ómissandi þátt í „leikhúsinu“ sem SS foringjarnir 

settu upp. Marseringar eru þar áberandi, en SS foringjarnir settu nýtt og hervætt 

undirspil við þær. Þjóðernishyggja Þjóðverja birtist í tónlistinni sem var notuð til að 

staðfesta yfirráð nasista á þeim fjölþjóðlega hópi fanga búðanna, slíkt kom m.a. fram 

þegar fangar voru neyddir til að syngja þýsk þjóðlög og söngva. Tónlist 

fangahljómsveitanna spilaði mikilvægt hlutverk fyrir nasista en mikilvægt var fyrir SS 

foringjana að þeir gætu notið þýskrar hámenningar innan veggja fangabúðanna, en 

tónlistin var álitin arfur þýskrar menningar. Þessi menningarlegi arfur minnti þá á 

markmið nasismans um að halda uppi þýskri hámenningu og velsæmi, og réttlætti 

þ.a.l. gjörðir þeirra gagnvart þeim sjálfum.37 

Áhrif stríðsins á þróun tónlistarsögunnar 

Árið 1945, eftir að stríðinu lýkur, breyttist Þýskaland í afar frumstætt ríki. Fyrrum 

íbúar Hitlers ríkisins bjuggu nú við aðstæður þar sem skrapað var saman fæði, búið í 

kjöllurum sprunginna bygginga, eldað var yfir opnum eldi og vatn fengið úr 

fráfallsrörum. Bandamenn sem höfðu gjöreyðilagt hverja borgina á eftir annarri sáu 

nú um uppbyggingu hins nýja Þýskalands. Þýskaland átti að byggjast upp sem 

lýðræðisríki að bandarískum hætti, mótafl gegn nýrri ógn kommúnismans í austri. Ný 

menningarstefna átti að hreinsa áhrif nasismans sem hafði mikil áhrif á þróun 

tónlistarsögunnar á 20. öldinni.38 Stofnanir voru settar á laggirnar sem báru ábyrgð á 

ýmsum þáttum tengdum uppbyggingu Þýskalands og þar á meðal var stofnun sem bar 

ábyrgð á menningarlegri uppbyggingu hins nýja ríkis, OMGUS, the Office of Military 

Government. Sérfræðingar sem störfuðu fyrir tónlistardeild OMGUS hlutu mikla 

þjálfun og kennslu í nútímatónlist. Í stefnu deildarinnar kemur fram að það sé 

mikilvægt að neyða ekki menningu upp á hið nýja ríki, líkt og starfshættir nasista 

                                                
36  Inga Clendinnen, Reading the Holocaust / Inga Clendinnen (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1999). 
37 Sama rit. 
38 Alex Ross, The Rest Is Noise  : Listening to the Twentieth Century / Alex Ross, 1. 
útg. (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2007). 
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höfðu verið, heldur gefa þýsku tónlistarlífi innblástur með jákvæðum leiðum s.s. með 

því að styðja við þá tónlist sem þeir töldu nauðsynlega og strika út þá tónlist sem þeir 

töldu hættulega. Aðeins tveir höfundar voru bannaðir, þeir Richard Strauss og Hans 

Pfitzner. Það var því óleyfilegt að halda tónleika einungis með verkum þeirra eða þar 

sem þeir stjórnuðu. Einnig þótti Sibelius á gráu svæði og var verkið hans Finlandia 

bannað í Þýskalandi.39 Til að fylgja þessum reglum eftir þurfti að byrja á því að rjúfa 

þau bönn sem voru við líði í Þýskalandi nasismans þar sem verk voru bönnuð vegna 

etnísks uppruna eða hugmyndafræði höfundar. Bandaríkjamenn lögðu fyrst og fremst 

traust sitt á tónskáld sem ekki tengdust nasisma eða kommúnisma. Þá var við líði sú 

regla að flytja eitt verk af svarta lista nasistanna á hverjum tónleikum. Oftar en ekki 

leiddi þetta til einhæfra efnisskráa þar sem mjög margir tónleikar hófust á 

Mendelssohn forleik, en hann var ekki liðinn af nasistum. Þessi nýja stefna leiddi til 

þess að mikil áhersla var lögð á bandarísk tónskáld, þar sem verk Aaron Copland, Roy 

Harris og Virgil Thomson hlutu mikla kynningu.40 

 Í borginni Darmstadt var settur upp sumarskóli þar sem ung tónskáld gátu 

kynnst þeim verkum sem bönnuð höfðu verið af nasistum og bar nafnið the 

International Summer Courses for New Music. Í Darmstadt var aðeins kennd og flutt 

nútímatónlist og þau tónskáld sem voru á hinum nýja bannlista voru ekki hluti af 

kennsluefninu. Hindemith og Schoenberg, tónskáld sem höfðu þróað nýjar 

tónsmíðaaðferðir, voru fyrirmyndir ungra þýskra tónsmíðanema. Þessar fyrirmyndir 

leiddu af sér bylgju tónskálda, innblásinna af atónal tónlist, sem afneituðu með öllu 

því sem fram að því hafði verið nefnd klassísk tónlist. Hugmyndafræði OMGUS var 

þó ekki svo róttæk, en aðeins var lögð áhersla á að eyða út áhrifum nasismans úr 

þýskri tónlist. Hin nýja bylgja var þó svo róttæk að hún eyddi nánast út hinu 

hefðbundna tónleikaformi og kom inn með nýja strauma og stefnur. Það má hugsa 

með sér að tónlist í síðari heimsstyrjöldinni og misnotkun á henni hafi því verið 

kveikjan að hinum skarpa viðsnúningi sem varð í þróun tónlistarsögunnar á 20. 

öldinni, með fjármagn bandamanna á bak við sig.41 Pamela M. Potter hefur fjallað um 

það hvernig þýsk tónlist á tímum nasismans hafi fengið á sig stimpilinn „nasista-

tónlist“, og var hún sett fram sem sögulegt frávik sem bæri að forðast. Hún bendir á 

að vegna þess að nasistar sköpuðu mjög þröngan og íhaldssaman ramma utan um 
                                                
39 Sama rit, bls. 346-348. 
40 Sama rit, bls. 348. 
41 Sama rit, bls. 350-351. 
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leyfilega tónlist, hafi orðið auðveldara fyrir tónlistarfólk að fjarlægja sig frá 

hugsjónum nasisma eftir stríð. Hún bendir á að slík flokkun á tónlist frá þessum tíma 

sé mikil einföldun og mikilvægt sé að reyna horfa hlutlaust á tónlistina, það gætu 

leynst sameiginleg einkenni í verkum tónskálda sem hafa verið flokkuð sem „góð“ 

eða „vond“.42  

Samantekt og lokaorð 

Í síðari heimsstyrjöldinni sáum við hinar myrku hliðar manneskjunnar, í stríði þar sem 

reynt var að útrýma minnihlutahópum með öllum leiðum. Tónlist er miðill sem 

mörgum er mjög kær og er því kraftmikið verkfæri til illra verka. Fangaverðir og 

yfirmenn í fangabúðum nasista misnotuðu tónlist á margan hátt til að ná fram 

markmiðum sínum. Sinfóníuhljómsveitir voru starfræktar í öllum stórum fangabúðum 

og sinntu daglegum verkefnum til þess að láta „leikhús“ nasismans ganga upp. Tónlist 

var blekkingartæki sem hylmdi yfir voðaverk en viðvera hennar varð tvíeggjað sverð 

sem ýtti undir þjáningu fanganna en gaf einnig von um betri tíma. Tónlist varð að 

lífsviðurværi fyrir meðlimi fangahljómsveitanna sem áttu von um að komast lífs af 

svo lengi sem þeir sinntu hlutverki sínu en reyndi þó á andleg og líkamleg þolmörk 

hljóðfæraleikaranna. Foringjarnir notuðu tónlist sem vettvang til að tengjast 

tilfinningum sínum en á sama tíma nýttu sér hana sem pyndingartól. Fangaverðir voru 

einnig manneskjur og fundu í tónlistinni leið til að sýna þýskt velsæmi en á sama tíma 

myrtu þeir milljónir saklausra manna á grundvelli hugmyndafræði sem byggir á 

rasisma. Síðari heimsstyrjöldin breytti gangi tónlistarsögunnar í Evrópu á 20. öldinni, 

þar sem stofnanir og tónskáld tóku sig til og snéru við blaðinu að henni lokinni og 

nýjar leiðir til tónlistarsköpunar voru rannsakaðar og útvíkkaðar. Áhugavert væri að 

kafa dýpra í kenningar Pamelu M. Potter um ritskoðun á þýskri tónlist eftir síðari 

heimsstyrjöld sem og hugmyndir hennar um þjóðerniskennd í þýskri tónlist fyrir tíma 

nasismans. Einnig væri áhugavert að beina sjónum sínum sérstaklega að 

fangabúðunum í Theresienstadt, sem voru í raun ekki raunverulegar fangabúðir heldur 

sýndarveruleiki fyrir augu alþjóðasamfélagsins en ekki gafst rými fyrir slíkar 

                                                
42 Pamela M Potter, „What Is ‘Nazi Music’?,” The Musical Quarterly 88, no. 3, bls. 
428. 
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vangaveltur hér. Ljóst er að tónlist er öflugur miðill, sem mikilvægt er að viðhalda 

sem tjáningarmáta tilfinninga en ekki sem tól til voðaverka og pyndinga. 
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