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M ange som har lest og 
.., forsket litt om de nors-

ke fangene i Sachsen
hausen har støtt på historiene 
om Karl Maier i Schuprufstel
le. Denne merkelige «norske» 
sudettyskeren som fikk en viss 
innflytelse på SS-voKterne, og 
som utnyttet den til fordel for 

. , sine fangekamerater i et dristig 
spill. 

Bengt Calmeyer har skrevet 
boka om hans utroligeliv: «Sko-

makeren fra Sachsenhausen». 
Sachsenhausen var både fi

nansiert og drevet av fangene. 
Fangene sto også for mye ad
ministrasjon av fangene, og de 
dreiv spesialverksteder. Et av 
dem var «Schuprufstelle». 
Schuprufstelle lå under et pri
vat firma som produserte sko 
og støvler til Wehrmacht og SS. 
På grunn av lærmangel, ble det 
et stadig behov for å utvikle 
nye støveltyper basert på 
kunstprodukter. Fanger- som 
skulle straffes måtte prøve 
dem ut, 70;150 mann gikk 40 
km om dagen med en 20-i<.ilos 
sandsekk på ryggen. Dette fo
regikk inne på leirområdet, un
der streng kommando og over
våking. 

Når de ikke orket mer «for
svant» de i «Station Z», hvor 

den kvalmende røyken viste 
hva som foregikk. 

Fra Nesodden 
Karl Maier var sudettysker. Et
ter 1933 fiadde han vært gren
selos og kurer for «Sopade», 
det tyske sosialdemokratiske 
partiet, og trafikkert ruta Klos
tergrab-Altenberg, nuen gang
er helt til Dresden. Sopade 
hadde sitt hovedkvarter i Pra
ha. Etter at Chamberlein ga 
bort Sudetenland til Hitler i 
1938, var han på rømmen. 
Først t il Praha, seinere klarte 
han å komme seg med en 
transport til Norge. I Oslo star
tet han som skomaker, og slo 
seg ned på Nesodden, hvor han 
fortsatt bor idag. Gestapo fant 
han i april 1940. Etter for'::-r og 
tortur ble han dømt til Jøden 

av den tyske Folkedomstolen i 
Dresden for statsfiendtlig virk
somhet. Det hjelp lite at han 
ikke var tysker. Et amnesti red
det han fra bøddeløksa. Iste
den bar det til Sachsenhausen. 

I nøkkelposisjon 
Som skomaker fikk Maier 
makt. SS-vokterne trengte sko 
og støvler, særlig ortopediske, 
på grunn av krigsskader. Der
med fikk Maier høye beskytte
re.innafor det systemet av svar
tebørs, korrupsjon og svindel 
som SS-vokterne etablerte i lei
eren for å oppnå private forde
ler. Maier kunne bruke det til å 
oppnå fordeler for fangene, 
særlig de norske som han følte 

. seg nært knyttet t il. Det var et 
høyt spill. I en KZ-leir var det 
nesten_ daglig at de mest 'privi-

legerte endte i krematoriet. 
Mange reddet livet takket 

være Maiers mot. Et mer trivi
elt eksempel på hva han fikk til 
var da han fikk produsert et 
norsk sanghefte. I leiren hadde 
SS etablert en falskmynter
fabrikk, som produserte millio
ner på millioner av engelske 
pund og amerikanske dollars. 
Pengene blei satt i sirkulasjon 
via Sveits. Nå hadde det seg 
slik at SS-sjefen for falskmyn
terverkstedet trengte støvler. 
Dermed var grunnlaget for en 
handei lagt, og fangene Maier 
og Einar Gerhardsen kunne 
hente 2000 illegalt tr ykte nors
ke sanghefter, produsert av SS! • 

Dødsmarsjen 
I 1945 besluttet Himmler at alle 
spor av KZ-leirene s1<Ulle fjer-

nes. Historiske spor måtte slet
tes. Ordren om dette blei døds
dommen for mange. Det var 
sjølsagt umulig å fjerne e t så gi
gantisk annlegg. 33.000 fanger 
blei tvunget til å marsjere ut av 
leiren mot nordvest. Da hadde 
SS forsøkt alle utveier for å 
kvitte seg med fangene på 
andre måter, deriblant å senke 
dem i havet i lektere. De nors
ke fangene var hentet av 
svensk Røde Kors, men Maier 
var jo ikke norsk. Mellom 6-
8.000 av deltakerne i dødsmar
sjen blei drept innen de hadde 
kommet til Below, da Maier til
slutt blei plukket opp av de hvi
te bussene . 
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