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HHJJÄÄLLTTAARRNNAA  
II  WWAARRSSZZAAWWAASS    GETTO

Text och foto Carl-Henrik Larsson

Kort efter Tysklands ockupation av Polen 1939 lät man uppföra 
gettot i Warszawa. Dit deporterade nazisterna judar i hundratusental
innan de skickades vidare till förintelselägret Treblinka. Några hundra

av gettots invånare valde 1943 att med livet som insats kämpa mot
den nazistiska övermakten. Vi skall här med hjälp av gripande

frimärksmotiv följa dessa människors öden.

Den 1 september 1939
anföll Nazityskland
sitt grannland Polen

och andra världskriget var
ett faktum. Trots hjältemo-
diga insatser av det polska
försvaret hade man ingen
chans mot den mycket bätt -
re utrustade tyska armén,
och Warszawa kapitulera-
de den 28 september 1939. 

I enlighet med det avtal
som Tyskland och Sovjet ha -
de slu tit i augusti 1939, den
så kallade Molotow-Rib ben  -
troppakten, delades Polen
upp mellan de båda länder-
na. Sovjet tog östra Polen
medan resten av landet till-
föll Tyskland. Den norra de -
len, det som kallades för

Väst/Ostpreussen, in för li va -
des direkt i tredje riket. 

Resterande delen av Po -
len fick benämningen Gene -
ralguvernementet, ett om-
råde från vilket nazisterna
hänsynslöst plockade ut ci-
vila polacker som slavarbe-
tare till den tyska industrin
samt där man mördade mil-
jontals judar. De stora döds -
lägren låg i Generalguver -
ne mentet. Som generalgu-
vernör för detta område ut-
sågs Hans Frank, även kal-
lad för Polens bödel. 

Hängdes i Nürnberg 
Hans Frank, 1900–1946, gick
tidigt med i nazistpartiet
och han deltog endast 23 år

gammal i Hitlers ökända
och misslyckade ölkällar-
kupp i München 1923. Året
därpå doktorerade han och
gjorde snabbt karriär som
jurist. 

Hitler fick tidigt upp ögo -
nen för Frank som med stor
målmedvetenhet och kyla
utförde sina uppdrag. Från
att ha varit Hitlers juridis-
ke rådgivare, riksdagsleda-
mot samt stått för den na-
zistiska rättsavdelningen,
utsågs han alltså i oktober
1939 till generalguvernör
för Generalguvernementet.
På denna post utfärdade
han order som fick dödliga
konsekvenser för hundra-
tusentals människor. ➥
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Det finns endast ett fåtal spår av gettot i Warszawa bevarade till eftervärlden. Ett av få undantag
som idag går att se är de sista bevarade husen från gettot på adressen Ulica Prozna. Husen på 
gatan har bevarats som ett minne över människorna som levde i gettot. Några av dessa blickar
ner på betraktaren från stora fotografier som man har satt upp på fasaden. De en gång vackra 
husen med sina ornament och vackra portdekorationer ger en märklig kontrast till vad som 
faktiskt utspelade sig i dessa kvarter för nästan 70 år sedan. Det är endast kulhålen i väggarna
som minner om dess våldsamma och obehagliga historia. På den infällda bilden ses några av 
fotografierna på fasaden.

HJÄLTARNA 
I WARSZAWAS   GGEETTTTOO

Hans Frank (1900–46) – ”Polens 
bödel”. (foto Bundesarchiv )
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Det var Hans Frank som såg
till att det största gettot i det
naziockuperade Europa, det i
Warszawa, blev verklighet när
han 1940 gav order om att ett
område väster om gamla stan i
Warszawa skulle tömmas helt
på sin kristna befolkning, och
att alla judar i det om kringlig -
gan de området skulle deporte-
ras dit. 

Vid Nürnbergrättegångar na
efter andra världskrigets slut,
dömdes Hans Frank till döden
och avrättades för brott mot
män skligheten samt för krigs-
förbrytelser. 

Fruktansvärda levnads -
betingelser 
Judarnas livssituation i War -
szawas getto kan bäst samman -
fattas i en mening: ett rent hel-
vete! 

Det judiska gettot bestod
egentligen av två delar, ett stör -
re och ett mindre som åtskil-
des av en väg som stadens icke-
judiska befolkning använde.
Över vägen gick en träbro som
judarna fick använda när de
skulle förflytta sig mellan de bå -
da gettona. Bron var satt under
sträng bevakning, så det var
ingen mening med att försöka
fly den vägen. 

Runt de båda gettona börja-
de nazisterna under hösten
1940 uppföra en mur försedd
med taggtråd, och varje försök
att försöka fly eller hämta mat
utanför gettot resulterade i av-
rättning på stället. När muren

På detta ståltryckta polska frimärke från 1963 ser man en judisk mot-
ståndsman beväpnad med gevär och handgranat. De judiska kämparnas
vapen var mycket enkla och bestod mestadels av insmugglade handeld-
vapen och hemmagjorda handgranater, vapen som jämfört med dem som
SS-soldaterna hade var rena leksakerna. Ställda mot den välbeväpnade
tyska övermakten hade de judiska motståndsmännen ingen chans.

påbörjade nazisterna deporta-
tionen av War szawas judar.
Flertalet av de över 350 000 ju-
dar som deporterades under
den na period, mötte döden i
det då nyinrättade förintelse -
lägret Tre blin ka, beläget i öst-
ra Polen. 

Efter denna deportations våg
stängde nazisterna den lilla de -
len av gettot, och den resteran-
de delen av befolkningen som
uppgick till cirka 70 000 perso-
ner, flyttades över till det stör-
re området. 

Ungefär hälften av de judar
som fanns kvar hade klarat liv -
hanken på grund av att de ar-
betade i den tyska krigsmak-
tens fabriker och verk städer.
Den andra halvan hade gömt
sig och lyckats undkomma de-
portationen på så vis. 

stod färdig var den närmare 18
kilometer lång. 

Gettot blev snabbt rejält
över befolkat när judar från he-
la Polen och de ockuperade om-
rådena skickades dit, och när
gettot var som störst levde där
närmare 450 000 människor på
en yta som endast uppgick till
cirka 400 hektar. 

Situationen underlättades
in te av att de sanitära förhål-
landena var fruktansvärda. Av -
lopp saknades i de flesta husen
och rent dricksvatten var en
stor bristvara. Trångboddhe ten
i kombination med bristen på
mat, vatten och möjlighet att
skö ta sin hygien, bidrog till att
sjukdomar snabbt spreds. Dö da
människor längs gatorna blev
en del av vardagen.

De matransoner som judar-
na fick sig tilldelade, motsva-
rande 200 kalorier om dagen,
var inte tillräckliga att överle-
va på. I jakten på mat och vat-
ten sålde människorna i gettot
av sina ägodelar, och de mest
orädda försökte få mat in -
smugg lad från utsidan. De som
dagligen lämnade området för
tvångsarbete i någon av de
fabriker som låg utanför, kun-
de naturligtvis försöka
smuggla in mat, men
blev man påkommen
blev straffet ofta av-
rättning. 

Deportationerna
börjar
Under sommaren 1942
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➥

De båda judiska frihetskämparna Yitzhak (1915–1981) och Zivia
Zuckerman (född Lubetkin) (1914–1978) är avbildade på detta 
israeliska offsettryckta frimärke från 1985. Innan upproret bröt ut 
befann sig Yitzhak utanför gettot och i samarbete med den polska
motståndsrörelsen smugglade han sedan in vapen i gettot genom
kloaksystemet. I slutet av upproret tog han sig in i gettot och till -
sammans med Zivia ledde han en större grupp motståndsmän i
strid. Endast ett 40-tal av frihetskämpar överlevde kriget, däribland
paret Zuckerman, som lyckades fly gettot innan slutstriden var över.
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Många av invånarna i get-
tot förstod i detta läge vad na-
zisternas plan var: en total för -
intelse av det judiska folket.
Efter den första deportations -
vågen bildades i gettot två ju-
diska kamporganisationer, vars
medlemmar visste att det hand -
lade om en kamp för överlev-
nad, och att chanserna att hål-
la stånd mot den nazistiska
övermakten var minimal. 

Förberedelse för strid
Dessa två kamporganisationer
var ZOB (Zydowska Organi za -
c ja Bojowa – judiska kampor-
ganisationen) med över 400
medlemmar samt ZZW (Zy -
dow ski Zwiazek Walki – judis-
ka kampförbundet) som var nå -
got mindre. Ledaren för ZOB,
den 24-årige Mordechaj Anie -
le wicz, som stupade under upp -
roret, hedrades 1983 med ett
is raeliskt frimärke. 

En annan av förgrundsge-
stalterna inom ZOB var Yitz -
hak Zuckerman, som tillsam-
mans med sin fru, frihetskäm-
pen Zivia, finns avbildad på ett
frimärke i denna artikel. Yitz -
hak Zuckerman, som föddes i
Li tauen 1915, arbetade tillsam -
mans med den polska mot-
ståndsrörelsen utanför gettot
med att smuggla in vapen och
ammunition till kampgrupper-
na innanför murarna. 

Det var dock inte många va-
pen man lyckades smuggla in.
De judiska motståndsmännen
hade endast två kulsprutepi-
stoler, ett femtontal gevär och
femhundra pistoler till sitt för-
fogande. Man hade också kom-
mit över handgranater och ben-
sin, som man använde till att
göra brandbomber av. 

I januari 1943 ägde den för -
sta sammandrabbningen rum
mel lan SS och frihetskämpar-
na inne i gettot. Därmed ute -
blev den deportation som na-
zisterna planerat. 

Inne i gettot förstod man att
nazisterna snart skulle göra
ett nytt försök att bryta sig in.
Kampförbunden uppförde skyt-
tevärn och mindre bunkrar som
skulle fungera som skydd, och
i väntan på nazisternas nästa

I Warszawa finns det
många krigsmonument
att studera. Det mest
storslagna och gripan-
de är det som restes
1948 till minne av de
judiska frihetskämpar-
nas kamp. Detta enor-
ma monument är gjort i
svensk granit, granit
som först var avsedd för
Hitlers enorma seger-
monument, men som
efter kriget auktionera-
des bort till den judiska
kommitté som låg
bakom monumentets
uppförande. Ibland kan
historien ta märkliga
svängar! 

Polen gav 1983 ut detta offsettryckta frimärke som föreställer en del av
skulpturen ovan. Det var framför detta monument som Västtysklands för-
bundskansler Willy Brandt (1913–1992) föll på knä under sitt besök i staden
1970, som en gest av ånger för det lidande som Tyskland åsamkat Polen
och det judiska folket.

tat att Warszawa skulle bli en
judefri stad lagom till Adolf
Hitlers födelsedag den 20 april
1943. Så blev dock inte fallet.
Den 19 april inledde SS under
ledning av oberführer Ferdi -

inbrytningsförsök förskansade
man sig i trapp uppgångar, på
hus tak och i fönster. 

Det stora gettoupproret
Heinrich Himmler hade beslu-

➥
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nand von Sammern-Franken -
egg en inbrytning i gettot som
var tänkt att bli en enkel seger.
Men kort efter att SS gått in i
lägret öppnade frihetskämpar-
na eld, och SS-soldaterna blev
totalt överrumplade av kraften
i det judiska motståndet. 

Efter flera dagars tappert ju -
diskt motstånd drog sig SS till-
baka och lämnade flera stupa-
de soldater kvar inne i gettot. 

Den 24 april byttes von Sam -
mern-Frankenegg ut mot den
mer hårdföre generalmajoren
Jürgen Stroop, som genast tog
sig an uppdraget att kväsa upp -
roret. 

Sammern-Frankenegg sköts
till döds året därpå av jugosla-
viska partisaner. Jürgen Stroop
dömdes efter kriget till döden
av en polsk folkdomstol för sina
illgärningar i Warszawas getto.

För att minimera förluster-
na satte Jürgen Stroop in alla
vapen som SS hade tillgång till.
Artilleri, eldkastare och flyg -

understöd användes för att dri -
va ut frihetskämparna från de-
ras gömställen. Taktiken var
att hus för hus systematiskt
skulle förstöras, och att samt-
liga judar i gettot skulle tving-
as ut ur sina gömställen. 

Under den nästan månads-
långa motståndskamp som följ -
de, utspelades fasansfulla sce -
ner i Warszawas getto. Vär men
från bränderna drev männi -
skor till att handlöst kasta sig
ut från de höga husen. De ju-
dar som gett upp, både frivil-
ligt eller med vapenmakt, föstes
samman och fördes av SS-vak-
terna på led till en ”umschlags -
platz” (omlastningsplats), där
sedan vidare tågtransport till
Treblinka skedde. 

Den 16 maj 1943 gav de sis-
ta motståndsmännen i War sza-
wa upp kampen. 

Endast ett fåtal frihets käm -
par överlevde kriget, där ibland
Yitzhak och Zivia Zuckerman,
som tillsammans med ett 40-

tal andra lyckades fly innan
nazisterna kunnat besegra allt
motstånd. Utanför gettot fort-
satte de sedan motstånds kam -
pen. 

Warszawas getto låg nu helt
i ruiner, och samtliga av de tio-
tusentals judar som hade stan-
nat kvar när mot stånds kam -
pen började, deporterades till
Tre blin ka där troligtvis ingen
överlevde. 

Spåren av gettot idag 
Eftersom nazisterna systema-
tiskt förstörde gettot så är de
flesta spåren av det i dagens
Warszawa obefintliga. Men det
finns några undantag. På ga-
tan Ulica Prozna är de sista
husen från gettot bevarade,
och det är en märklig känsla
att betrakta dessa hus i vilka
människorna levde under så-
dana hemska villkor. 

På husfasaderna har man
låtit sätta upp stora foton med
människor som bodde i kvarte-

➥

Att hitta den sista bevarade biten av muren
som gick runt Warszawas getto var inte 
någon helt enkel uppgift, men på bakgården
till adressen Ulica Zlota 62 står den i alla
fall. Muren som gick runt gettot var nästan
18 kilometer lång när gettot var som störst,
men förkortades efterhand som gettot
krympte i och med att allt fler judar deporte-
rades. Den uppmärksamme kan under sin
vandring i området också se att man på 
marken har markerat murens forna sträck-
ning genom Warszawa.
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ret under kriget, och mest gri-
pande är bilden på två små barn
som tittar ner från den av ål-
der och krig anlupna fasaden. 

Gatan och dessa hus är var-
je år centrum för den judiska
festival som hålls i kvarteret.
Endast några kvarter där ifrån
ligger också den judiska kyrko-
gården som underligt nog över-
levde kriget. 

Andra spår av gettot är inte
lika lätta att hitta som husen
på Ulica Prozna. Efter mycket
detektivarbete och flera tankar
på att ge upp sökandet, lycka-
des jag tillsammans med mitt
ressällskap finna den sista del
av gettomuren som man har
spa rat till eftervärlden. På en
innergård med adressen Ulica
Zlota 62 finns den, en rest från
en av människans mörkaste
epo ker. 

Frimärken som historie -
bärare
En frimärkssamling på temat
förintelsen skulle fungera som
en viktig historiebärare, ett sätt
att berätta och bevara en his -
toria som aldrig får glömmas
bort. Enligt min egen uppfatt-
ning borde det finnas ett rela-
tivt stort antal frimärken ut-
givna världen över på detta te-
ma, så att få ihop en samling
borde inte vara något större
problem. 

En viktig del i en sådan sam -

ling skulle vara frimärken som
har med de judiska gettona att
göra, och däribland naturligt-
vis gettot i War szawa. 

Jag kan nämna fyra frimär-
ken med anknytning till gettot
i Warszawa som inte fick plats
i denna artikel: Israel 1948,
1968, 1983 samt Polen 1963.

Det förhöll sig också så att
judarna i ett av de största get-
tona, det i Litzmannstadt (det
tyska namnet för gettot i pol -
ska Lodz) gav ut egna fri mär -
ken för intern postgång. Dessa
frimärken som var trycktek-
niskt enkla, betingar idag ett
högt värde eftersom det inte be -
varades så många till efter-
världen. 

Den tyska ledningen i Litz -
mannstadt godkände utgivning
av frimärken i olika valörer i
mars 1944, men drog bara en
kort tid därefter in tillståndet.
Sådana frimärken säljs nu på
eBay för runt en tusenlapp och
uppåt. De flesta av frimärkena
från Litzmannstadt som går ut
till försäljning är förfalskning-
ar, så se till att äktheten är nog -
grant kontrollerad vid ett even -
tuellt köp!

Detta polska frimärke, tryckt i offset, är utgivet 1993 till femtioårsminnet av 
de judiska motståndsmännens heroiska kamp mot den nazistiska övermak-
ten. Den halvnakna mannen bland ruinerna är en stark symbol för vad gettots
invånare fick genomleva under de nästan tre år som det var i bruk. Svält,
sjukdomar och tvångs arbete var bara några av de fasor som människorna 
där fick genomlida. 

Frimärket på denna israeliska 
utgåva från 2010, tryckt i offset, 
gavs ut i samband med den interna-
tionella minnesdagen för förintel-
sen. Kortet visar hur de kvarvarande
judarna i War szawas getto leds ut
medan husen i bakgrunden är satta  
i brand. För att en gång för alla 
krossa allt motstånd i gettot och se
till så att alla judar kunde deporte-
ras till Treblinka, satte nazisterna
gettot i lågor kvarter för kvarter. 
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Jag har även sett förlagor till
frimärken som var tänkta för
postgång i gettot i Warszawa.
Dessa frimärken blev efter vad
jag förstått dock aldrig tryckta
på grund av händelserna 1943.
Skulle någon i Nordisk Filate -
lis mångkunniga läsekrets ve-
ta något mer om dessa frimär-
ken, så hör gärna av er till re-
daktionen. ❑

I nästa nummer av Nordisk Filateli
skall vi med hjälp av intressanta
frimärken få följa de jugoslaviska
partisanernas kamp mot nazisterna
under andra världskriget.
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