
Från Moseldalen till Lodz och Chelmno 
- att släktforska i spåren av Förintelsen 

Till dem som inte var meningen 

Jag har med hjälp av och på uppdrag av Wilma Lundström, född 
Ermann, forskat kring vad som hände hennes föräldrar, lillasyster och 
deras inneboende, familjen Haas, två vuxna och två barn. Sista gången 
Wilma hörde ifrån dem var i ett brev från mitten av oktober 1941. Där 
skrev de att ”nu ska vi flytta”. De bodde då i Rhaunen, en liten by i 
Moseldalen, där det vid den här tiden fanns 18  judiska personer kvar 
från de familjer som bott och verkat i området i många generationer. 
Wilmas bägge föräldrar, Arthur och Frieda Ermann, har sitt ursprung i 
den här trakten sedan 1760-talet. Wilma själv kom med 
”Kindertransport” till Sverige sommaren 1939 och hade tät brevkontakt 
med sin familj fram till hösten 1941. Då upphörde breven från dem att 
komma och Wilma fick ett av sina brev tillbaka med noteringen 
”Adressaten avflyttad utan att ange en adress”. Genom olika kontakter 
fick Wilma reda på att samtliga judiska invånare i Rhaunen deporterats 
till Lodz, eller Litzmannstadt som nazisterna döpte om staden till. Hon 
visste också att hennes far hade dött i gettot men inte vad som hänt 
med hennes mor, lillasyster eller familjen Haas. Min uppgift blev att följa 
dem i spåren från Rhaunen och att försöka hitta så mycket uppgifter om 
dem som möjligt. Mitt eget mål blev att skriva historien om Wilma 
Ermanns familj för att kunna överlämna den till hennes barn och 
barnbarn. Det har jag också gjort, i en blogg, nu återstår bara ett kapitel. 
Det jag vill dela med mig här är en kort sammanfattning av hur jag har 
gått till väga och vilka källor som jag använt. 



Hos JewishGen, som är den självklara startpunkten för all judisk 
släktforskning, finns en databas som heter Holocaust Database. Där 
söker man i första hand på efternamn för att sedan, när man fått ett 
antal träffar, gå in och hitta det ställe, händelse etc som man vet/tror att 
de man söker efter kan finnas listade under. Det är också mycket bra att 
klicka in sig på informationen om varje enskild databas som man är 
intresserad av. Där finns mycket information att hämta både om platser 
och händelser men också om hur basen är uppbyggd, vad det är för typ 
av information man får, förekommer det tyska förkortningar är de listade 
med översättningar av betydelsen etc. I ”Lodz Ghetto List”, ett register 
över invånare i gettot, anges bland annat födelsedatum, ursprungsort 
(det innebär deportationsort), yrke och adresser i gettot. I beskrivningen 
om databasen finns angivelser om vad gatorna hette innan nazisterna 
tog över samt vad de fick för namn efteråt. Det här är bara några 
enstaka exempel på viktig information man får från den databasen.  

Min utgångspunkt var familjen Ermann och orten Rhaunen i Rheinland 
Pfalz, Tyskland. När jag hittat dem i ”Lodz Ghetto List” finns där 
information om att de kom från Luxemburg. På nätet finns en sida med 
statistik över tyska judar som deporterades. Där söker man efter område 
och under Rheinland hittade jag listor över de judar som transporterades 
från Trier i Luxemburg till gettot i Lodz samt en lista med de 18 personer 
som kommit från Rhaunen via Bernkastel.  

http://www.statistik-des-holocaust.de/


Lista över de 18 judar som hämtades med lastbil i Rhaunen och kördes 
till Bernkastel. Källa:http://www.statistik-des-holocaust.de/[/caption] 
  

Genom kontakt med det statliga arkivet i Lodz, Archiwum Państwowe w 
Łodzi,  http://www.lodz.ap.gov.pl har jag fått fram registreringen av 
familjen Ermanns ankomst till gettot. 

http://www.lodz.ap.gov.pl/
http://www.lodz.ap.gov.pl/
http://www.lodz.ap.gov.pl/


Källa: Archiwum Państwowe w Łodzi, http://www.lodz.ap.gov.pl[/caption] 
Nästa steg blev att försöka orientera mig i den del av Lodz som utgjorde 
gettot. Jag hittade familjernas adresser i ”Lodz Ghetto List” och i ”The 
Lodz Ghetto Work Identification Cards” hittade jag Frieda och Margot 
Ermann, Wilmas mamma och lillasyster. Där kunde jag se var de 
arbetade och vilka jobb de utförde. Även dessa kort fick jag kopia på 
från arkivet i Lodz. 



Källa: skapad av mig i Google My Maps.[/caption] 
  



Det här är fastigheten Flisacka 4-8. Familjen Ermann i nr 2, ett hus som 
idag är rivet och gett plats för en parkering. Foto: Carolyn Östberg 2016.
[/caption] [caption id="attachment_245" align="alignnone" width="3264"]



I den här fastigheten bodde familjen Haas. Foto: Carolyn Östberg, 2016.
[/caption] [caption id="attachment_246" align="alignnone" width="3264"]



Här i nr 47, låg mössfabriken där Frieda Ermann arbetade. Foto: 
Carolyn Östberg, 2016.[/caption] 
  



I det här huset låg den bysthållar- och korsettfabrik där Margot Ermann 
blev sömmerskelärling. Foto: Carolyn Östberg, 2016.[/caption] [caption 
id="attachment_248" align="alignnone" width="3264"]



ID-kort för Frieda Ermann. Källa: Archiwum Państwowe w Łodzi, http://
www.lodz.ap.gov.pl[/caption] [caption id="attachment_249" 
align="alignnone" width="3264"]



Margot Ermanns ID-kort. Källa: Archiwum Państwowe w Łodzi, http://
www.lodz.ap.gov.pl[/caption] 
  

1943 utfärdades nya ID-kort i gettot och de som fanns innan dess är 
försvunna. Därför vet jag inte om Wilmas pappa, Arthur, någonsin hade 
något arbete i gettot. Han dog i april 1942, den uppgiften fann jag i 
”Lodz Ghetto Hospital Death Records”, där det även står noterat att han 
dog av hjärtsvikt. 

Längst österut i den del av Lodz som var gettot ligger 
begravningsplatsen, vilken har en hemsida där man söker efter 
begravda personer antingen på namn eller på kvarter. Där hittade jag 
kvarteret där  Arthur Ermann ligger begravd. Förmodligen hade inte 
Frieda och Margot råd med någon sten så det är svårt att säga exakt var 
i kvarteret graven är. 

http://www.jewishlodzcemetery.org/


Det är väl skyltat inne på begravningsplatsen. Foto: Carolyn Östberg, 
2016.



Kvarteret där Arthur Ermann är begravd. Foto: Carolyn Östberg, 2016. 
  

En annan lista i Holocaust Database som jag fick information ifrån var 
”Last Letters From Lodz Ghetto”. Under våren 1942 genomfördes ett 
flertal deportationer från gettot till dödslägret Chelmno. När besked om 
”förflyttning” kom kunde de som fått ett sånt besked ansöka om anstånd 
hos gettoadministrationen. Hela familjen Haas, Norbert och Minna samt 
deras två barn Edith och Guenther har skrivit och ansökt om anstånd. I 
kolumnen för beslut står ordet ”odmowa” och genom att läsa 
instruktionerna om hur de här breven är listade fann jag att det betyder 
avslag på polska. 

Till sist återstod bara att finna ut vad som hände med Frieda och Margot 
Ermann, Wilmas mor och lillasyster. Enligt listan ”Lodz Transports to the 
Chelmno (Kulmhof) Extermination Camp” deporterades den den 26 juni 
1944. Judar från Lodz getto deporterades till Chelmno från januari 1942 



till mars 1943. Då upphörde plötsligt deportationerna men startade igen 
den 23 juni 1944 och fortsatte fram till 15 juli 1944.  

När jag var i Lodz under sommaren 2016, för att göra research för min 
berättelse om familjen Ermann, var Radegast station det första stället 
jag besökte. Därifrån gick alla transporter till och från Lodz getto. En 
utställning höll på att byggas upp i stationsbyggnaden och de hade 
precis satt upp en transportlista där jag hittade Frieda och Margot.  

[caption id="attachment_253" align="alignnone" width="3264"]

Nr 270 och 271 är Frieda och Margot. Foto: Carolyn Östberg, 2016.



Begravningsfältet i Chelmno. Källa: www.holocaustresearchproject.org 

Denna forskning har inneburit mycket arbete i form av letande i arkiv 
men också mycket läsande av litteratur och annat material och trots att 
arbetet med jämna mellanrum känts tungt har det samtidigt varit värt 
varenda minut som jag lagt ner. Nu har jag snart en fullkomlig 
redogörelse att lämna till Wilmas barn och barnbarn som tidigare bara 
vetat en bråkdel av den här historien. Den är helt och hållet tillägnad 
dem, som inte var meningen. 

Carolyn Östberg, Styrelsemedlem Judiska Släktforskningsföreningen 

För den som vill läsa hela berättelsen om Wilma finns den här 
carolynetnolog.com under ”Liebe Wilma” uppe i högra hörnet. 

http://www.holocaustresearchproject.org/othercamps/galleries/chelmnomodern/chelmno%20forest%20graves.html
http://carolynetnolog.com/

