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Polska judar tvingas fly från Tyskland
Vi har nu kommit fram till hösten 1938. I Tyskland bodde många judar som kommit från Östeuropa för att arbeta. En
del hade bott där i flera generationer, men endast ett fåtal hade tyskt medborgarskap. De nazistiska myndigheterna
bestämde hösten 1938 att alla polska judar som inte var medborgare skulle utvisas. Cirka 15 000 personer drabbades
av beslutet. De polska myndigheterna ville inte ta emot dessa judar trots att de var medborgare i Polen, utan de
placerades i flyktingläger på gränsen mellan Tyskland och Polen nära staden Zbaszyn.
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En av de familjer som drabbades var familjen Grynszpan som bott i Tyskland sedan 1911. Deras son Herschel hade
1936, endast var 15 år gammal, flytt från Hannover till Paris för att undkomma nazisternas förföljelse. När han fick
höra att föräldrarna och hans syster utvisats ur Tyskland och befann sig under svåra förhållanden i ett flyktingläger,
skaffade Herschel en pistol, gick upp på tyska ambassaden i Paris och sköt diplomaten Ernst vom Rath. Två dagar
senare den 9 november dog vom Rath. Propagandaminister Joseph Goebbels tog detta som förevändning för att
sätta igång en organiserad förföljelse mot Tysklands judar.

Herschel Grynszpan vid arresteringen i november 1938.

Judiska flyktingar på gränsen mellan Tyskland och Polen.
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Jakob kom också att beröras av novemberpogromen.
Flera av hans mammas släktingar utvisades från
Tyskland, liksom en av deras bekanta Fräulein
Rappaport.
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På kvällen den 9 november 1938 inleddes novemberpogromen och höll på i flera dagar. Tusentals
skyltfönster krossades och judiska affärer plundrades.
Glaset låg kvar som kristall på gatan, kanske är det
därför man kallat pogromen ”kristallnatten”. Män
och kvinnor sköts, slogs eller höggs ihjäl. En del begick
självmord. Man antar att cirka 400 judar mördades
natten mellan den 9-10 november, det totala antalet
dödsoffer för novemberpogromen uppskattas till
cirka 1 500 personer. Närmare 300 synagogor sattes i
brand och upp mot 30 000 judiska män arresterades
och skickades till koncentrationsläger utan annan
anledning än att de var judar. Den nazistiska regeringen
bestämde att Tysklands judar skulle betala en miljard
riksmark i skadestånd, en enorm summa på den tiden.

På kvällen den 9 november 1938 inleddes novemberpogromen i Tyskland.
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Lodz intas av tyska trupper
Den 1 september 1939 angrep Tyskland Polen. Världen
chockades, men för den polska regeringen kom
anfallet inte som en överraskning. De tyska kraven
på upprättelse efter nederlaget i första världskriget, då
Tyskland bland annat förlorade hamnstaden Danzig
och den så kallade ”polska korridoren” vid Östersjön,
hade sedan Adolf Hitler kom till makten 1933 blivit allt
starkare. Tvärtemot bestämmelserna i fredsfördraget
som undertecknats i Versailles hade den tyska armén
efterhand rustats upp och moderniserats.
I mars 1938 annekterade Tyskland Österrike, ett år
Tyska soldater vid gränsen till Polen 1 september 1939.
senare invaderades de tjeckiska områdena Böhmen
och Mähren och sex månader därefter gick tyska
trupper in i Polen. Den polska armén hade rustat för ett anfall från Tyskland och förberett en strategi som gick ut på att
uppehålla invasionsstyrkorna vid gränsen, samtidigt som man byggde upp en vapenreserv längre österut. Den polska
arméledningen räknade med att kunna hålla stånd mot den invaderande tyska armén till dess att Polens allierade,
Frankrike och England, skulle gå till anfall mot Tyskland. Den polska befolkningen i Lodz, både judar och icke-judar,
grävde skyttegravar och befästningar för att skydda staden. Man hade dock inte räknat med de tyska styrkornas snabba
frammarsch. Inte heller kom Frankrike och England till Polens undsättning, inte mer än att man lämnade in skriftliga
protester till regeringen i Berlin och den 3 september förklarade krig mot Tyskland, men utan att gå till anfall.
Strax innan krigsutbrottet, i slutet av augusti, slöt till världens stora häpnad de tidigare fienderna Sovjetunionen och
Nazityskland en överenskommelse om att inte angripa varandra. Den så kallade Molotov-Ribbentrop-pakten innebar
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att Tyskland fick fria händer att invadera Polen utan rädsla för ett
sovjetiskt motanfall. I ett hemligt dokument som bifogades denna
”icke-angreppspakt” kom parterna överens om att dela Polen och
resten av östra Europa i olika intressesfärer. Tyskland tilldelades hela
västra och större delen av centrala Polen. Sovjetunionen tilldelades
de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen samt östra Polen.
Den 8 september 1939 marscherade tyska soldater in i Lodz. En del av
de runt 660 000 invånarna hälsade soldaterna välkomna. De kom från
den stora grupp tyskar som bodde i Lodz.
Tyska trupper går in i Lodz 8 september 1939.

Ett äldsteråd utses
Tusentals judar valde att fly från Lodz direkt efter krigsutbrottet. En del flydde till Warszawa där man trodde sig vara
mera säker. Andra tog sig österut till dåvarande Sovjetunionen, som Jakobs bror Arthur och hans flickvän så småningom
också gjorde.
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I oktober utsågs Mordechai Chaim Rumkowski av den nazistiska
administrationen till ledare för det så kallade äldsterådet. Rådet bestod
av ett antal äldre män som skulle ta hand om alla judiska angelägenheter
och ansvara för att den nazistiska administrationens order utfördes.
I november blev SS-generalen Arthur Greiser chef för den civila
administrationen i det till Tyskland annekterade Warthegau-området, där
Lodz låg. Staden döptes om till Litzmannstadt i april 1940. Tillsammans
med SS-generalmajoren Friedrich Uebelhoer startade han en process
som skulle “förtyska” området så snabbt som möjligt. Kyrkor och skolor
stängdes, synagogor sprängdes och brändes ner.
Politiska ledare, statstjänstemän, lärare och präster arresterades och
sattes i fängelse. En del deporterades så småningom österut, andra sköts
i skogarna utanför Lodz. Det slutliga målet var att behålla en liten del av
den polska befolkningen som arbetskraft och att rensa området helt på
judar.
En rad förordningar utfärdades omedelbart som begränsade den judiska
befolkningens möjligheter att försörja sig. Judar förbjöds handla med
läder och textil, traditionella handelsområden där många judar var
engagerade. Alla affärer och företag som ägdes av judar skulle märkas
med en gul skylt som det stod ”jude” på.

Mordechai Chaim Rumkowski.

Den 16 november 1939 kom en order om att alla judar, oavsett ålder, skulle bära ett gult band på höger arm. Kort därefter
blev det förbjudet för judar att gå på huvudgatan Piotrkowska som döpts om till Adolf Hitler Strasse. Judar fick inte vistas
i parkerna och inte använda spårvagnar eller andra transportmedel. De fick inte full tillgång till sina bankkonton, inte
lämna sina lägenheter mellan klockan fem på eftermiddagen och klockan åtta på morgonen. När en jude mötte en tysk
var han tvungen att stiga ner i rännstenen.
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Judiska affärer och bostäder genomsöktes under förevändning att man letade efter vapen, men i själva verket plundrades
ägarna på varor och värdesaker. Ibland deltog civila tyska Lodz-bor i dessa räder.
Nazisterna genomförde dagliga aktioner och hundratals judiska män och kvinnor fångades in på gatorna för att under
tvång utföra olika arbetsuppgifter. För att få slut på dessa brutala aktioner föreslog äldsterådet under Rumkowski att
man skulle inrätta en särskild arbetsbyrå och varje dag förse tyskarna med arbetskraft. I början handlade det om några
hundra personer, därefter steg antalet till 2 000-3 000 arbetare per dag. Rumkowski föreslog att arbetarna skulle få
ersättning i form av mat och en mindre penningsumma. Förslaget godtogs, men någon lön betalades aldrig ut.
I december befallde man den judiska befolkningen att byta ut det gula armbandet mot en sexuddig gul stjärna som skulle
bäras väl synlig på bröstet och ryggen.
Den 10 december 1939 skrev Friedrich Uebelhoer en hemlig promemoria där han lade fram planerna för ett getto i Lodz.
Först hade judarna märkts med en gul stjärna så att man kunde identifiera dem, nu skulle man samla ihop dem i ett
speciellt område. Uebelhoer avslutade promemorian med följande ord: ”Skapandet av ett getto är självklart endast en
temporär åtgärd. Jag förbehåller mig rätten att själv besluta när och hur gettot, och därmed staden Lodz, skall rensas på
judar. Det slutliga målet måste under alla förhållanden vara utrotandet av denna pestböld.”
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I februari 1940 kom en order om att alla judar skulle flytta till ett avgränsat område i norra delen av staden. På en yta av
drygt fyra kvadratkilometer skulle de omkring 165 000 judar som fortfarande fanns kvar i Lodz koncentreras i väntan
på att man skulle bestämma om en ”slutlig lösning på den judiska frågan”, som man kallade det. Från den 1 maj 1940 var
gettot helt avstängt från omvärlden.

Skylt vid ingången till gettot ”Bosättningsområde för judar. Tillträde förbjudet”.
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