
Bengt Alvång
grafisk form & illustration av Maluni



Tack
Tack till Judith och Sigmund Baum och till Sten Kjellander, som ställde 
upp och berättade om sina upplevelser. Judith och Sigmund är några av 
de sista överlevarna från arbets- och koncentrationsläger under Andra 
Världskriget, som fortfarande kan berätta om det fruktansvärda, vilket 
de fortfarande gör, i skolor och andra sammanhang, för att den nya 
generationen inte skall glömma. Sten är på sitt både konkreta och ändå 
positiva sätt en av rösterna som ger tröst och hopp till de många som 
gått igenom det värsta som kanske kan hända oss. Att förlora ett barn.

Tack för att ni ställde upp. 
Era ord ger styrka till oss alla.

-B.A



Inledning

Denna bok tolkar inte. Den analyserar inte. Den återger överlevares egna ord. 
Den är ett resultat av ingående intervjuer för att ta reda på HUR de överlevde. 
HUR de lyckats gå vidare. Efter sådana oerhörda händelser som koncentration-
släger och tsunamin i Thailand. Efter att ha förlorat sitt barn, sina anhöriga, 
men själv ha överlevt.

Efter att ha intervjuat Judith och Sigmund Baum, och Sten Kjellander, så 
kändes det förmätet att tolka och analysera deras upplevelser. Det behövs inte. 
Deras egna ord talar i stället direkt till dig, utan omväg genom någon annans 
tolkning och värdering av det som sägs. 

De har något att säga om överlevnad, om att gå vidare.

-B.A



Judith

Jag, min mor och mormor skulle deporteras från Ungern, i juni 1944. 
Jag var 2 år. Tåg gick till Auschwitz och Österrike. 

Om vi hamnat till Auschwitz hade vi gått ut genom skorstenen.
I stället skickades vi till ett arbetsläger i Österrike. 



Mamma fick fälla skog i samma käder som hon kom i. 
När hon inte jobbade tillräckligt hårt fick hon en gevärskolv i huvudet, 
svimmade och fördes tillbaka till lägret.
 
Vi var där i ett år.







Min far gick omkring i Budapest och samlade ihop småsaker att skicka 
så att mamma skulle få veta att alla levde. 
Han gick till Buda, där tyskarna hade sitt högkvarter. 



De sa, ”Din smutsiga jude! 
Att vi inte slår ihjäl dig beror på att du vågar komma hit, som alla und-
viker.” De skickade vidare sakerna till oss. 
Därifrån fick jag mitt mod. En bild av en hjälte.



I lägret höll jag fast vid att en dag; en dag kommer solen att skina.



Min mor sa i lägret ”Om jag överlever och träffar min man, så vill jag 
ha en son.”
1946 fick jag en bror. 
 
Så,  livet går vidare.



Sigmund

Jag var 13 år när kriget bröt ut. När jag var 14 år kom jag och min familj till 
koncentrationslägret Birkenau, ett av 48 underläger till Auschwitz. 

Vi kom till Birkenau, vid Auschwitz. 



Vid ankomsten blev min syster Frida som var 24 år och 
min bror som var 9 år direkt ihjälgasade.  







Min mamma som var 52 år och min syster Marija som var 20 år, de 
fick uppleva 5 månader i Birkenau. Sedan var de magra och sjuka och 
skickades också de till gaskamrarna. Då var jag och min far de enda 
som levde.



I koncentrationslägret Birkenau överlevde jag 5 selektioner där de icke 
arbetsföra gallrades bort och dödades i gaskammare.



Det hela var en organiserad och omfattande industri. 
Vi användes och förbrukades.



Jag ville leva för att uppleva Nazitysklands kapitulation. 
Ja, det var min vilja. 



Jag hade suttit i Birkenau 14 månader, och senare, när jag satt i koncen-
trationslägret Flossenborg, i Bayern nära tjeckiska gränsen, gick kriget 
mot sitt slut och jag gick med i dödsmarchen därifrån. 

Vi gick i 6 dagar utan mat. 

När amerikanerna kom och vi befriades fick vi matpaket och de räckte 
oss vapenoch sa ”Skjut dem! Skjut SS!” 

Vi orkade bara sitta.



När kriget var slut ville jag börja leva. 
Under åtta år hade jag inte kunnat gå på bio, gå i skola, dansa eller gå 
på teater.

Så när kriget var över då ville jag ta för mig av allt det jag hade saknat 
så länge. 

Livet!



Sten
Vi bodde på Phi phi-ön – jag, min fru och våra två barn. 
Anna, 4 år, och Martin, 7 år. 
4 dagar hade gått av semestern. 
Vi hade käkat frukost. 



Vi gick till stranden, såg en vattenkam en kilometer ut. 
Båtar i bukten började svänga rejält. 



Vi tog varsitt barn i handen, jag dottern och min fru tog sonen, och 
sprang in mot land, för att nå butiksgångarna. 

”Ifall vatten kommer upp på land”.

Smäller bara till när vågen tar oss i ryggen, vi skjuts iväg som kanoner. 

Jag och dottern slås isär.



Jag hamnar i vattnet, lungorna fylls med vätska. 
Meningen med mitt liv är slut, förlorar henne. 
Sa godnatt. 

Möter ett ljus, då vaknar överlevnadsreflex. 
Växer till liv. 
Kommer till ytan, får luft.







Jag är 300 meter bort, på andra sidan ön. 
Det är knäpp tyst. Ser inget liv. 
Tar mig till en thailändares båt. 
Ligger där en timme och tuggar på blad. Plåstras om. 



Blir vansinnig när de vill åka till Phuket, men de övertygar mig om 
att vi inte kan gå iland – ön är stängd. 

I Phuket togs vi först till något av sjukhusen för att sys och lappas ihop 
för att sedan erbjudas en sovplats vid ett kinesiskt tempel. 

Där kunde jag bryta ihop.







Klockan tre på natten i Phuket, den 28e december (dag tre) blir jag up-
pringd från ambassaden; ”Din hustru och son är på sjukhus i Bangkok. 
De har överlevt.” 

Fick skjuts av thailändare - mitt i natten. 
På flygplatsen i Bangkok var jag en udda figur, blodig och omplåstrad, 
bland affärsmän i armaniskostymer.

När jag kommer till sjukhuset är min fru neddrogad 
och vår son är hysterisk.



Två gånger kom nyheter som tydde på att min dotter levde. 
Båda gångerna fick jag glädjerus. 

Båda gångerna visade det sig inte stämma. 
Jag måste fortsätta leta. 

Jag åker runt till sjukhus, i rullstol, och letar efter min dotter.

När jag kom hem till Sverige fick jag besked efter en vecka om att hon 
hittats, död.



Åker ned till Thailand. Det är i början av juni. 
Där ligger vår dotter.  
Anna reser med oss till Sverige i samma flygplan.



Det var en fantastisk tillfredsställelse att få hämta hem henne. 
Jag och min fru möttes på Arlanda av vår präst och flygplatschefen. 
Det var oerhört att känna den vördnad de visade oss.



Det var en enorm uppställning. Man är inte ensam. 

Ju fler gånger jag fick berätta det för anhöriga och vänner, ju närmare 
kom jag förståelsen att ta in vad som hade hänt. 

Visst fanns de som undvek kontakt, men jag såg det som att de visade 
respekt. 

Vi har har blivit mer tillåtande mot varandra, och mot andra.



En del kan tycka att deras bekymmer inte kan nämnas, för att de inte 
mäter sig med vad vi gått igenom. 

Men allt är viktigt, det ”DITT LILLA” skavsår. 

Varje bekymmer måste få sitt utrymme.

Åren efter detta har varit väldigt innehållsrika. 
Vi ökade takten i våra aktiviteter. 
Det fanns energi att fylla livet med. 

Vi har rest, renoverat och sålt fastigheter, 
och för två år sedan adopterade vi en pojke från Thailand.



Man skall inte stoppa livet.
Det är som att låta seglen fyllas.
Och Anna är med oss hela tiden.



Man skall inte stoppa livet.
Det är som att låta seglen fyllas.
Och Anna är med oss hela tiden.



Livsstrategier som fungerat 
i praktiken, under extrema 
förhållanden: Överlevare 
från Auschwitz och tsuna-
min i Thailand berättar hur 
de lyckats gå vidare i livet.




