
UBEHAG: Gangstien fra museet 
og ut til slettene hvor dødsleiren en gang sto er 
brosteinsbelagt og bygd slik at det skal være ubehagelig å gå der.

Følelses-
messig
berg- og
dalbane

videregående skole. Sammen 
fokuserer 46 norske elever fra 
Levanger og Trondheim på jødisk 
historie i en utvekslingspilot med 
to polske skoler. I slutten av mars 
skal prosjektet gjentas i Levanger, 
hvor Falstadsenteret skal lede pro-
sjektet. 

– Falstad har en ypperlig fags-
tab og er unike i formidling av 
menneskerettigheter, sier Monika 
Koszynska, som er utdanningsle-
der ved det nyåpnede Polin-
museet i Warszawa. Museet ble 
åpnet med presidenter, statsover-
hoder og kjendiser til stede som en 
global hendelse i forrige uke. 

Koszynska legger til at samar-
beidet med Falstadsenteret også 
førte til ansettelse av forelesere til 
nye internasjonale seminar og 
knytting av nye nettverk på tvers 
av landegrenser. 

– Det gode samarbeidet mel-
lom oss vil fortsette på grunn av 
de viktige tilskuddene vi har fått 
fra Norway Grants, sier hun. 

Tilskuddsordningene fra den 
norske staten gjør det også mulig 
for museet å planlegge studieopp-
leggene for de kommende 1,5 
årene ned til siste detalj. Midlene 
omfatter også undervisningspros-
jekter for å forebygge rasisme og 
antisemittisme, blant annet rettet 
mot politi, rettsvesen og ulike 
samfunnsgrupper. 

Videreutvikles
Undervisningskoordinator Sanna 
Brattland ved Falstadsenteret til-
brakte en uke i Warszawa før, 
under og etter åpningen av det 
polsk-jødiske museet Polin i for-
rige uke. Under oppholdet reiste 
hun sammen med klasse 3STA 

Dødsmaskin
Dødstallene gjør leiren til en av de 
antatt største tilintetgjørelsesleire-
ne, etter Auschwitz II-Birkenau. I 
hovedsak var det polske jøder som 
ble myrdet i leiren, og samtlige 
byer og tettsteder hvorfra jødene 
kom er i dag representert med 
egne gravsteiner på området. 

– Fra fangene ankom Treblinka 
i krøttervogner på toget, så tok det 
omkring 20 minutter til hver 
gruppe var drept i gasskamrene, 
forteller guiden og gir elevene tid 
til å gå litt alene. Å tenke, se, re-
flektere.  

– Det er spesielt. Veldig spe-
sielt, sier en tankefull Erlend Flø 
Gustad og ser seg rundt blant de 
hundrevis av minnesteinene som 
omringer ham og resten av elev-
ene på minnestedet. 

Urørt
Massegravene er etter krigen urørt 
grunnet jødisk tradisjon. 

– Ifølge jødisk tradisjon skal 
ingen røre en død person på grunn 
av sjelens reise til himmelen, for-
klarer guiden rolig. 

Hun vil ikke gå i detalj på 
drapsmetodene brukt i leiren, 
fordi hun ser at tilstedeværelsen 
på minnestedet og i det lille muse-
et ved parkeringsplassen forteller 
nok om brutalitetene som om-
ringer stedet. Enkelte elever inn-
rømmer at det er tungt å være tils-
tede og trenger litt alenetid. 

Skryter av Falstad
Besøket i den polske dødsleiren er 
en del av det aller første utveks-
lingsprogrammet mellom en polsk 
skole og blant annet Levanger 

– Se togskinnene. Huff. 
Kommentarene er lavmælte, 

nesten skeptiske i tonen idet elev-
ene fra 3STA fra Levanger vide-
regående skole vandrer rolig over 
det store, brosteinsbelagte områ-
det i Treblinka, ti mil nordøst for 
Warszawa. Solen titter fram mel-
lom trærne med insisterende 
solstråler skjult mellom tåkete 
partier i horisonten. 

For historieinteresserte klinger 
navnet dystert i bakhodet, mens 
andre ikke er fullstendig klar over 
hvilken tragedie som utspilte seg 
på landsbygda halvannen times 
kjøring nordøst for Warszawa i 
Polen. For mange av elevene er 
det en helt ukjent verdenshistorie 
som venter bak neste sving. 

Slettet alle spor
Treblinka er en av fem tyske døds-
leire fra 2. verdenskrig. Den ble 
opprettet sommeren 1941 og tys-
kerne rakk å drepe cirka 900.000 
jøder i leiren fram til et opprør i 
leiren i august 1943. Da ble leiren 
avviklet, også fordi de fleste jøder 
i Polens ghettoer uansett var drept. 
Dermed ble alle bygninger revet, 
alle spor slettet og hele området 
beplantet med hurtigvoksende 
blomster for å skjule de siste syn-
lige sporene. Arbeidet måtte jøde-
ne selv utføre. I dag er det kun 
symbolske togskinner, åpne gress-
flater og steinmonumenter som 
avgrenser den tidligere dødslei-
rens grenser igjen. 

– Alt er borte, men en skjønner 
likevel at det har skjedd noe gru-
somt her, sier Flø Gustad. 

Inntrykkene ble mange for elevene i 
3STA ved Levanger videregående 
skole. De fikk reise til Polen som 
Norges prøvekaniner i et historisk 
samarbeidsprosjekt.
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