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En stad med många ansikten
När Walter Frankenstein kom till Berlin 1936 var
staden maskerad. Precis som inför de olympiska
spelen hade man arrangerat så att Nazitysklands
huvudstad inför den internationella publiken
skulle framstå som en modern och välkomnande
metropol. Hatisk nazistisk propaganda hade tillfälligt tagits bort från stadsbilden.

Olympiska spelen i Berlin, 1936.
© Bundesarchiv, Bild 102-13203A / CC-BY-SA 3.0

På mitten av 1930-talet var Berlin fortfarande i
hög grad en mångsidig stad och inte någon “idealisk” huvudstad för naziregimen. 1932-1933 hade
majoriteten i Berlin inte röstat på det Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet (NSDAP) utan
snarare på marginaliserade vänsterpartier inom
arbetarrörelsen, framför allt Tysklands socialdemokratiska parti (SPD) och Tysklands kommunistiska parti (KPD).
Efter flera år av nazistisk terror fanns det fortfarande bostadsområden med motståndare,
speciellt i arbetarklassområdena, i konstnärliga
kretsar och i några pastorat. Och trots att nazisterna bekämpade modern konst och musik fanns
det ännu vissa uttryck för modern kultur i Berlin
som exempelvis klubbar där man spelade jazzmusik.
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Valaffisch med propaganda vid Potsdamer Platz i Berlin, mars 1932.

När nazisterna kommit till makten följde våg
på våg av våldsamma arresteringar av politiska
opponenter. Den judiska befolkningen trakasserades genom “bojkottkampanjen” 1933 och
under de våldsamma upploppen 1935 på Kurfürstendamm, en av de stora shoppinggatorna.

Albany Evening News, Amerikansk kvällstidning, 16 juni, 1935.
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Judiskt liv i Berlin före 1933
© Public Domain | von Waldemar Titzenthaler

Den judiska församlingen i Berlin var den största av sitt slag i
Tyskland. 1933 fanns det uppskattningsvis 500 000 judar i landet,
vilket motsvarade så lite som 0,76 procent av den totala befolkningen. Av dessa levde ungefär 150 000 i Berlin. Visserligen kände
inte alla samhörighet med judendomen men de som gjorde det
hade tillgång till ett flertal judiska institutioner.

Den liberala synagogan på Fasanenstrasse i Berlin.
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Den judiska församlingen i Berlin, som skapades som en så kallad
enhetsförsamling under 1800-talet, hade 16 synagogor där man
höll konservativa och liberala gudstjänster. Den äldsta av dessa
synagogor togs i bruk 1714.
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Pojk-kören i Fasanenstrasse Synagoga, Berlin, 1926.

Det fanns också en mindre ortodox judisk församling med särskilda institutioner. Den konservativa synagogan på Rykestrasse
(Rykegatan) nära Walter Auerbachs barnhem, var en av de största
synagogorna i Tyskland.

Den konservativa synagogan på Rykestrasse, nära barnhemmet Auerbach.
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Nazisterna pekar ut judar som ”oönskade”
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I Berlin fanns det 48 judiska skolor från lågstadiet till gymnasiet, ett väl ansett judiskt sjukhus,
välfärdsinstitutioner, och klubbar med olika
inriktningar. När nazisterna kom till makten
1933 försökte de att isolera judarna från resten
av befolkningen genom att utesluta dem från det
offentliga och ekonomiska livet och tvinga dem
att emigrera. Judiska institutioner hade ännu inte
förbjudits men deras verksamhet begränsades.
Judiska församlingen lade fokus på att ge välfärd,
skapa fler rådgivningscentra för emigration, utvidga det judiska skolsystemet, och inte minst
erbjuda språk- och yrkesträning inför ett liv utanför Tyskland. Alla dessa aktiviteter höjde självkänslan, skapade solidaritet och gav tillfälle till
personlig utveckling.

© Jewish Museum Berlin

Judiska elever i metallverkstaden på ORT-skolan i Berlin.

Under 1936 och 1937 emigrerade ungefär samma
antal judar som tidigare: drygt 20 000 individer
lämnade landet varje år. Men 1938 blev nazistregimens förföljelser betydligt grymmare. Nya
lagar och förbud introducerades löpande. Judar
hindrades från att få anställning, utbildning,
ett normalt liv i samhället, och stämplades som
”främlingar”.

Judiska emigranter tar avsked.
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Ökade våldsattacker och isolering
© Mary Evans Picture Library

Under sommaren 1938 utsattes judarna i Berlin dessutom för
våldsamma attacker. 2 000 judiska män skickades till koncentrationsläger för mindre brott, och paramilitära grupper som kal�lades Sturmabteilung (SA), eller ”brunskjortor”, och Hitlerjugend
drog fram på Berlins gator för att klottra ner och förstöra butiker
som ägdes av judar. Polisen ingrep inte.

Fönstren till en butik ägd av judar nedklottrad med ordet ”jude”.
Berlin, 19 juni 1938.
© German Resistance Memorial Center

Från hösten 1938 var alla tyska judar tvungna att bära speciella
id-kort märkta med ett “J”. De måste också ange ett mellannamn:
“Israel” för pojkar och män, och “Sara” för flickor och kvinnor.

© Public Domain

Id-kort utfärdat till Kurt Hirschfeldt stämplat med ett ”J” för ”jude”. På
kortet finns även tillägget ”Israel”.
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Eberswalde synagoga i en förort till Berlin satt i brand natten mellan
den 9:e och 10:e november, 1938.

Under pogromen 9-10 november 1938, som ibland även kallas
Kristallnatten, sattes nästan alla Berlins synagogor i brand. Mer
än 12 000 judiska män skickades till koncentrationsläger, och butiker och lägenheter förstördes och plundrades. Under de påföljande veckorna – före årsskiftet – måste alla judiska handelsmän
och producenter stänga sina förstörda butiker och inrättningar,
eller sälja dem till priser långt under marknadsvärdet. Under
1938 och 1939 försvann mer än 4 300 judiska företag från Berlins
stadsbild, och tusentals förlorade sina jobb. Från denna tidpunkt
kunde vilken arbetslös jude som helst tvingas utföra enkla jobb
inom till exempel sophantering.
Efter Novemberpogromen tvingades alla judiska barn och ungdomar att lämna de kommunala skolorna och istället börja på privata judiska skolor, vilket ironiskt nog för många kändes tryggare.
Judiska institutioner som exempelvis ungdomsklubbar stängdes
med beslutsamhet. Judar förbjöds att delta i kultur- och sportevenemang och fick heller inte gå på bio eller teater. Judarnas rörelsefrihet begränsades även i innerstaden genom förbud att vistas i
vissa områden. Och badinrättningar och fritidsanläggningar som
tidigare inte hindrat judar från inträde införde nu totalförbud.

Antisemitisk text vid ingången till biblioteket i Deutsches Museum
i München.
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Som ett getto utan murar
© WDR Digit/rooss

Omkring 32 000 judar flydde från Berlin mellan 1938 och
krigsutbrottet hösten 1939. Nu handlade det inte längre
om en planlagd emigration utan om ren fördrivning.
Dock blev 80 000 judar kvar i staden.
Som en följd av krigsutbrottet 1 september 1939 kunde alla
män mellan 18 och 45 år bli inkallade till militärtjänstgöring, med undantag för judar som inte var välkomna
i armén. Förlusten av industriarbetare skulle komma att
ersättas mer och mer av judiska tvångsarbetare. Även om
det till att börja med inte var så drastiskt så ransonerades
mat och konsumtionsvaror under kriget. Och redan från
första stund fick judar mindre ransoner än icke-judiska
tyskar.

© Deutsches Historisches Museum, Berlin

Fyra ungdomar och två män står framför en anslagstavla och läser den
aktuella antisemitiska tidningen Der Stürmer. I texten ovantill står det: ”Utan
lösning på den judiska frågan, finns det ingen räddning för det tyska folket.”

Ett ransoneringskort för mat giltig från 18 december 1939 till 14 januari 1940.
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Getton upprättades i de länder som ockuperades av nazisterna. I Tyskland ville
dock den nazistiska ledningen undvika
att göra det. Men 1939 förlorade judar
laglig rätt till sin bostad, vilket innebar
att deras hem kunde tas ifrån dem hur
och när som helst. Fler och fler judar
tvingades att flytta in hos släktingar,
eller fick bo i speciella hus där flera
familjer måste dela lägenhet. Dessa
“judiska hus” inrättades över hela Berlin.

Kartan från 1939 visar ett distrikt i Berlins västra centrum med ett område som blivit ”tömt på judar”
genom förflyttningar.
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