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Europas
historia
Polens
framtid
LODZ är industristaden som
växte fram på rekordtid. Då
var den tsarrikets textilmetropol. I dag ligger Lodz mitt i det
nya Polen och storindustrin
tillhör det förgångna, liksom
gettot som under kriget upptog stadens norra del. En besökare möter både Europas historia och Polens framtid.
TEXT GABRIEL STILLE
FOTO RADOSLAW JOSWIAK

Vid staketet till det som en
gång var Izrael Poznanskis
textilimperium, en stad i
staden. Bakom spinnerifabrikens fasad finns nu ett
lyxhotell, helt nära konstmuseets nya lokaler.

C20
(uttalas som engelskt
”wootsh”)
Staden har 745 000 invånare (2009), och är Polens
tredje största stad (efter
Warszawa och Krakow).
Var en småstad fram till
början av artonhundratalet. Befolkningsmängden
ökade kraftigt när staden
blev viktigt textilcentrum i
det ryska tsarriket. Arbetare

Litzmann, befälhavaren
som erövrade Lodz under
första världskriget. Stadens judar stängdes in i ett
getto (se separat faktaruta).
Efter kriget fortsatte Lodz
att vara ett viktigt industriellt centrum, och var under
en period landets andra
största stad.
Sedan 1948 är staden säte
för Polens mest berömda
filmskola, som har utbildat

det stora flertalet av
Polens kända filmmakare.
Lodz har i dag en ökande
logistisk betydelse. Stora
företag har lokaliserats hit
på grund av det centrala
läget. 2012 öppnar två nya
motorvägsförbindelser.
Nås från Warszawa med
tåg på under 1,5 timme.
Agnieszka Holland, Andrzej Wajda, Roman Polanski och Krzysztof
En av de polska städer
som tävlar om att bli euro- Kieslowski har alla fått sin filmutbildning i Lodz.
peisk kulturhuvudstad
2016.
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Överst: Vid sextioårsminnet av gettots befrielse påbörjades arbetet med att upprätta ett monument och ett museum vid
Radegaststationen. Från Radegaststationen utgick transporterna från gettot till förintelselägren. Boskapsvagnar står
uppställda som för avgång, som en del av museet. Ovan mitten: Det forna gettots gränser markeras med vitt. Ovan t h:
Den judiska begravningsplatsen i Lodz är den största i Europa. Ungefär 160 000 människor beräknas vara begravda här.

Att stå på taket av ett hyreshus och
blicka ut över Lodz kan tyckas ge syn
för sägen. Det är grått åt alla håll.
Jämnhögt. Likadana gråa hus breder
ut sig åt alla håll. Inga skyskrapor, inga
andra högresta tecken på den nya ekonomin, som man kan se i Warszawa.
För tre år sedan var jag i Lodz för
första gången, och stod där på ett tak.
Innan jag åkte en andra gång, för att
skriva den härartikeln, varreaktionerna blandade från polska bekanta i
Sverige: ”Vad ska du skriva om? Att
det ären tråkig industristad?”sa en, en
annan berättade om de museer och
gallerier jag borde se, och det var mer
det jag var ute efter.
Jag vet att blicken inte säger allt och
hadehört att stadens kulturlivblomstrar. Filmskolan har länge dragit till sig
människor från hela världen, och
samlingarna av modern konst är förnämliga. Nu avlöser kulturfestivalerna varandra, när staden kraftsamlar
för att få bli kulturhuvudstad 2016.
När den här artikeln går i tryck, pågår
både Fashion Week Poland och Lodz
Design Festival.
Rent fysiskt visar Polens tredje
största stad inte sin särart på höjden,
men på bredden. Här mitt i centrum
finns en avEuropas längsta shoppinggator. Den raka Piotrkowska är över
fyra kilometerlång från norrtill söder.
Förra sekelskiftets industriboom
förde med sig en kavalkad av stilar,
och det var här fasaderna sattes upp
för att imponera. I mitten trängs restaurangerna och kaféerna.
Med utgångspunkt från det bedagade Grand Hotel finns en egen star
walk med filmens storheter hyllade på
trottoaren, som Krzysztof Kieœlowski, Roman Polañski, Andrzej Wajda
och Agnieszka Holland.

Piotrkowska är den axel man navigerar efter i staden. Söderut får man
bege sig om man ska till filmskolan. I
norr börjar boulevarden vid Frihetsplatsen, Plac Wolnoœci. Längre bort
finns de stora fabriksområdena i tegel
och magnaten Izrael Poznanskis överdådiga palats. Och där fanns också,
under kriget, gettot.
När jag reser till Lodz har jag Steve
Sem-Sandbergs ”De fattiga i Lodz”,
den prisbelönta skildringen av stadens getto, i färskt minne. Under andra världskriget samlades stadens judiska befolkning där. Från början var
det endast tänkt som en anhalt förvidare deportation, men gettot blev en
högproduktiv industriort – enligt de
styrandes hopp om att med arbetet
säkra sin överlevnad.
Gettot var mer slutet än något annat
i Polen, smugglingen minimal och inget uppror förekom heller som i Warszawa. Chaim Rumkowski, ordföranden i det judiska äldsterådet, trodde
sig kunna rädda sitt folk med ordning
och disciplin, men fick själv uppleva
hurgettot till slut tömdes närhan skickades till Auschwitz.
Efter att ha läst boken vill jag se de
där gatorna. Romanen ger en levande
bild av den värld som var gettot – helt
skild från sin omgivning. Just därförär
det intressant att komma hit, och låta
denna historia på något sätt sjunka in
i sin omgivning.
Förintelsen pågick under ett fåtal år,
men mitt i Europa. Offer och förövare
bodde i hyreshus, tog spårvagnen till
arbetet som stadsbor i dag. Det som
verkar omöjligt att förstå kan kanske
bli mer verkligt när man ser platsen
där det hände, tänker jag.
För att komma dit vandrar jag norrut från Plac Wolnoœci, och där gettot

började ligger i dag en park. Jag fortsätter upp mot bebyggelsen på andra
sidan. På gatan bredvid mig häver sig
en spårvagn upp mot Gamla stan, på
samma linje som då delade gettot i två
delar. Då var gränserna bevakade och
dragna med stängsel och plank, i dag
kan vi se dem markerade med vitt i gatan. Annars är det så att även om en
del av husen står kvar, så är gettot,
fem år som ändrade allt, helt borta.
Med det följde det judiska Lodz.
Det som i dag minner om det judiska Lodz är just minnesmärken. Från
Radegaststationen norr om gettot
skickades större delen av gettots invånare ut mot en mestadels säker död.
Endast niohundra fanns kvar då ryssarna gick in i Lodz. I dag har ett monument uppförts vid stationen, och
bakom det står perrongen kvar. Det är
öppet till vagnarna som står uppradade som för avfart.
En bit innanför järnvägen ligger den
judiska begravningsplatsen, som är
Europas största. Det är en överväldigande plats. Att följa huvudvägen in
och vandra mellan träden är som att
gå in i en skog. Trots åratal avvanvård
är det inte bara ruiner som möter oss.
De stora industrialisternas mausoleer
har börjat renoveras.
Just i Lodz hardet gjorts många bilder
av det förflutna och samtida Polen.
Filmskolan i Lodz etablerades, tillfälligt var det tänkt, 1948 då Warszawa
fortfarande låg i ruiner. Men skolan
blevkvar. Den kom att bli en samlingspunkt för fritänkare – och när de väl
hade lärt sig att uttrycka sig i bilder,
fanns möjligheten att komma ut med
förtäckta budskap.
Också konstnärer och musiker hittade hit, och en omhuldad historia berättar att den första jazzkonserten i det

Inrättades i april
1940 av tyska ockupationsmakten. Först
som en tillfällig anhalt för vidare deportation, sedan som en
industriort för slavarbete för den tyska
krigsmakten.
Var det första stora
gettot för Polens
judiska befolkning. Inhyste judar i stadens
norra del som strikt
avskiljdes från resten
av staden. Leddes av
ett äldsteråd, under
ordföranden Chaim
Rumkowski. Under kriget mottogs också
deporterade judar
från andra delar av
Centraleuropa.
Fanns kvar till 1944,
då de kvarvarande invånarna deporterades
till Auschwitz. Endast
900 personer fanns
kvar då ryssarna anlände i januari 1945.
204 000 judar passerade genom gettot,
endast 10 000 överlevde kriget.
Gettots historia nedtecknades i “Gettokrönikan”, en slags
kollektiv dagbok, som
ligger till grund för
Steve Sem-Sandbergs
Augustprisbelönade
roman ”De fattiga i
Lodz” (2009).
KÄLLOR: DE FATTIGA I LODZ,
WIKIPEDIA, NE

Chaim Rumkowski, judisk
ledare för gettot
i Lodz.

Lodz omkring
1944. Vid grindarna till ghettot i Lodz under
andra världskriget. FOTO: PRESSENS
BILD / SCANPIX
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och hantverkare strömmade till från många olika
länder.
Före andra världskriget
hade staden en blandad
befolkning bestående av
polacker, judar och tyskar.
233 000 personer, över en
tredjedel befolkningen, var
judar.
Under kriget var Lodz
ockuperat av Nazityskland,
som kallade staden
Litzmannstadt efter Karl

h Lodz

kommunistiska Polen hölls här. I dag
är Lodz också känt bland regissörer
från hela världen för sina skickliga
filmfotografer.
Min fotograf har varit student på
skolan, som utbildar regissörer, skådespelare, manusförfattare och fotografer av olika slag. Han tar mig in på
området, och efter en kort lunch i den
gamla kantinen gårvi upp i byggnaden
på knarrande trappsteg där Wajda eller Kieœlowski en gång suttit.
Efter lite övertalning lyckas jag haffa
vicerektorn för internationella relationer, professor Bednarek. Han är mycket upptagen, men tar sig tid att berätta om grundförutsättningarna för skolan, och för filmen i Polen i allmänhet.
Polens frihet innebar att allt ställdes på
ända. Då – censur och självcensur,
men kom man igenom fanns det finansiering. Nu – total konstnärlig frihet, men krassa ekonomiska villkor.
Många sidor av Polen och Lodz har
visats på filmduken. Lika grå och
molntyngd som någonsin var staden i
den svenska dokumentären ”Necrobusiness” (2008). Den handlar om en
stor härva som började rullas upp
2001. Stadens allt rikare begravningsentreprenörer betalade ambulanspersonal för tips om var de nyligen döda
bodde, för att få del av det nya statliga
begravningsbidraget. Snart började
den härhandeln med döda också ta livet av patienter.
Korruptionshärvan, som tog fart
efter Polens frigörelse, visar på ytterligare ett lager i stadens historia: nittiotalet. Men det nya Polen, det hårt
arbetande, den ekonomiska motorn
som kommit igång, visar sig faktiskt
tydligare i dag. Polen har mitt under
den ekonomiska krisen haft positiv
tillväxt, bland den högsta i Europa.
Den starka hemmamarknaden
med ständig efterfrågan nämns ofta
som orsak. Lodz är inget undantag.
Just i textilmagnaten Poznañskis
gamla fabriksområde, norr om
stadskärnan och sydväst om gettot,
finns nu ett gigantiskt köpcenter,
Manufaktura. En arbetarstad i tegel
som återfötts som köptempel.
Manufaktura är fullt av shopping,
skridskoåkning, bio och disko, precis
som en äkta shopping mall. Till skillnad från de amerikanska förebilderna
kan man nå området med spårvagn
eller till fots från centrum. Dessutom
är det här Lodz nya kulturella ambitioner syns tydligast.
Jag kryssar in på en vernissage som
inviger ett lyxhotell, alldeles bredvid
konstmuseets nya lokaler. Här ser jag
det nya Polen jag känner från Warszawa. Jag brukar fråga, lite försiktigt, om
det intefinns optimism, framtidstro på
grund avden goda ekonomin. Förhållandevis ofta får jag undvikande, lite
urskuldande svar: ”I Polen ärvi bra på
att klaga.”Jag frågar mig då om jag ska
räkna de gråa fasaderna som väntarpå
att lagas, eller allt det som putsats upp
de senaste tjugo åren?
Jag tarden tillfällige besökarens möjlighet att kosta på mig hopp, och glädjas åt hur allt förändras förvarje gång.

Textilindustrin gick, efter lång tillbakagång, i konkurs 1991. Hela området, som ansågs vara ett mycket viktigt minnesmärke, återinvigdes efter ett omfattande förnyelsearbete 2006. Idag
är Manufaktura-området ett shopping-, kultur- och rekreationscenter.

Vid sextioårsminnet av gettots befrielse påbörjades arbetet med att upprätta ett monument och ett museum vid Radegaststationen. Från Radegaststationen utgick transporterna från
gettot till förintelselägren. Spårvagn 46 på väg söderut från det forna gettot, längs Ziegierskagatan. Linjen delade gettot i två halvor.

