Judarnas situation i Berlin 1940-1943

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

1

Judarnas situation i Berlin 1940–1943

Judarnas situation i Berlin 1940–1943
© Bildarchiv Pisarek / akg-images / TT Nyhetsbyrån

Beslagtagning av egendom och tvångsarbete
Under krigets gång utsattes judarna för ytterligare svårigheter på grund av hårda restriktioner
som begränsade vardagslivet. De fick mindre
matransoner och förbjöds att köpa många olika
varor. På natten infördes ett strikt övervakat utegångsförbud för judar. Judar tvingades också att
lämna ifrån sig sina värdesaker, samt teknikapparater, cyklar och vissa vinterkläder. På grund
av de nya lagarna fick många svårt att klara sig.

© Private: Reproduction made by the Swedish Committee Against Antisemitism

Judarnas radioapparater beslagtas utan ersättning i enlighet med krav från Rikssäkerhetsöverstyrelsen den 20 september 1939 I Berlin.

© Timothy Hughes Rare and Early Newspapers

Walter Frankenstein tog detta foto på byggnadsarbetsgruppen han ingick i och som
arbetade för den judiska församlingen i Berlin. Från 1942 tvingade Gestapo Walter
och de andra att utföra arbeten på nazistiska institutioner.

Allt fler judiska kvinnor och män tvingades utföra tvångsarbete. Majoriteten av dessa arbeten
ägde rum i fabriker, främst inom försvarsindustrin. Andra, som Walter Frankenstein, tvingades att arbeta på nazistiska institutioner. 1941
utförde omkring 26 000–28 000 judar i Berlin
tvångsarbete, mestadels på olika avdelningar
i lokala fabriker. De transporterades dock inte
till arbetsläger. Skiftarbetet upptog tio timmar
om dagen, vilket innebar att flertalet var på jobbet mellan fyra och fem på eftermiddagen – den
enda timme som judar tilläts handla i butiker och
affärer.

Från september 1941 måste alla judar bära en gul
stjärna på sina kläder. Nu utmärkte de sig ännu
mer och mötte en ökad fientlighet och hån från
omgivningen. Alla icke-judar hade dock inte
samma inställning. Tvärtom uttryckte vissa berlinare solidaritet och visade medkänsla genom enkla gärningar. Det hände till exempel att någon viskande medgav att de ogillade det som pågick, och en del hälsade
artigt på judar. Under krigstiden smugglade även några människor ner
små mängder mat i judarnas påsar.
Kolumn i den amerikanska dagstidningen Boston Herald, den 7 september 1941:
”Tyska polisen beordrade idag att alla judar över 16 år måste bära en gul, sexuddig
davidsstjärna på vänster sida av kappan i offentliga miljöer.” (Red. anm.: Stjärnan var
obligatorisk för alla judar över 6 år. I den här artikeln anges åldern till 16 år av misstag.)
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Deportationer österut
© Jewish Museum Berlin

Det värsta slaget kom i oktober 1941 när Hitler gav order om att
alla judar i Tyskland skulle deporteras till getton och förintelseläger i det tyskockuperade Polen och Sovjetunionen. Deportationerna övervakades av SS-officeren Adolf Eichmann och genomfördes av Gestapo med stöd av lokala poliser och förvaltningar.
Även judiska församlingar tvingades samarbeta då personal fick
order om att upprätta namnlistor på personer som skulle deporteras.

Ett brev med en standardformulering från bostadsbyrån för den
judiska församlingen i Berlin till en av medlemmarna. Kvinnan får
order om att komma till kontoret den 20 november 1941 och ta med
relevanta handlingar. Brevet är ett tecken på att kvinnan kommer
att deporteras, men i brevet står det bara att hyresavtalet sägs upp.
Detta faktum var först inte känt, men judarna märkte att vänner och
grannar som fick detta brev en kort tid senare deporterades.
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I Berlin omvandlades den stora synagogan på Levetzowstrasse i
Moabitas centrala stadsdel till ett lokalt uppsamlingsläger. Här
hölls de som skulle deporteras fängslade i flera dagar. Samtidigt
beslagtog så kallade skatteinspektörer judarnas personliga ägodelar.

Synagogan på Levetzowstrasse. Synagogan omvandlades till det
första uppsamlingslägret i Berlin i oktober 1941.
© U. S. Holocaust Memorial Museum

En tid senare tvingade man judar att gå till fots genom
tät bebyggelse till stationen Grünewald, varifrån de
transporterades österut, oftast i godsvagnar. 1942 inrättades flera andra uppsamlingsläger i staden, exempelvis
i det uttömda ålderdomshemmet på Grosse Hamburger
Strasse.

Kartan visar platser i centrala Berlin där deportationer ägde rum.
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Snart räckte Grünewalds järnvägsstation inte till
för mängden judar som skulle deporteras. Därför
tog man efter en tid även andra stationer i bruk
som regelbundet användes för transporter av
gods och passagerare.
Detta gjorde att många människor blev vittnen
till deportationerna, både i Berlin och på andra
platser i Nazityskland.

© bpk

Järnvägsrälsen vid Putlitz-gatans tågstation i Berlin, en av platserna där judarna
deporterades. (Det är inte känt vilket år fotot är taget.

Judar som ska deporteras i Wuerzburg, Bavaria, 1942. Bevakade av lokalpolisen
tvingas de att gå genom staden mot järnvägsstationen. Officerare från Gestapo tog
bilder och dokumenterade i ett album hur allt gick till.

© U. S. Holocaust Memorial Museum

Inledningsvis, trots att tvångsarbetarna och
deras familjer undantogs från deportationer,
hade de inget rättsligt skydd på sina arbetsplatser.
Om någon blev sjuk kunde han eller hon omgående avskedas och deporteras. Samtidigt förbjöds
judar nu att lämna Tyskland och fler än 65 000
personer blev fast i Berlin.

Judiska tvångsarbetare vid Tempelhof i Berlin, 1940. Tre av
männen deporterades en tid efter att bilden tagits.
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Den 18 oktober 1941 avgick det första tåget med fler än 1 000
människor som skulle deporteras från Berlin till gettot i staden
Łódź i det ockuperade Polen. Bland offren fanns journalisten Fritz
Hirschfeldt som var kusin med Walter Frankenstein.
Senare gick deportationer från Berlin till getton i Riga (idag
Lettland), Kaunas (ryska Kowno, idag Litauen), Minsk (idag
Vitryssland). Under våren 1942 avgick deportationerna till
gettot i Warszawa samt flera mindre getton i det ockuperade Polen.
Inledningsvis samlades de tyska judarna först ihop i getton innan
de, några månader senare, fördes till avrättningsplatser. I slutet av
1941 sköts dock de tyska judarna ihjäl omedelbart efter ankomsten till Riga och Kaunas.

© bpk

Bilden visar en rapport från den tyska gettoförvaltningen i Łódź. Rapporten är
daterad 13 november 1941 och handlar om de nära 20 000 judar som kommit
i transporter om 20 tåg från olika städer i Tyskland samt Wien och Luxemburg
mellan 16 oktober och 4 november 1941. 4 187 judar kom från Berlin. Förutom judarna har 5 000 sintier och romer (i dokumentet kallas de ”zigenare”)
deporterats till Łódź. Notera: Under den tyska ockupationen kallades Łódź
”Litzmannstadt”.

Judar i ett uppsamlingsläger vid Killesberg nära Stuttgart
väntar på att deporteras till Riga, november 1941.
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Judarna i Berlin förblev ovetande om händelserna i öst
och myndigheterna försökte få dem att tro att de skulle
placeras i arbetsläger. Vissa mottog också korta meddelanden från vänner och släktingar som deporterats till
getton, vilket hade en lugnande effekt. Men så småningom slutade sådana hälsningar att komma. Korrespondensen avtog eftersom judarna i gettona transporterades till andra platser eller mördades. SS tillät visserligen
att man sände meddelanden men kunde införa förbud
för en kort tid eller stoppa dem helt.

Walters kusin Kurt Hirschfeldt lyckades få tag på ett id-kort från en icke-judisk
man, Heinz Gützlaff, och hittade en förfalskare som kunde byta ut fotona.

Rädslan och misstron växte snart bland Berlins judar.
Några hade redan försökt att gömma sig eller fly illegalt
till Schweiz som var ett neutralt land. Andra försökte
desperat få tag i falska id-handlingar eller prövade att få
någon typ av anställning inom försvarsindustrin.
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Även om deportationerna fortsatte vecka efter vecka
bodde det fortfarande 33 000 judar i Berlin i slutet av
1941. De flesta av dem uträttade tvångsarbete. Judiska välfärdsinstitutioner som Berlins judiska sjukhus
samt barnomsorgsorganisationer fungerade fortfarande, men Gestapo begränsade deras verksamhet. Alla
judiska skolor i Tyskland beordrades att stänga den 30
juni 1942. Därefter blev det strängt förbjudet att hålla
lektioner för judiska elever.
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Ett blad från deportationslistan för den 21:a transporten ”Österut” från Berlin
den 19 oktober 1942, med barn från Auerbach-barnhemmet på Schoenhauser
Allee 162. Barnen skickades till det av Tyskland ockuperade Riga (nu Lettland)
där de sköts strax efter ankomsten.

Från och med hösten 1942 skickades alla som skulle deporteras till förintelselägret Auschwitz-Birkenau eller
koncentrationslägret och gettot i Theresienstadt. Samtidigt blev situationen i Berlin allt svårare. Rädsla och
kaos växte: Judar fick inte längre inställelsebrev före
deportationerna utan hämtades genom razzior i bostäderna och fördes utan förvarning direkt till uppsamlingsplatserna.

Ett blad från från deportationslistan till Theresienstadt den 3 oktober
1942 där nr 45 och 46 som anger Walters farbror och faster Selmar och
Ottilie Frankenstein. Båda dog i Theresienstadt läger-getto.
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Judar från Hanau går ombord på ett tåg för vidare deportation, den 30 maj 1942.

Rykten började spridas om tyskarnas
massmord i öst. Soldater som återvände
rapporterade om sina erfarenheter, och
de som hade tillgång till radio, trots att
dessa var förbjudna av nazisterna, kunde
höra program ifrån utlandet och få en
ökad medvetenhet om grymheterna.
Ungefär vid hösten 1942 visste judarna i
Berlin med säkerhet att deportationerna
var lika med döden. Fler och fler tog till
flykten och gömde sig, eller försökte åtminstone förbereda sig. Men så länge
som judarna fortfarande var något så
när skyddade som tvångsarbetare inom
krigsindustrin upplevde många att det
var alltför osäkert och riskabelt att gå
under jorden.
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