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Berlins judar hotas av deportation
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I början av 1943 när den judiska befolkningen i
de flesta tyska städer helt raderats ut, fanns det
i Berlin cirka 33 000 judar. Det var bara de som
var gifta med icke-judar som undantogs från deportation. Trots att deportationerna fortsatte som
tidigare i Berlin var många judar ännu anställda
som tvångsarbetare inom krigsindustrin. Men
myndigheterna ville att även dessa skulle deporteras. Planen var att polska tvångsarbetare skulle
transporteras till Tredje riket och överta deras
jobb. Några chefer och arbetsledare som fått kännedom om planerna varnade sina judiska arbetare, vilket ledde till att fler judar gick under jorden.
Stationen vid Friedrichstrasse. (Originalfotot har retuscherats marginellt.)
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Den 27 februari 1943 organiserade Gestapo, lokal polis och även SS-styrkor en massiv räd mot
judarna i Berlin. På ett ögonblick hade tusentals
judiska arbetare arresterats i fabrikerna och förts
till uppsamlingsläger. Räderna fortsatte under en
hel vecka. 7 000 judar deporterades till Auschwitz
inom bara några dagar. Men omkring 4 000 judar
lyckades fly och försökte gömma sig i staden.

Gestapos högkvarter i Berlin på Prinz-Albrecht-Strasse nr 8, en obehaglig adress från
år 1933 och framåt.
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Judar som gick under jorden måste göra sig osynliga från första stund. Många försökte använda sig
av falska identiteter för att inte behöva gömma sig
natt och dag. De måste ha en plats där de kunde
sova, få mat, möjlighet att få tag på pengar, tvätta
sig, och kläder att klä sig i för att smälta in bland
mängden. Därför behövde de hjälp från icke-judar.
Men få judar i Berlin på den tiden hade kontakt med
icke-judar. Till att börja med sökte många skydd
hos judar som levde i ”blandäktenskap”. Dessa var
ofta hjälpsamma, men var själva utsatta för bevakning och kunde straffas för minsta förseelse. Därför måste man söka kontakt även med andra, och
sökandet efter någonstans att bo fick judar att hela
tiden flytta runt från en plats till en annan. Ryktet
om vilka hjälpare som var pålitliga gick från mun
till mun. På det sättet var alla judar som gömde sig
aktiva för att hjälpa varandra.

Vykort över Friedrichstrasse i Berlin 1940.
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Modiga hjälpare och motstånd

Kemisten Arthur Ketzer gav husrum åt hela familjen Frankenstein i Berlin. Edith
Berlow, senare Hirschfeldt, lät Walter och flera andra judar bo i hennes lägenhet i
staden.

I Berlin fanns det fortfarande en del icke-judiska grupperingar och individer som inte ställde sig bakom den
nazistiska regimen. Dessa fanns bland arbetarrörelsens medlemmar, intellektuella, konstnärer och även
en del djupt troende kristna. Många av hjälparna
hade tidigare själva varit offer för nazisternas förföljelser. Det fanns också ”vanliga” medborgare som inte
trodde på den nazistiska ideologin. Några kände att
de borde hjälpa judarna i deras svåra situation, och såg
det som ett sätt att göra motstånd. Men bara några få
– som Walters hjälpare Arthur Ketzer och Edith Berlow – förenade sitt tysta motstånd med andra aktiva
handlingar. Genom förbindelser mellan hjälpare lyckades några judar från Berlin fly till andra tyska städer
och byar, och ett fåtal lyckades även i all hemlighet att
ta sig till de två länder i Europa som var neutrala och
därmed trygga – Schweiz och Sverige.
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Judiska män som gömde sig löpte större risk än
kvinnor att upptäckas, och kunde utpekas som desertörer. Eftersom tyska män kallades in till militärtjänst kontrollerade militärpolisen kontinuerligt
folk på gatan och passagerare på bussar och andra transportmedel. Om judiska män uppfattades
vara ”arier” bland allmänheten kunde de tvingas
uppvisa id-handlingar, vilket också var något som
Walter råkade ut för. Trots att falska id-handlingar
från militären såldes på svarta marknaden var det
få judar som hade råd att köpa dem. De såldes till
extrema priser, och för långt högre belopp än andra
falska dokument som också var i omlopp.

Privat bild som visar tysk militärpolis vid en tågstation 1943. Mannen bär den karakteristiska kedjan med ett märke i metall framtill. Militärpolisen fick smeknamnet
”vakthund”, på ryska Kettenhund.
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Alla som deltog i räddningsaktioner utsatte sig
själva för en risk. Om grannarna misstänkte något
kunde de anmälas till polisen. I Berlin fanns det
dessutom omkring 20 judiska kollaboratörer som
utgjorde ett överhängande hot. I hopp om att slippa
undan deportationerna fick kollaboratörerna judar
som levde undangömda att anförtro dem hemlig
information som de sedan överlämnade till Gestapo. När judarna arresterades försökte Gestapo
tvinga fram mer information om de underjordiska
nätverken.

Kriminalkommissarie Jean Blome förhör Stella Kubler (alias Issaksson) angående
hennes aktiviteter för Gestapo och hur hon angav judar under krigsåren.

Hjälpare hotades med hårda straff. Trots att det inte
finns någon lag som förbjöd människor att hjälpa
judar kunde hjälpare arresteras och även skickas
till koncentrationsläger. Det var just det som hände
Arthur Ketzer en kort tid efter att han gett husrum
till familjen Frankenstein.
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Bomber faller över Berlin
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Arresteringarna och situationen under kriget gjorde att
det var svårt att få hjälp. Många hem som kunde ha använts som bostäder gick förlorade på grund av flyganfallen. Men det kaos som följde gav även möjligheter för judar
som sökte skydd. Eftersom många människor blev hemlösa och lokala kontor förstördes blev det lättare att använda
sig av en falsk identitet. Till exempel uppgav Leonie ett
annat namn och att hon var krigsoffer i behov av hjälp.
Man vet inte hur många judar som levde under jord i
Berlin, men troligen rör det sig om 6 000 personer. Bara
en tredjedel av dem lyckades hålla sig gömda. Andra
arresterades och deporterades, eller dog i flygräder.
Sjukdomar tog också många människors liv, eftersom de
som levde undangömda inte kunde söka vård. För några
blev även påfrestningarna så stora att man inte orkade
leva. Vid krigsslutet återstod bara 1 700 judar i Berlin.

Berlin 1945.
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