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Inledning 

I badrummet har jag inget badkar utan en duschkabin. Det vållar stora bekymmer att gå 

in där. Varje gång jag går in i duschen ber jag till Gud att komma ut igen. Jag fixerar 

kabindörren med blicken och hoppas att ingen ska sticka in en hand och strypa mig eller 

låta Zyklon B-gas strila ur kranen. Jag är speciellt rädd för att stiga in i ångan.1 

Detta är ett av de judiska flyktingbarn som överlevde Förintelsen och kom till Sverige med de vita 

bussarna. Ebba Sörbom bär på en historia och ett arv som idag är att minnas. Många barn räddades 

genom den svenska räddningsexpeditionen i sin barndom från nazismens förföljelser till Sverige 

och friheten. Dessa barn har alla en sak gemensamt – de överlevde Förintelsen och spelar idag en 

viktig roll i historien eftersom de en gång varit dödsdömda, men idag kan vittna om livet som 

flyktingbarn och nazioffer. Det finns uppgifter som vittnar om att en och en halv miljon judiska 

barn under 15 år mördades i Förintelsen.2 Av de barn som sattes i koncentrationsläger överlevde 

endast elva procent.3 Det innebär att ett av tio barn fick chansen att uppleva lycka igen. 

Att skydda barn från krig, våld och flykt är en av de mest grundläggande uppfattningar om vad 

som är rätt och fel. I krig är barnen oskyldiga och försvarslösa, och vår upprördhet är som alla 

starkast när barn mördas. Nazisternas härjningar under andra världskriget är ett av de värsta som 

riktats mot barn, och det vittnar även de fruktansvärda sifforna ovan om. En ny rapport från 

UNICEF visar att 28 miljoner barn i världen idag befinner sig på flykt ifrån konflikter och krig. 

Enligt UNICEF är det den största siffran sedan andra världskriget.4 

Det är över 70 år sedan andra världskriget fick sitt slut. Många av de som blev offer för nazismen 

finns inte längre kvar i livet på grund av ålderdom. Dock har många lämnat efter sig minnen och 

vittnesmål som hjälper oss människor att förstå vad det var som hände och hur en individs 

traumatiska upplevelser påverkat livet under ett senare skede. De överlevande barnens vittnesmål 

är ett viktigt bidrag för det historiska sammanhanget.  

 

 

                                                
1 Ebba Sörbom. Bortom minnet, bortom glömskan. Stockholm: Ordfront förlag. 1999, s.130f.  
2 Gregor Flakierski. Dixikon. Judiska barn under Förintelsen. Hämtad: 2017-04-26.  
3 Suzanne Kaplan. Barn under Förintelsen – då och nu. Stockholm: Bokförlaget Natur & Kultur. 2003, s.15.  
4 UNICEF. Barn på flykt. Senast uppdaterad: 2017-04. Hämtad: 2017-05-18.  
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Syfte och frågeställningar 

Undersökningens övergripande syfte är att kartlägga sex judiska flyktingbarns upplevelser och 

minnen av Förintelsen, och hur dessa tillsammans skapar en gemensam verklighet. 

Undersökningen skall belysa och analysera hur de överlevandes minnen och upplevelser präglat 

tiden under och efter Förintelsen, samt deras förhållande till händelsen idag.  

De frågeställningar undersökningen bygger på är:  

• Vilka minnen lyfter de överlevande fram i sina berättelser från upplevelserna av att ha 

förlorat sina nära och kära? 

• På vilket sätt skildrar de överlevande sina upplevelser av mötet med Sverige och deras 

fortsatta liv efter nazismens förföljelser?  

 

Forskningsläge 

Studier som lägger fram bevis för den psykiska misär många ensamkommande flyktingbarn upplevt 

har blivit ett allt viktigare forskningsområde för att förstå problematiken kring mänskliga relationer 

och livsvillkor.5 Många historiker menar att förståelsen för historia och den textuella 

historiekulturen har ändrat form.6 Människor och samhällen har idag ett större behov av att minnas 

och berätta historien än tidigare, likaså gäller historien om migration.7 Vad säger forskningen idag 

om den samhällsutveckling som skett gällande migration? Hur har barn påverkats av krig och flykt? 

Vad vi vet om ensamkommande flyktingbarns psykiska tillstånd idag?  

Föreliggande forskningsresultat om ensamkommande flyktingbarns upplevelser och konsekvenser 

av dessa, visar flera olika samband gällande psykisk påverkan, både under och efter flykten.8 

Forskningsresultatet visar flera olika linjer som lyfter fram gemensamma faktorer för hur väl 

flyktingbarn klarat sig och hur de upplevt sin situation. Lomfors undersökning visar att svenska 

myndigheter under 1930-1940-talen hade en väldigt liten kunskap om hur barn som upplevt 

trauman på bästa sätt skall behandlas. Undersökningen visar att barnen i många fall hanterades utan 

                                                
5 Ingrid, Lomfors. Förlorad barndom – återvunnet liv: De judiska flyktingbarnen från Nazityskland. Uddevalla: 
Risbergs Tryckeri AB. Akademisk avhandling, Historiska institutionen, Göteborgs Universitet. 1996, s.257. 
6 Se t.ex. Karlsson 2005. 
7 Se t.ex. Karlsson 2005. 
8 Dalborg 2008, Hessle 2009 och Wernesjö 2014.  
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vidare hänsyn till deras psykiska mående och den skada Förintelsen generat.9 Under de år som har 

gått sedan de judiska flyktingbarnen anlände till Sverige har självklart mottagandet och 

asylhanteringen förändrats och förbättrats. Detta visar pedagogen Suzanne Kaplan som studerat 

hur barn upp till 14 år påverkats av de psykologiska affekter och fenomen som ryms inom det 

historiska sammanhang som Förintelsen utgör. Den forskning Kaplan har gjort bidrar till en ökad 

förståelse för hur barn i krig och utsatthet påverkas av extrem traumatisering i samband med 

flyktingskap och folkmord.10  

Resultatet visar tecken på starka upplevelser som de överlevande barnen burit med sig från 

Förintelsen in i det vuxna livet. Av undersökningen framgår att många av de traumatiska minnen 

som de intervjuade personerna burit med sig har läkts genom att personen i fråga ’täckt över hålen’ 

för att underlätta det psykiska måendet.11 Resultatet visar även att de överlevande hanterat 

läkningsprocessen på skilda sätt, eftersom relationen till minnen och upplevelser ter sig olika 

beroende på hur stor skada de har gjort. Enligt Kaplan är detta en viktig aspekt i förståelsen för de 

brott nazisterna utsatte judar och andra människor för.12 

Pedagogen Marie Hessle, som studerat ensamkommande barns förändrade livsvillkor i Sverige 

under en tioårsperiod från 1980-talet och framåt, visar att det transnationella nätverket spelar en 

stor roll för barnens förmåga att känna samhörighet.13 Hon visar att de intervjuade barnen idag, 

med få undantag, har kunnat etablera sig och anpassa sig väl till det svenska samhället. Genom 

studien har det framgått att ”det går att teckna en ljus bild av de ungas liv efter tio år i Sverige.”14 

Detta beror till del på att barnen togs omhand om av släktingar som befann sig i Sverige eller 

genom det transnationella nätverket. Det gjorde att barnen som till en början var väldigt ensamma, 

inte förblev ensamma. Hessle menar att även om barnen kom ensamma lyckades de genom ett 

brett nät av relationer, åter knyta banden till familjen som de håller fast vid.15 

                                                
9 Lomfors. 1996, s.263.  
10 Suzanne Kaplan. Barn under Förintelsen – då och nu. Stockholm: Bokförlaget Natur & Kultur. 2003, s.352-
358. 
11 Kaplan. 2003, s.352-358. 
12 Kaplan. 2003, s.79-83. 
13 Marie Hessle. Ensamkommande men inte ensamma: Tioårsuppföljning av ensamkommande asylsökande flyktingbarns 
livsvillkor och erfarenheter som unga vuxna i Sverige. Sverige: Elanders AB. Doktorsavhandling. Stockholms 
Universitet, Pedagogiska institutionen. 2009, s.142-148.  
14 Hessle. 2009, s.143.  
15 Hessle. 2009, s.142-148.  
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Hessle menar att genom denna upptäckt visar studien upp ett nytt relationsmässigt mönster, vad 

gäller sambandet mellan barn och flykt.16 Barnens livskvalitet i Sverige präglas därmed av vilken 

kontakt de har till sina anhöriga i ursprungsfamiljen. Vänner och personer de möter på vägen för 

att etablera sig i det nya landet har en annan viktig roll – men studien framhåller att det är de 

familjerelaterade relationerna som är av störst vikt vad gäller trygghet och livskvalitet. De 

flyktingbarn Hessle följt har inte förlorat eller övergivits av sina föräldrar. Trots att föräldrarna inte 

följt med på flykten till Sverige, visar studien att det alltid har funnits en vuxen i närheten som 

kunnat stötta och ta ansvar för barnen. Hessle menar att ”skapandet och upprätthållandet av 

transnationella relationer kan ses som en förutsättning för en gynnsam socialisation och etablering 

i mottagarlandet.”17 

Hessles studie är genomförd på ett liknande sätt som föreliggande studie. Den följer också 

processen bakom en enskild individs exil från bandomen till ankomsten, och studerar även 

individens villkor och utveckling i det nya landet. Detta skapar ny kunskap om hur personer som 

tvingas fly över nationsgränser upplever denna händelse och hur de påverkas på olika sätt av 

händelsen, även i vuxen ålder. Ytterligare en studie som också följer Hessles linje vad gäller minnen 

och upplevelser av ensamkommande barns flykt är sociologen Camilla Dahlborg, som har studerat 

finska krigsbarns upplevelser av att komma till Sverige under andra världskriget.18  

Dahlborg visar att upplevelserna av att komma till ett okänt land ter sig olika beroende av faktorer 

som ålder, bemötande och hemförhållanden. Ytterligare en faktor som varit avgörande är hur 

mycket kontakt flyktingbarnen haft med sina anhöriga. Beroende på hur väl dessa faktorer fallit på 

plats, har den enskilda individen drabbats av mer eller mindre traumatiska minnen.19 Dahlborg har 

kommit fram till att den biologiska samhörigheten skapar en känsla av trygghet i att veta vart man 

hör till. Återigen är detta en faktor som visat sig vara av stor betydelse för de ensamkommande 

barnen, liksom Hessle konstaterar.  

Dahlborgs forskning visar även att de intervjuade krigsbarnen under ett flertal tillfällen tvingades 

separeras från sina föräldrar, syskon och fosterfamilj i Sverige. Samtliga har förklarat hur de som 

barn ansåg sig själva vara oälskade av sina föräldrar och syskon, och att det i sin tur skapade en 

känsla av förtvivlan och hopplöshet. Trots att de intervjuade upplevt traumatiska minnen under 

                                                
16 Följande resonemang bygger på: Hessle. 2009, s.142-148. 
17 Hessle. 2009, s.147. 
18 Camilla Dahlborg. Ensam i ett okänt land – hur fyra finska krigsbarn minns sina upplevelser i Sverige under andra 
världskriget.  C-uppsats. Mittuniversitet. 2008. 
19 Följande resonemang bygger på: Dahlborg. 2008, s.23-26. 
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barndomen, visar Dahlborg att de senare i livet lyckats väl är tillfreds med sina liv, just för att de 

haft ständig kontakt med sina anhöriga.  

Dahlborgs resultat visar att upplevelserna av vistelsen i Sverige skiljer sig åt mellan barnen. Många 

av barnen har upplevt känslor som utanförskap, kluvenhet inför vart individen hör hemma och 

rädsla för att inte räcka till.20 Många av barnen upplevde dessutom att de blev särbehandlade för att 

de var finska krigsbarn medan vissa upplevt sig som fosterfamiljens egna barn. Dahlborg antyder 

att det är viktigt med bemötandet för att de ensamkommande barnen ska kunna knyta an och känna 

förtroende. 

Enligt en nyligen presenterad forskning som sociologen Ulrika Wernesjö hänvisar till är 

ensamkommande asylsökande barn är en särskilt utsatt grupp och har en betydligt högre risk att 

utveckla känslomässiga problem och psykiatriska diagnoser än andra barn. Deras ohälsa beror till 

största del av att deras nuvarande och tidigare erfarenheter av förlust, separation och krig. 

Separationen från sina föräldrar har visat sig vara den mest försvårande omständigheten för barnen. 

Forskningen visar dessutom att andra vuxna inte kan fylla den frånvarande förälderns roll.21 Detta 

är något Hessle och Dahlborg också lyfter i sina undersökningar.  

Wernesjö menar att känslan av att höra till är en viktig del för barns trygghet. Fokus ligger vid hur 

ensamkommande flyktingbarn ges möjlighet att känna tillhörighet – då främst utifrån begreppet 

’svenskhet’.22  Trots de unga människornas brist på känsla av att höra till och känna sig hemma, 

konstaterar Wernesjö att ungdomarna lyckas skapa en form av social tillhörighet tillsammans med 

andra i liknande situation. 

Studien som Wernesjö genomfört bidrar till ökad kunskap om hur det är att komma till Sverige 

som ensamkommande flyktingbarn och hur dessa barn lyckas bygga upp tillhörighet och känna sig 

hemma.23 För de unga människor som Wernesjö intervjuat har uppehållstillståndet fungerat som 

en bekräftelse på att höra till och att vara accepterad. Under asylprocessen har de intervjuade ansett 

sig själva som främlingar, där Wernesjö menar att en gräns dras upp mellan ’vi’ och ’dem’.  

                                                
20 Följande resonemang bygger på: Dahlborg. 2008, s.23-26. 
21 Ulrika Wernesjö. Conditional Belonging: Listening to Unaccompanied Young Refugee´s Voices. Uppsala: Acta 
Universitatis Upsaliensis. Uppsala University, Department of Social Work and Social Care. 2014, s.21. 
22 Följande resonemang bygger på: Wernesjö. 2014, s.14-22. 
23 Följande resonemang bygger på: Wernesjö. 2014, s.72-74. 
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Undersökningen visar att dessa gränser skapar utmaningar för de ensamkommande flyktingbarnen 

att känna tillhörighet.24 Dessa utmaningar präglas av rasifiering och att inte vara svensk. Dock 

konstaterar Wernesjö att ungdomarna efterhand lyckades skapa en känsla av tillhörighet 

tillsammans med andra flyktingbarn som varit i samma situation som de själva. Dessa relationer 

har tills stor del varit bidragande till att skapa tillhörighet. 

Ytterligare en forskning som bekräftar identitetsskapandet som en del av att höra till är historikern 

Malin Thor Turebys avhandling. Forskningen handlar om tyska judiska ungdomar som var 

medlemmar i den sionistiska föreningen Hechaluz, och kom till Sverige under andra världskriget. 

Hechaluz bestod av både män och kvinnor som tillsammans utbildade sig inom jordbruk, med 

syfte att senare kunna resa till Israel och bygga upp det judiska hemlandet.25 Thor Tureby har 

studerat de tysk-judiska ungdomar som fick tillstånd att uppehålla sig Sverige och skaffa sig 

utbildning, genom den dåvarande chaluz-kvoten.26 Fokus har även legat vid att undersöka hur dessa 

ungdomar togs emot av det svenska samhället och hur denna verksamhets etablering 

möjliggjordes.27 Thor Tureby har även analyserat hur de medlemmar som kom till Sverige upplevde 

vistelsen i Sverige och exilen, samt hur möjligheterna såg ut för dem att skapa sig en meningsfull 

tillvaro under den korta tid de vistades i Sverige.  

Samtliga av de intervjuade i studien har uppvisat en inre värdighet och styrka, trots förföljelser och 

exploatering i det svenska samhället. Undersökningen visar att de ungdomar som kom till Sverige 

tillsammans skapade sig en gemensam tillhörighet med varandra. Det har visat sig att det fanns en 

oerhört stark gemenskap i rörelsen och många träffades även efter vistelsen i Sverige. Förintelsen 

skördade många offer och de som flytt till Sverige förlorade många av sina anhöriga i 

koncentrationslägren, även deras barndom och deras tyska bakgrund. Det enda som fanns kvar 

och som ingav gemenskap och trygghet, har visat sig vara medlemmarna i Hechaluz. Banden mellan 

medlemmarna stärktes och fördjupades eftersom de höll samman och stöttade varandra. Studien 

visar att den insats Sverige gjorde med att införa chaluz-kvoten, skulle bli den enda gemenskap som 

fanns kvar för de som kom till Sverige.28  

                                                
24 Följande resonemang bygger på: Wernesjö. 2014, s.72-74. 
25 Malin Thor. Hechaluz – en rörelse i tid och rum: tysk-judiska ungdomars exil i Sverige 1933-1943. Göteborg: 
Intellecta Docusys. Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen vid Institutionen för humaniora, 
Växjö universitet 2005. 2005, s.392. 
26 En av få flyktingkvoter som etablerats i Sverige för att hjälpa förföljda judar under 1930-talet. Kvoten 
innebar att judar erbjöds ett temporärt tillstånd att resa till Sverige under en 18-månadersperiod.  
27 Följande resonemang bygger på: Thor. 2005, s.392-406. 
28 Thor. 2005, s.406. 
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Thor Tureby har i sin studie fokuserat på de tysk-judiska ungdomarna som kom till Sverige mellan 

1933-1943. Men hur såg det ut för de barn och ungdomar som kom åren därefter? I föreliggande 

studie kommer jag att fokusera på de barn som kom efter kriget, eftersom detta inte är särskilt 

studerat. Huruvida de överlevandes livsberättelser tillsammans kan skapa en gemensam verklighet 

blir en aktuell fråga som genom denna studie bidrar till ny kunskap om hur judiska flyktingbarn 

upplevt Förintelsen och flykten till Sverige, åren efter kriget.  

Genom att ställa nya frågor till livsberättelserna bidrar de med ny kunskap om ensamkommande 

flyktingbarns upplevelser och minnen. Genom att studera varje individs upplevda livsvillkor och 

väva samman dessa med studiens teoretiska ram, läggs ett nytt angreppsätt på de överlevandes 

livsberättelser som skall utröna om det går att komma åt en gemensam verklighet. Barnen var 

särskilt hårt drabbade under andra världskriget och deras livshistoria utgör en viktig del i 

historieskrivningen. Det går inte att blunda för de fruktansvärda livsöden dessa barn har gått till 

mötes. De bär på många minnen som på olika sätt präglat deras liv efter kriget. Detta är något som 

bör uppmärksammas för att inte låta historiens minnen skapa blinda fläckar.  

Varje livshistoria är en del i det stora pusslet och bidrar till att skapa en gemensam verklighet, något 

även resultatet från tidigare forskning bidrar till. Föreliggande studie bidrar till en ökad förståelse 

för vad det innebär att komma till Sverige som flyktingbarn och växa upp ensam i ett okänt land 

med minnen från bandomen och familjen som utraderats på grund av nazismens förföljelser. 

Forskningsresultatet belyser processen bakom ensamkommande barns förändrade livsvillkor från 

bandomen till ankomsten.29 Forskare har inte tidigare berört hur judiska flyktingbarns upplevelser 

och minnen kan förenas och tillsammans skapa en gemensam verklighet. Undersökningen syftar 

därför till att belysa och analysera hur de överlevandes minnen präglat tiden under och efter 

Förintelsen och utifrån dessa skapa en gemensam verklighet. Föreliggande studie bidrar till ny 

kunskap om hur personer som tvingas fly över nationsgränser upplever denna händelse och hur de 

påverkats av detta på olika sätt, även i vuxen ålder. 

Inom forskningen om ensamkommande flyktingbarns upplevelser kan några centrala faktorer 

urskiljas. En viktig sådan är hur barn bemöts när de kommer till asyllandet. Lomfors har till exempel 

visat att den hantering som mötte flyktingarna från Förintelsen inte sällan också lade grunden för 

psykiska problem eftersom de hanterades utan vidare hänsyn till deras psykiska hälsa.30  

Forskningsresultatet visar däremot att mottagandet har blivit bättre med åren eftersom det idag 

                                                
29 Hessle 2009, Dahlborg 2008 och Wernesjö 2014.  
30 Wernesjö 2014.  
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finns en större medvetenhet gällande psykiska affekter och trauman.31 Flera forskare har dock visat 

hur ensamkommande barn har svårt att känna tillhörighet på grund av förlust och separation från 

föräldrar och familj.32 Detta är något som förenar forskningsresultatet, då samtliga studier visar att 

separationen från föräldrar och familj är den mest försvårade omständigheten för ensamkommande 

barn. Ytterligare en viktig faktor är känslan av samhörighet som framförallt Thor och Hessle lyfter 

i sina studier. Hechaluz-rörelsen bidrog till att de tysk-judiska ungdomarna kände en gemensam 

tillhörighet i Sverige. Detta kom på sikt att betyda mycket för ungdomarna då rörelsen bidrog till 

en familjär gemenskap efter kriget.33 Det transnationella nätverket skapade liksom Hechaluz-

rörelsen en känsla av samhörighet för de ensamkommande barnen.34 Detta är några exempel på 

gemensamma nämnare som går att finna i forskningsresultatet. Dessa bidrar till en ökad förståelse 

för hur de judiska flyktingbarnen tillsammans skapar en gemensam verklighet, trots att 

upplevelserna är individuella. Förhoppningen är att föreliggande studie skall kunna utröna om det 

går att komma åt en gemensam verklighet i de överlevandes livberättelser utifrån studiens resultat 

och tidigare forskning.  

 

Teoretisk utgångspunkt och metod 

För att kunna besvara hur de judiska flyktingbarnen tillsammans ska komma åt en gemensam 

verklighet utifrån sina individuella livsberättelser presenteras en begreppsmodell som utgör både 

den teoretiska ansatsen och metoden. De blir tillsammans en viktig grundpelare för att svara på 

studiens syfte och frågeställningar. Utifrån innehållet i de överlevandes upplevelser och minnen har 

teorin vuxit fram som ett analysverktyg för att kartlägga detaljrika berättelser, upplevelser och 

känslor som tillsamman syftar till att skapa en gemensam verklighet. 

Metoden som utgör studien grundar sig i källpluralism.35 I de fall där självbiografisk litteratur utgör 

empirin finns det flera tillvägagångssätt för att samla in och analysera materialet, dock lämpade sig 

denna metod bäst till föreliggande undersökning. Källpluralism kan antingen bygga på en 

inkluderande- eller en exkluderande modell, där flera olika källmaterial används för att skapa ”en 

                                                
31 Kaplan 2003 och Wernesjö 2014.  
32 Wernesjö 2014, Kaplan 2013 och Dahlborg 2008.  
33 Thor 2005.  
34 Hessle 2009.  
35 Källpluralism är en metod som i detta fall bygger på en av historikern Rolf Torstendahls fem källkritiska 
principer; pluralitetsprincipen, där valet av antal källor tillsammans konstruerar och stärker trovärdigheten.  
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rikare och riktigare bild.”36 Till denna studie har den inkluderande modellen valts, eftersom sex 

livsberättelser används som källor för att ge olika avtryck på en och samma upplevelse, och 

tillsammans skapa en gemensam verklighet. Den exkluderande modellen strävar istället efter att 

lyfta fram en enda källa som representant av en särskild händelse och således underkänna resterande 

– vilket i detta fall inte är undersökningens syfte.37  

Den källpluralistiska metoden går ut på att genomsöka ett stort material för att finna belägg för en 

särskild händelse. I analysen av materialet tillåts forskaren att använda indicier och ledtrådar för att 

finna belägg. Vid genomläsning av källorna har utforskningsbara förhållanden utröntas för att 

belysa särskilda indikatorer som de enskilda individerna lyfter fram som särskilt 

anmärkningsvärda.38 Dessa är individuella och kan därför användas för att utröna skilda avtryck i 

ett större sammanhang och därmed skapa en gemensam verklighet.   

Efter att ha tagit del av varje livsberättelse och samlat in den data som ligger till grund för 

undersökningens resultat, har källornas belägg katalogiserats och placerats i sex underliggande 

teman som sedan jämförts utifrån en gemensam verklighet. För att lättare kunna kategorisera de 

överlevade barnens vittnesmål har en modell använts som utgår ifrån historiska händelser och deras 

upplevelser kring dessa. Modellen används för att lyfta de delar i livsberättelserna som de 

överlevande anser är särskilt betydelsefulla, och möjliggör för läsaren att få en bild av helheten i 

barnens upplevelser. Den modell som ligger till grund för insamlingen av data är hämtad ur 

pedagogen Suzanne Kaplans bok Barn under Förintelsen – då och nu. Denna modell har legat till grund 

för den intervjustudie Kaplan gjort.39 Eftersom modellen är anpassad efter en intervjustudie, har 

den reviderats något för att bättre passa in på denna undersökning. Kaplans modell innehöll ett 

antal samlingsbegrepp; perforering, utrymmesskapande och ålderförvrängning, som bygger på 

aspekter av traumaläkning och generationsläkning.40 Detta är svårt att generalisera vid användandet 

av ett självbiografiskt material eftersom det är problematiskt att avgöra barnens psykiska påverkan 

med hjälp av litteratur. Att undersöka de psykologiska effekterna ryms dessutom inte inom 

tidsramen för denna studie.  

Vid urvalet har hänsyn tagits till vilka minnen och upplevelser de överlevande lyfter i 

självbiografierna. För att skapa en så bred bild som möjligt har så många belägg som möjligt samlats 

                                                
36 Janken Myrdal. Källpluralism och dess inkluderande metodpaket. Historisk Tidskrift 127:3. 2007, s.495. 
37 Myrdal. 2007, s.495. 
38 Myrdal. 2007, s.497-501.  
39 Se tidigare forskning, Kaplan 2003.  
40 Kaplan. 2003, s.122. 
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in för att kunna skapa en helhet. Därmed har det varit av betydelse hur personerna återberättar en 

händelse, hur tankar och känslor återberättas och hur återberättandet präglas av förändrade 

livsvillkor. Det har skapat möjlighet att kunna rikta uppmärksamhet mot gemensamma nämnare 

utifrån de överlevandes berättelser. Detta bygger på återkommande fenomen i källorna som skapat 

grunden i resultatet och utgörs av betydelsebärande detaljer. Huvudfokus ligger vid de överlevandes 

återgivning av förändrade livsvillkor och andra iakttagelser som på något sätt påverkat den enskilda 

individen och dennes identitet. Dessa presenteras utifrån sex underliggande teman som legat till 

grund för insamlingen av data.41 De underliggande teman som katalogen bygger på, och som har 

utvecklats ifrån innehållet i berättelserna är: getto, läger, befrielse, mötet med Sverige, känslor nutid och 

identitet.  

Underliggande 
teman: 

Getto Läger Befrielse Mötet 
med 
Sverige 

Känslor 
nutid 

Identitet 

 

Figur 1: Modell över den metodkatalog och de underliggande teman som källornas data samlats in och analyserats utifrån. 

De underliggande teman som materialet kategoriserats genom har i sin tur delats in i tre 

övergripande teman som utformats för att kunna analysera materialet med hjälp av den teoretiska 

ansatsen. Dessa tre teman bygger även på studiens syfte och frågeställningar och har utformats då 

de på ett eller annat sätt förenar källmaterialet: 

1. Oro och längtan efter nära och kära 

2. Rädslan för det svenska  

3. Rädslan för ungdomars okunskap  

För att kunna samla in och analysera de belägg undersökningen utgörs av, används den 

gemensamma verkligheten som ett analysverktyg för att kunna utröna och generalisera hur 

livsberättelserna hänger samman med varandra och med tidigare forskning. De judiska 

flyktingbarnens detaljrika berättelser, upplevelser och känslor syftar således till att belysa en 

gemensam verklighet. Därmed blir den gemensamma verkligheten en teoretisk utgångspunkt som 

skall svara för hur de överlevandes minnen och upplevelser präglat tiden under och efter 

Förintelsen. 

                                                
41 Kaplan. 2003, s.119-122.  
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Material 

De källor som ligger till grund för detta arbete är av skilda slag. Undersökningen bygger delvis på 

fem självbiografier med röster från dåvarande barn som överlevde Förintelsen. Förutom dessa 

utgörs undersökningen av två muntliga källor i form av dels en webbföreläsning från Sveriges 

Utbildningsradio (UR Skola)42, dels ett avsnitt från Skavlan, Sveriges Television.  I bilaga 1 

återfinns en presentation av det livsberättelsematerial som ligger till grund för 

undersökningen.  

Skriftliga och muntliga källor används för att skapa en bredd i den historiska tidsaxeln och för att 

kunna verifiera uppgifter med hjälp av olika material. Materialet utgörs således av källor från olika 

årtionden och av överlevande i olika åldrar. Eftersom studiens syftar till att undersöka de judiska 

flyktingbarns upplever av Förintelsen och flykten till Sverige, samt deras upplevelser av att anpassas 

till det svenska livet – behövdes en längre tidsperiod undersökas. Det var därför nödvändigt att 

använda källmaterial som svarade både för nutid och dåtid.  

Empirin består av ett livsberättelsematerial för att studera hur enskilda individer upplevt 

Förintelsen och mötet med Sverige. De livsberättelser som ligger i fokus sattes i 

koncentrationsläger som barn och kom senare till Sverige – antingen med de vita bussarna eller 

genom flykt. Dessa berättelser möjliggör att komma närmare Förintelsens tragik och vad den förde 

med sig för offren.  

Livsberättelse, eller life history, utgörs av personliga dokument som dagböcker och brev, där 

personen återberättar hela sitt liv och blickar tillbaka på detaljer som varit särskilt 

uppseendeväckande. ”Man har beskrivit metoden som en dokumentation av ’människors inre 

upplevelse, hur de uppfattar, tolkar och definierar den värld som omger dem’.”43 Studiet av 

självbiografier är ett av flera tillvägagångssätt i användandet av life history.  

Undersökningen hade även kunnat bestå av intervjuer där de överlevande återberättar sina 

erfarenheter och upplevelser i muntlig form. Dock valdes inte detta av källkritiska skäl. 

Intervjubaserade studier behandlas inom detta område av andra forskare.44 Att genomföra en studie 

som baseras på livsberättelsematerial kändes därför som en bra ingång för att kunna tillföra något 

                                                
42 UR Skola är ett forum där lärare och elever ges möjlighet att förstå hur världen fungerar och kunna 
förflytta sig i tid och rum och möta människor i stora och små frågor. På UR:s hemsida finns en rad olika 
serier med olika teman och fokusområden som angriper debatter och världsproblem ur olika perspektiv. 
Till denna undersökning har en webbföreläsning hämtats från UR Samtiden. 
43 Alan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB. 2:a uppl. 2015, s.416. 
44 T.ex. Kaplan 2003, Lomfors 1996 och Hessle 2009.  
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nytt till ämnet inom forskningen. Intervjuer hade dessutom inte kunnat svara för undersökningens 

syfte eftersom det riskerar en efterhandskonstruktion av händelsen eftersom det ligger så långt bort 

i tiden. Därför är självbiografier ett mer lämpligt material eftersom minnena och upplevelserna 

återgivits närmare händelsen i tid.45 Ytterligare en källkritisk aspekt som är viktig att ha i åtanke är 

att personerna i fråga kan påverkas av hur samhällsklimatet ser ut idag och jämför deras upplevelser 

med dessa. Dessutom bidrar självbiografierna till möjligheten att få en personlig återgivning av en 

händelse ur ett annat perspektiv, än just intervjuer. Dock är inte användandet av självbiografier helt 

oproblematiskt eftersom det är ett redan utgivet material. Vid användandet av självbiografier bör 

tas i beaktande att materialet sedan tidigare är bearbetat och publicerat. Däremot är materialet inte 

genomarbetat under liknande kriterier som denna studie utgörs av. Utifrån tidigare forskning har 

nya frågor ställts till källmaterialet som inte lyfts i tidigare. Eftersom självbiografierna ställs i 

förhållande till nya frågor representerar de tillsammans en ny kunskap inom historieforskningen 

som tillsammans skapar en gemensam verklighet. De självbiografier som avgränsar studien har inte 

tidigare undersökts utifrån gemensamma upplevda erfarenheter, för att tillsammans skapa en 

helhet. Därför bidrar källmaterialet till att skapa ny kunskap inom forskningen vad gäller 

ensamkommande flyktingbarn och de överlevandes minnen från Förintelsen och mötet med 

Sverige.  

Forskare är idag oense om hur pass tillförlitliga källor är som bygger på traumatiska minnen. ”En 

vanlig åsikt är att man minns sådana bättre än mer vardagliga.”46 Astrid Holgersson som är 

vittnespsykolog menar däremot att ”rädsla och upprördhet på grund av att man har varit involverad 

i våldsamma händelser ofta försämrar kvaliteten på och tolkningen av ens iakttagelser.”47 Dock kan 

bägge förklaringarna stämma överens vid en individs minnesåtergivning. Detta beror på att en 

person som varit med om en traumatisk händelse minns dessa skeenden allra bäst, eftersom de har 

påverkat individen i någon mån. Samtidigt som det är viktigt att ta i beaktande att minnesbilder kan 

förflyktigas, men även väckas till liv efter en tid. Minnet genomgår ständigt en process där 

”minnesbilder bearbetas och struktureras om.”48  

Vid användandet av personliga dokument bör ett antal distinktioner tas i beaktande, för att bedöma 

källans kvalitet. Dessa är: autenticitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet.49 Autenticitet är av 

stor betydelse vid en källas bedömning, då det svarar för huruvida en källa är äkta eller inte. Vad 

                                                
45 Torsten Thurén. Källkritik. Stockholm: Liber AB. 3:e uppl. 2013, s.7. 
46 Thurén. 2013, s.32. 
47 Thurén. 2013, s.32. 
48 Thurén. 2013, s.33. 
49 Följande resonemang bygger på: Bryman. 2015, s.489-491.  
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gäller självbiografier har autenticitet kommit att bli ett problem, då spökskrivare blir en allt vanligare 

förekomst. Därmed finns det en svårighet i att avgöra huruvida en källa är skriven av den påstådda 

författaren eller inte.  

Trovärdighet däremot, bedömer om källan har tendens till att uppge förvrängd eller felaktig 

information. ”Det finns minst två anledningar till oro när det gäller personliga dokument: dels den 

konkreta riktigheten, dels om de verkligen återger författaren sanna tankar och känslor.”50 Dock 

ligger inte undersökningens fokus vid att bedöma hur trovärdig en källa är eftersom det är 

personernas upplevda känslor som undersöks. Däremot finns det ingenting som säger att ”en 

person som givit uttryck i skrift åt värderingar, känslor och åsikter, ’innerst inne’ tyckte, kände och 

ansåg på det sättet.”51 Den enda slutsatsen en forskare kan dra i denna fråga är att sanningen är 

performativ och att upplevelsen är återberättad så som personen tolkat händelsen.52 

Representativitet avgör hur typisk källan är för sitt område. Ett material som bygger på en personlig 

berättelse kan bygga på värderingar och antaganden som är svåra för läsaren att förstå om inte 

personen i fråga har tillräcklig kunskap inom området. Det går inte att utgå från att en källa utgör 

objektiva beskrivningar av en särskild händelse. Det är av stor vikt att källorna ”ifrågasätts och 

granskas tillsammans med andra informationskällor.”53 På det viset kan självbiografier bekräfta 

varandra och således öka trovärdigheten för en enskild persons berättelse. Den sista källkritiska 

principen är meningsfullhet, som svarar för huruvida källan är begriplig och tydlig eller inte.54  

 

Avgränsningar 

För att göra studien mer fokuserad utgörs undersökningen av ett specifikt urval källor, i detta fall 

sex berättelser från Förintelsens överlevande. För denna undersökning lämpar det sig bäst med ett 

litet källmaterial eftersom det ger förutsättning att sätta sig in i materialet och analysera det på 

djupet. Resultatet blir således snävare och analysen djupare. Om fler berättelser hade utgjort 

undersökningen hade de funnits en risk att väsentliga delar för tolkningen av materialet 

försummats. Fördelen med den självbiografiska litteraturen är att de bekräftar varandra eftersom 

                                                
50 Bryman. 2015, s.491. 
51 Rolf Torstendahl. Historia som vetenskap: Introduktion till historieforskningen. Stockholm: Natur & Kultur. 1996, 
s.84. 
52 Torstendahl. 1996, s.84.  
53 Bryman. 2015, s.497.  
54 Bryman. 2015, s.489. 
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en och samma händelse undersöks ur de överlevandes perspektiv och tillsammans skapar en 

gemensam verklighet.  

Vid källurvalet togs hänsyn till ett antal kriterier under sökprocessen för att kunna avgöra källornas 

betydelse för undersökningen. Dessa kriterier innebar att källorna för enkelhets skull behövde vara 

på svenska för att underlätta inläsningen och analysen av materialet. Materialet består av 

livsberättelser från överlevande som själva var barn under Förintelsen – vilket avgränsar materialet 

avsevärt. Publiceringsdatum har inte varit ett avgörande kriterium eftersom det är de överlevandes 

upplevelser som undersöks och inte hur minnen skildrats under ett visst årtionde. Förutom detta 

var materialet tvunget att innefattas av livsberättelser som är återberättade av den överlevande själv. 

Fiktiva berättelser sållades därför bort eftersom de inte innehåller en individs egna minnen och 

reflektioner på samma sätt.  

Ytterligare ett kriterium som har varit avgörande för urvalet av självbiografier har varit de 

överlevandes återgivning av Förintelsen och mötet med Sverige i böckerna. För att kunna skapa en 

bredd i resultatet var livsberättelserna tvungna att särskilja sig och inte återgiva liknande historier. 

Därför gjordes avgränsningar i urvalet som sållade bort berättelser som påminde om varandra. 

Fokus för studien har dessutom legat i att utröna hur minnen och upplevelser präglat det 

kommande livet och hur de överlevande minns händelsen idag. Därför behövde materialet i någon 

mån svara på detta, och blev därför ytterligare ett urvalskriterium som kan kopplas samman med 

källans representativitet området. Samtliga självbiografier behövde dessutom innehålla en 

redogörelse för tiden innan, under och efter Förintelsen, för att kunna analysera hur barnen 

påverkats av händelsen och hur deras levnadsförhållande förändrats över tid. Många av de 

självbiografier som utgivits innehåller inte hela livsberättelser utan endast vissa delar, och därför 

blev detta ett avgörande urvalskriterium.  

Vid urvalet togs även hänsyn till ett genusperspektiv för att få berättelser som var återgivna av både 

män och kvinnor. Dock var detta en svårighet då ett fåtal män utgivit självbiografier med egna 

upplevelser av Förintelsen och mötet med Sverige. Många av de självbiografier som sållats bort i 

urvalsprocessen var utgivna av män som reste till andra länder efter andra världskrigets slut. Till en 

början gjordes urvalet med bakgrund av att de överlevande skulle ha kommit till Sverige med de 

vita bussarna, men med tiden ändrades detta då det var svårt att hitta självbiografier som var skrivna 

av både män och kvinnor med detta kriterium. Därför blev ytterligare en avgränsning att de 

överlevande endast var tvungna att komma till Sverige vid andra världskrigets slut.  
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Resultat 

Resultatet presenteras utifrån de övergripande teman och frågeställningar som utgör grunden för 

undersökningen. De underliggande teman som metodkatalogen utgörs av ligger inbakade i 

resultatredovisningen för att skapa en röd tråd och underlätta läsningen.  

Oro och längtan efter nära och kära 

Något som de överlevande ofta återkommer till i självbiografierna är den ständiga oron för sina 

nära och kära. Vetskapen om att inte veta var de befinner sig eller om de är vid liv är något samtliga 

har upplevt eller erfarit. Detta har även visat sig prägla de överlevande även senare i livet, då de 

tycks sig se sin mamma eller pappa i stora folkmassor. Det kan tyckas vara en självklarhet att 

saknaden efter någon som håller en kär, gör ont och smärtar. Dock är det inte alltid en självklarhet 

att denna smärta går över med tiden. Att tvingas lämnas ifrån sina föräldrar och syskon, är något 

de överlevande som studerats i denna undersökning fått erfara.  

Cordelia Edvardsson som anlände till koncentrationslägret Auschwitz utan sina föräldrar vittnar 

om en total övergivenhet vid ankomsten. Av de sex överlevande som studerats i denna 

undersökning, är Cordelia den enda som var i koncentrationslägren alldeles ensam – utan syskon 

eller föräldrar. Cordelia vittnar om hur hela hennes existens gick förlorad vid ankomsten.55  

Det faktum att känna sig utan existens vid ankomsten till koncentrationslägret Auschwitz, är något 

både Ebba Sörbom och Cordelia vittnar om. Ebba minns hur allt togs ifrån henne; föräldrar, 

syskon, värde och självkänsla. Från och med den stunden blev de ännu en gång offer för nazismen 

och ett nummer bland alla andra.56 Vem och vart ifrån personen i fråga var, spelade inte någon roll 

för de tyska soldaterna. Hur detta skulle komma att påverka offren senare i livet, var inte heller 

något de tog hänsyn till. Nu i efterhand vittnar de överlevande om den skräck och den oro de 

upplevde när hela deras existens gick förlorad och deras identitet röjdes undan. Ebba minns hur 

tyskarna tillintetgjorde deras dokument som vittnade om vilka de var. Vid det tillfället var 

dokumentet det enda Ebba och Cordelia kände tillhörighet med, eftersom deras föräldrar ryckts ur 

deras händer alldeles för tidigt. För några av de överlevande innebar ett obefintligt dokument även 

en skam över att inte vara som alla andra.57 Detta har i självbiografierna visat sig vara en stor 

                                                
55 Cordelia Edvardsson. Bränt barn söker sig till elden. Stockholm: Brombergs Bokförlag. 1984, s.113.  
56 Ebba Sörbom. Bortom minnet, bortom glömskan. Stockholm: Ordfront förlag. 1999, s.69.  
57 Sörbom. 1999, s.22.  
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svårighet för de överlevande, inte minst vid ankomsten till Sverige och i deras fortsatta liv i det nya 

landet.  

Ur självbiografierna går det således att se hur de överlevandes identitet påverkats av tiden i 

koncentrationsläger och flykten till Sverige. Många av de överlevade vittnar om hur deras liv i 

fångenskap blir deras nya identitet. Detta beror främst på att de inte längre kan identifiera sig med 

sin familj, och även den brist på respekt svenskarnas visade gentemot de överlevande. Detta är ett 

resonemang som jag återkommer till i resultatets andra del: Rädslan för det svenska. 

Endast tre av de judiska flyktingbarnen som kom till Sverige; Tobias Rawet, Heidi Fried och Magda 

Eggens, hade vetskap om att deras anhöriga var vid liv efter Förintelsen. Tobias anlände till Sverige 

1947 efter att ha flytt från Polen tillsammans med sin mamma och pappa. Heidi och Magda 

däremot, anlände till Sverige med de vita bussarna tillsammans med sina systrar. Det innebär att 

varken Ebba, Cordelia eller Cina Holmberg hade någon anhörig att knyta an till efter befrielsen. I 

självbiografierna vittnar de om hur plågsam ovetskapen har varit i deras liv. I efterhand har det 

visat sig att både Ebba och Cina lyckades få kontakt med sina anhöriga efter några år i Sverige. 

Dock lyckades Cordelia aldrig få någon mer kontakt med hennes nära och kära. Allt hon lämnade 

efter sig vid deportationen, stannade där och återfanns aldrig mer.  

När Ebba anlände till Sverige med de vita bussarna minns hon att hon inte hade någon aning om 

vad som hade hänt med sin mamma, mormor och yngre bror. Det enda hon minns är hur de tyska 

vakterna slet hennes mamma ifrån henne. Ebbas pappa som hon inte haft särskilt mycket kontakt 

med tiden innan Auschwitz, visste hon inte heller mycket om. I Sverige hjälpte Röda Korset Ebba 

att få kontakt med hennes morbror som bodde i London.58 Genom hennes farbror fick hon veta 

att hennes pappa var vid liv och levde i Israel. ”Jag grät av lycka då jag fick hans första brev. Men 

min far ville inte att jag skulle komma till honom. Han skrev att jag hade haft tur, och att jag skulle 

känna mig lycklig som hade kommit till ett land där alla var hederliga.”59 Men Ebba hade svårt att 

känna sig glad. Längtan efter att känna samhörighet växte sig allt större och hon hade hoppas på 

att få något att längta till när hon tillslut fick kontakt med en anhörig. Dock gav det inte särskilt 

mycket hopp eftersom hennes pappa tyckte att hon hade det bättre i Sverige. Återigen beskriver 

Ebba hur hon mist en person som stått henne nära. Att ta avsked berättar Ebba inte längre är 

särskilt svårt. Sedan hon tvingades ta avsked från hennes mamma i Auschwitz har inga avsked 

längre gjort henne illa. ”Det avgörande avskedet i mitt liv ägde aldrig rum. Min mor försvann så 

                                                
58 Sörbom. 1999, s.19.  
59 Sörbom. 1999, s.19.  
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hastigt vid vår ankomst till Auschwitz. De slet henne ifrån mig och jag såg henne aldrig mer. Det 

gjorde ont.”60  

Avskedet från Ebbas mamma berättar hon har påverkat henne för resten av livet och har inneburit 

en stor förändring i hennes identitet. Ebba önskar att hon kunde få veta ”… vad som hände 

mamma när de slitit mig ifrån henne under ’Arbeit macht frei’, och jag aldrig mer återsåg henne.”61 

Ebba och hennes mamma lovade varandra att de skulle dö tillsammans, men endast Ebba 

överlevde. ”Jag måste säga att det är inte lätt att vara överlevande. Jag kommer aldrig att upphöra 

att söka dig. Och folk frågar mig i dag om jag inte är lycklig som har överlevt, överlevt det oerhörda. 

Och jag har svarat att jag är lycklig men egentligen kan jag inte vara det, inte utan dig.”62  

Det sista minnet Ebba har från hennes mamma är när hon fuktade Ebbas läppar med mammans 

eau de cologne för att släcka Ebbas törst. ”Det blir den sista vänlighet jag får uppleva fram till 

befrielsen i april 1945.”63 Ebba berättar att hon än idag vet märket på den eau de cologne hennes 

mamma hade. Efter kriget har hon under ett flertal tillfällen gått på stan och letat efter parfymen. 

Trots att hon hittat den, är minnena alldeles för starka för att kunna köpa den. ”Doften väcker 

mammas ansikte till liv igen. Doften finns kvar, men själv finns hon inte.”64 

Ytterligare en person som på liknande sätt beskriver smärtan av att komma till Sverige utan sina 

föräldrar är Magda. Trots att hon anlände till Sverige med sin lillasyster Eva, känner hon ingen 

glädje över att åka till det fria landet. Det hon allra helst ville, var att resa tillbaks till Ungern och 

leta efter sina föräldrar och hennes yngsta lillasyster Judith. Magda lever länge med en skuld över 

att hennes lillasyster togs ifrån henne. Magda hade innan ankomsten till Auschwitz lovat sin syster 

att aldrig lämna henne.65  

I självbiografin beskriver Magda minnet av den kväll då Judith kröp upp hos henne i gettot och 

grät. Magdas mamma hade precis klippt av Judiths långa flätor för att undvika att löss skulle angripa 

det vackra håret. Magda minns hur hon tröstade sin lillasyster och sa att håret skulle växa ut när de 

tillslut skulle komma hem igen. Judith svarade: ”’Det gör inte så mycket, bara jag får vara hos dig 

Magdi’. ’Vi ska alltid vara tillsammans’, viskade jag tillbaka. ’Du är ju min lillasyster och jag ska ta 

hand om dig. Det vet du.’”66 Såhär i efterhand förstår Magda hur fel hon hade. ”Jag fick inte vara 
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tillsammans med min lillasyster som litade på mig. Jag fick inte se henne växa upp till en ung kvinna. 

Min älskade syster hade ingen framtid. Den tog nazisterna ifrån henne.”67 

Magda vittnar om en oerhörd trygghet tiden innan Auschwitz, när hennes familj skickades till 

gettot. Trots att gettot var en ren mardröm hade hon familjen nära som höll paniken borta. 

Närheten till familjen skapade enligt Magda en inre styrka.68 Även i Auschwitz vittnar Magda om 

hur hennes syster Eva gjorde henne trygg. ”Jag var storasyster och mamma hade alltid sagt att jag 

skulle ta hand om Eva. Ansvaret för henne räddade mitt liv.”69 Ytterligare något som höll hoppet 

uppe var förhoppningen om att åter få träffa hennes mamma och pappa en dag. Magda minns hur 

hon innerst inne visste att hennes föräldrar inte längre var vid liv, trots allt fortsatte hon hålla 

hoppet uppe.70  

Vetskapen om att alltid ha tryggheten hos ett syskon, är något Heidi också beskriver i sitt 

livsberättelsematerial. Både Heidi och Magda beskriver hur deras systrar ständigt gav dem fortsatt 

hopp om att vilja leva och fortsätta den svåra kampen i lägren. Många gånger går det att läsa om 

hur deras systrar förde dem tillbaka till livet och stöttade varandra för att överleva.71 Heidi beskriver 

även den ständiga rädslan och oron över att tappa bort hennes lillasyster Livi. En händelse som 

särskilt satt sig på Heidis minne är när de vid ankomsten till Auschwitz ställdes upp på rad för att 

kläs av nakna och bli rakade på kroppens alla delar. ”Jag fick hålla Livi i handen, jag var rädd att 

tappa bort henne, rädd att inte känna igen henne om jag släppte taget. Jag tittade på henne. Hennes 

vackra korpsvarta flätor var borta, min lillasyster hade förvandlats till en pojke.”72 

Efter några år i Sverige lyckades Cina få kontakt med hennes anhöriga. Under en lång tid vittnar 

Cina om att saknaden efter hennes nära och kära smärtade något fruktansvärt. För att finna hennes 

anhöriga hade Röda Korset bistått med hjälp för att söka efter anhöriga över radion. ”Mitt 

meddelande löd: ’Mina kära bröder! Jag vill meddela er att jag är vid god hälsa. Jag arbetar i en 

förstad till Stockholm. Var snälla och skriv och meddela mig vad som hänt er och med Dezsö. 

Tyvärr är jag ensam här, Mycket kärlek. Kramar Cina. 4/10/1945’.”73  

Länge väntade Cina på svar ifrån sina bröder. Så en dag, gav hennes två bröder äntligen gav respons. 

Cina fick veta att bröderna befann sig i familjens föräldrahem i Mohács. ”De hade hört att jag sökt 

                                                
67 Eggens. 2010, s.37.  
68 Eggens. 2010, s.34. 
69 Eggens. 2010, s.51.  
70 Eggens. 2010, s.74. 
71 Sveriges Television. Skavlan. Säsong 17, sändes klockan 21:00 2017-01-27. Hämtad: 2017-04-25. 
72 Heidi Fried. Skärvor av ett liv. Stockholm: Natur & kultur. 1992, s.92. 
73 Cina Holmberg. Enkel resa med retur. Kristianstad: Accent Förlag. 2003, s.97.  



 

 

19 

dem, men inte svarat eftersom de ville att jag skulle vara kvar i Sverige då de visste att jag hade det 

bättre här. De ville inte att jag skulle återvända till Ungern som var ockuperat.”74 Cina får även veta 

att hennes vänner från barndomen hade talat om för Cinas bröder att hon var förlovad och bodde 

i Kristianstad. ”Då förstod de att jag inte tänkte återvända och tog kontakt.”75 Endast tre stycken 

ur Cinas familj överlevde kriget. Även om hennes syskon inte kom till Sverige hade hon en god 

kontakt med dem, något hon gladdes över eftersom hon genom dem kunde känna en trygghet. 

Cina vittnar om hur hon ofta tänker på det ögonblick som skiljde henne från sin mamma och 

pappa. Så fort de ankom till Auschwitz försvann hennes pappa, och hon såg honom aldrig mer 

efter det. Hon berättar om hur hennes mamma och hon föstes mot ett befäl som sorterade 

människor åt höger och vänster. Cina minns hur hårt hon höll i hennes mammas arm. ”När vi kom 

fram höll jag ännu hårdare i mamma, men han slog ner sina händer mellan oss och slängde oss åt 

var sitt håll. Jag blev stående ensam och började gråta. Armen hade jag ont i länge, och i svåra 

stunder kan jag fortfarande känna det där slaget.”76 

Heidi och Magda berättar också om dagen då de skiljdes från sina föräldrar som om det vore igår. 

Heidis första minne när hon kliver av tåget i Auschwitz med sin mor, far och syster är att ett tyskt 

befäl avgör alla nya fångars livsöden. ”Han pekar på min mor till höger, på min syster och jag till 

vänster. ’Det är mina barn’, säger mor, ’vi vill vara tillsammans’. ’Ni får träffas sen, du ska åka 

lastbil. De kan gå.’”77 Men Heidi och hennes mamma återförenades aldrig. Senare har hon fått veta 

att mamman fördes direkt till gaskammaren. Heidi vittnar idag om att hon har skuldkänslor för att 

hon släppte sin mamma alldeles för snabbt. Lite för snabbt.  

Heidi berättar att hon aldrig kommer få reda på vad hennes pappa var med om. Det enda hon 

minns är att hon hann ge honom en snabb kyss och sedan var han borta.78 Likaså Magda berättar 

om hur hon aldrig hann se vart hennes pappa tog vägen. ”Han försvann bort mot männens led 

och jag har aldrig sett honom igen.”79 Magda minns hur mannen med batongen skiljde henne från 

hennes mamma och lillasyster Judith. Kvar står Magda med sin lillasyster Eva och ser hennes 

mamma och Judith försvinna bort ifrån henne. ”Mamma vänder sig om och tittar på mig. Den 

blicken bär jag med mig så länge jag lever. Jag vill skrika men det kommer inte ett ljud ur min 
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hopsnörda strupe. Ändå vet jag inte att det är sista gången jag ser mina kära.”80 I efterhand berättar 

Magda att hon fått veta att hennes mamma och Judith fördes direkt till gaskamrarna. ”De var 

ingenting värda för nazisterna. Därför måste de genast dö. Liksom alla andra som inte kunde 

användas för arbete eller till olika experiment.”81 

Tobias är den enda av de sex överlevande som inte uppvisar någon saknad efter sina nära och kära 

som de andra gör i sina självbiografier. Tobias har under hela vistelsen i getto och läger varit 

tillsammans med sin mamma och pappa. Däremot skiljdes han från sin pappa efter gettot när de 

skickade iväg till olika läger. ”Även om tiden i gettot var väldigt, väldigt svår, var tiden i 

Ravensbrück ett rent, skärt helvete. Trots allt kan man säga att vi hade tur. Vi hade tur mamma och 

jag. Vi kom till ett koncentrationsläger och inte ett förintelseläger.”82 Trots att Tobias och hans 

mamma skickades till Ravensbrück, lyckades de efter befrielsen få kontakt med Tobias pappa och 

återfinna honom vid liv.83 Tobias har således inte upplevt en förlust av en förälder i lägren på samma 

sätt som de andra.  

Tobias och hans familj återvände efter kriget till deras hemstad Lodz i Polen.84 Men det skulle inte 

dröja länge förrän judeförföljelsen åter skulle ta fart och de tvingades fly till Sverige, sommaren 

1948. Kommunismen hade efter kriget fått ett starkt grepp om Polen och det var svårt att få 

utresetillstånd. Trots allt lyckades Tobias och hans familj ges utresetillstånd för två till tre veckor. 

Dock berättar Tobias hur de aldrig tänkt att återvända till deras hemstad. I Sverige lyckades Tobias 

och hans familj skaffa en ny identitet och ett främlingspass som hädanefter innebar att de var 

statslösa. På polska ambassaden hade de inte tillåtits förlängning på deras utresetillstånd, så den nya 

identiteten blev deras räddning. På den tiden fanns det inget migrationsverk, vilket innebar att alla 

som behövde skydd var välkomna. 

Under tiden i gettot upplevde Tobias ytterligare en identitetsförändring.85 Det var den 5:e 

september 1942, och tyskarna hade begärt att alla barn under 10 år, alla gamla över 65 och alla sjuka 

skulle lämnas ut. Den tyska ledningen krävde att alla som inte var arbetsföra inte längre skulle få 

leva.  Tobias minns när de första lastbilarna anländer till gettot för att verkställa den tyska ordern. 

”När man hade tömt sjukhuset började man i ena änden av gettot, där man gick från gata till gata, 

hus till hus, lägenhet till lägenhet och tog de små barnen som fanns där, de gamla över 65 och sjuka, 
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och kastade dem på en lastbil och körde iväg.”86 Tobias som vid denna tid var sex år gammal skulle 

egentligen inte ha överlevt denna räd. Det gjorde inte Tobias kusin Joel, som fem år gammal slets 

ur sin mors armar och kastas in i lastbilen bland andra gråtande och skrikande barn. Tobias berättar 

att han minns denna dagen så väl, han var ute på gården och lekte med sina kompisar när hans 

mamma plötsligt ropar in honom. 

Tobias minns att hans mamma plockar fram en stor konisk hink och tar honom i handen och går 

ut på gården, raka vägen mot toalettbåsen. Han minns att hans mamma ber honom att sätta sig i 

hinken medan hon och hans faster lyfter upp sitsen på toaletten och sakta sänker ner honom i 

hålet. Han minns att han lovade sin mamma att vara knäpptyst oavsett vad som händer. Tobias 

vittnar om hur rädslan växer i kroppen när de båda kvinnorna åter hjälps åt för att lägga tillbaks 

sisten. ”Det var mörkt, det luktade hemskt, men mamma hade ju sagt att jag inte fick ge något som 

helst ljud ifrån mig.”87 

Framåt kvällen kunde Tobias se hur hans mamma och pappa lyfter upp sisten och hissar upp 

honom ur toalettbåset. Tillsammans går de till vinden, där Tobias ombeds att sätta sig på madrassen 

och återigen inte lämna något ljud ifrån sig. ”’Du får sitta, du får ligga, du får stå. Men du får inte 

lämna madrassen och du får inte göra något som helst ljud ifrån dig.’ Jag var så rädd över att bli 

lämnad ensam på vinden.”88 På vinden har det i efterhand visat sig att Tobias satt i 50 dagar. När 

han en dag kallades ner till lägenheten igen hade hans mamma och pappa en glad nyhet. Trots det 

kritiska läge som rådde i Polen hade Tobias föräldrar lyckats skaffa en förfalskad identitet åt honom. 

”När jag gick upp på vinden, den 6:e eller 7:e september 1942 var jag sex år. Jag var född den 12:e 

februari 1936. När jag kom ner ifrån vinden den 25:e oktober 1942, var jag helt plötsligt tio år. Och 

jag var född den 30:e februari 1932. Ett datum som aldrig har existerat.89 

Tobias minns så väl lyckan över att vara tio år, att ha rätt att leva, att vara arbetsför och att få ett 

alldeles eget ransoneringskort. Allt detta hade hans föräldrar gjort för hans skull, för att låta honom 

leva. De hade riskerat sina egna liv för hans skull. Något Tobias idag är otroligt tacksam över. 

Återigen fick han i Sverige en chans att leva, en chans att skapa ett nytt liv och en ny identitet.  

Endast ett fåtal av de överlevande uttrycker glädje och lättnad över att få en ny identitet vid 

ankomsten till Sverige. För några av dem är det snarare betungande att tvingas bli någon de 
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egentligen inte är. Detta är ett resonemang som jag återkommer till i resultatets andra del: Rädslan 

för det svenska. 

Några av de överlevande vittnar om hur de på grund av saknad, omedvetet letat efter sin mamma 

och pappa i Sverige. Minnena efter dem släpper aldrig och vid ett flertal tillfällen berättar de 

överlevande om hur de kommit på sig själv med att leta efter sin mamma. Ebba vittnar om hur hon 

kommer att söka efter sin mamma så länge hon lever, eftersom det gör alldeles för ont att släppa 

tanken på att hon inte lever. Ebba vill på något sätt övertyga sig själv och hålla hoppet vid liv.90 

Även i koncentrationslägret spenderade Ebba mycket tid till att leta efter sin mamma bakom de 

elektrifierade taggstrådstängslen som skiljde lägrets olika delar åt. Människorna som stod på andra 

sidan ingav Ebba hopp om att hennes mamma var vid liv och att hon en dag skulle återse sin mor. 

”Det var nog mest därför som jag så ofta det gick, sökte mig till taggtråden, för jag såg folk på 

andra sidan som också de var klädda i fångkläder, och jag ropade till dem för att höra om de hade 

sett min mor.”91 

På samma sätt väntar Magda på att hennes mamma och lillasyster Judith en dag ska dyka upp vid 

hennes hus och ringa på dörren. ”Jag ska öppna och där står hon, klädd i sina bästa kläder med 

Judith vid handen.”92 Det är en inre önskan om att allt ska bli som förr. Trots att Magda är 

medveten om att hennes önskan aldrig kommer att gå i uppfyllelse, menar hon att det gör henne 

gott att inte släppa taget helt.  

Vid ett flertal tillfällen beskriver Magda hur hennes pappas ansikte dykt upp bland människovimlet 

i Sverige. Efter kriget fick Magda veta att hennes pappa dött i ett arbetsläger. Det enda minne 

Magda har kvar efter sin pappa är hans trasiga glasögon, som en överlevade från samma läger 

skickade till henne.93  

Magda minns hur ofta hon funderat på hur ett offer lever vidare med alla minnen och upplevelser. 

”Ingen kan tvätta bort vad mina ögon har sett. Ingen kan stänga ute det mina öron har hört. Ingen 

kan ta bort den smärta min kropp har känt. Ingenting kan lindra sorgen efter mina föräldrar och 

min lillasyster Judith.”94 

Liksom Magda och Ebba, letade Cina länge efter sin mamma i Sverige. ”Det höll jag på med då 

och då, ända tills en dag när jag trodde att jag verkligen såg henne skymta förbi i folkmängden. Jag 
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rusade efter, men tappade först bort henne i vimlet, men upptäckte att det inte var hon.”95 Efter 

den dagen berättar Cina att hon slutade leta. ”Jag var tvungen att inse och acceptera att vakten talat 

sanning när hon pekat på rökpelaren och sagt att ’där finns din mamma och alla andra du letar 

efter’.”96 

Vid ett flertal tillfällen minns Cina hur hon försökte att återförenas med sina nära och kära i 

Auschwitz. Men gång på gång minns Cina hur SS-soldaterna föste bort henne. Samma sak hände 

när hon upptäckte elstängslet och en massa människor i likadana kläder som hennes. ”Jag tyckte 

att jag skymtade mamma och hoppade jämfota av lycka, vinkade och fick för mig att hon vinkade 

tillbaka.”97 Cina som upprymdes med iver minns hur hon sprang mot stängslet, men stoppades av 

en ordningsvakt som skällde på henne och talade om hur farligt stängslet var. Detta var Cina mycket 

väl medveten om eftersom hon flera gånger sett döda människor hängt i taggtråden. Cina minns 

hur hon glatt talade om för vakten att hon sett sin mamma. ”’Din mamma!’ sa hon och mulnade 

till, höjde sin arm och pekade mot en rökpelare långt bort. ’Ser du den? Där har du din mamma 

och alla andra du letar efter.’ Jag tittade på henne och trodde inte ett ögonblick på vad hon sa, även 

om jag hört någon viska om att det pågick hemskheter i lägret.”98 Cina återsåg aldrig sin mamma, 

pappa, mormor eller någon av de släktingar som var med till Auschwitz.  

Flera av de överlevande vittnar om hur de talats om för att deras föräldrar är döda och gått till 

himlen. Den ständiga rädslan för sanningen om de stora skorstenarna och den illaluktande rök som 

bolmar ur den, skapar en skräck och hjälplöshet. Magda minns hur hon och hennes syster försökte 

intala varandra att gasen tagit slut just när deras mamma och Judith fördes in i gaskammaren. Magda 

minns hur hon tänkte att hennes pappa i alla fall överlevt, ”pappa var ju så stor och stark.”99 

Ebba, Heidi, Cina och Magda vägrade samtliga att acceptera vakternas okänsliga erkännande. 

Vetskapen om att deras föräldrar kunde vara i gaskamrarna stoppade dem inte ifrån att hålla hoppet 

uppe om att de trots allt var vid liv.  

De överlevande återkommer ofta till att de i saknaden efter sina nära och kära inte har ett enda 

fotografi kvar av dem. Magda berättar hur hon innan deportationen tvingades lämna de fotografier 

hon dagen innan plockat ut för att ha med sig till lägret som minne. För Magda var fotografierna 

dyrbarast av allt, men hon minns än idag hur tyskarna tittat på fotografierna och slängt dem på 
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golvet som lort.100 ”I många år levde jag utan ett enda foto som minne av min lillasyster och mina 

föräldrar. […] När jag efter flera år i Sverige fick brev från släktingar i USA skickade de kort som 

de fått av mina föräldrar en gång. De korten är de käraste jag har.”101  

De överlevande vittnar om att fotografier på deras anhöriga är det som ligger närmast deras hjärtan 

eftersom de inte längre finns kvar i livet. Cordelia lyckades gömma ett kort på sin mamma bland 

hennes kläder vid ankomsten till Auschwitz. Cordelia minns att hon dagen efter ankomsten hittade 

en papperslapp på golvet som hon tar upp. ”Det var hennes mors bild, moderns fotografi som följt 

flickan ända hit. […] Då grät flickan som hon aldrig hade gråtit förr och aldrig skulle hon gråta 

igen; inte så.”102 Till Cordelias förtret fick hon inte behålla fotografiet hon tappat särskilt länge. När 

kvinnorna en dag genomgick en oplanerad kroppsvisitering tvingades Cordelia lämna fotografiet 

på henne mamma på högen bland allt annat som fångarna gömt under sina kläder. Fotografiet var 

det enda minne Cordelia hade efter sin mamma. Det tvingade hon lämna efter sig i Auschwitz.103 

 

Rädslan för det svenska  

Ytterligare en sak som förenar de olika verken är rädslan för det svenska. Hur det kommer att bli i 

det nya landet, att inte kunna språket och allt det nya som inte går att greppa. Många av de 

överlevande träffar ganska snabbt kärleken i Sverige och förlovar sig väldigt unga.  

Samtliga livsberättelser vittnar om svårigheter med att komma till Sverige och att fortsätta leva med 

alla de minnen och upplevelser de bär på. Ebba skriver: ”Jag vet inte om det är möjligt att någonsin 

komma tillrätta med detta att ha överlevt Auschwitz. Man får kanske lära sig att leva med minnena 

och skuggorna.”104 Ett av de svåraste ögonblicken i vardagen som Ebba berättar vållar stora 

bekymmer är när hon skall duscha. ”Varje gång jag går in i duschen ber jag till Gud att komma ut 

igen. Jag fixerar kabindörren med blicken och hoppas att ingen ska sticka in en hand och strypa 

mig eller låta Zyklon B-gas strila ur kranen. Jag är speciellt rädd för att stiga in i ångan.”105 

Magda minns när människorna talar om för dem att de är fria och att de ska till Sverige. ”Äntligen, 

efter 14 månaders förnedring, psykisk och fysisk terror, svårt sjuk till kropp och själ känner jag 
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varmt vatten mot min kropp och blir ren.”106 Människorna som hjälpt Magda och de andra som 

kom med tåget hjälper dem in i de vita bussarna. Magda minns att ”rösterna är vänliga och händerna 

varliga då de tar i oss. Jag ser hur flera av dessa änglar som hjälper oss gråter. Jag förstår inte varför. 

Jag har blivit van vid att se mina kamrater och inser inte vilken syn vi utgör.”107 Magda vittnar om 

hur häpen hon blev vid ankomsten till Sverige – att inga hus var sönderbombade. Det var som en 

helt annan värld. Som minne efter ankomsten lyckades Magda fånga en blombukett från 

människorna som kastade blommor mot dem. Blombuketten berättar Magda att har hon sparat 

under alla dessa år, för att aldrig glömma glädjen av att vara fri. 

Till skillnad mot Magda, minns Ebba att hon vid ankomsten inte kände sig rädd. ”Den tid som 

förflutit efter befrielsen ur lägret Bergen-Belsen hade gjort mig om möjligt ännu mer apatisk än jag 

varit tidigare. Jag fann mig i att bli hanterad. Jag fann mig i att inte förstå språket. Min väl inlärda 

förmåga att anpassa mig till andras krav kom väl till pass.”108  

Cordelia minns också särskilt händelsen av befrielsen och räddningen. Cordelia berättar om de 

vitklädda människorna som kom in i vagnen de låg i. De höll i skålar och började mata henne och 

några andra med en vit gröt. ”Allt var vitt, de milda vitklädda varelserna, skålarna och till och med 

gröten. Då insåg flickan att hon var död och att detta med himlens vita härskaror tydligen var 

alldeles sant, även om hon inte kunde upptäcka några vingar.”109 Cordelia minns särskilt 

ögonblicket när det gick upp för henne att hon inte var död, utan änglarna var ”Röda Kors-personal 

som matade dem med mannagrynsgröt.”110  

Trots att de överlevande återger en acceptans av att komma till Sverige, märks det tydligt att 

livsberättelserna och upplevelserna skiljer sig åt. Heidi beskriver hur svårt det var att förstå vad 

frihet egentligen innebar. Det enda hon visste med säkerhet var att hon lever igen efter att ha varit 

död en längre tid. Den 15:e april 1945, dagen då Heidi ankom till Sverige, bestämde hon sig för att 

det skulle bli hennes nya födelsedag. ”Vem vet vilken sorts liv som väntar på mig, men det som 

kommer att hända, skall hända ett annat jag, som inte har någonting kvar av flickan som föddes i 

Sighet en junidag 1924.111 Likaså Magda upplevde sig som pånyttfödd efter att ha överlevt 
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Auschwitz och fem andra koncentrationsläger. När Magda, 19 år gammal, kom till Sverige beskriver 

hon hur hon föddes på nytt.  

Både Heidi och Magda skaffade sig en ny identitet efter att ha varit utan existens en längre tid i 

deras liv. Det finns en tydlig koppling mellan de överlevandes identitet och tiden i 

koncentrationsläger. Några av de överlevade vittnar om hur deras liv i fångenskap blir deras nya 

identitet, eftersom det är så människorna i Sverige ser på dem. De överlevande vittnar om en brist 

på respekt från svenskarnas sida, en brist på förståelse. Dessutom har många av dem förlorat delar 

av sin familj som gjort att de har svårt att identifiera sig. Dock är detta något som skiljer sig åt i 

livsberättelsematerialet. Heidi och Magda till exempel, skapade sig snabbt en ny identitet efter att 

ha överlevt lägren och kommit till friheten. Detta har dock genom självbiografierna inte visat sig 

vara en självklarhet bland de överlevande. Cordelia och Ebba har haft svårt att etablera sig i det 

svenska samhället – mycket på grund av att de vållade stor uppmärksamhet när de kom till Sverige 

som före detta fångar.  

I väntan på att alla nyanlända skulle återhämta sig och tillfriskna från olika sjukdomar, minns Heidi 

hur nyfikna Malmöbor flockades runt skolans staket där de satts i karantän. Dag efter dag återkom 

människorna för att titta på de före detta fångarna. Heidi förklarar att människorna tittade på dem 

som att de vore från mars.112 Ebba, som liksom Heidi, har upplevt mötet med svenskarna på 

liknande sätt. Ebba berättar om hur svenskarna var intresserade av att få träffa utlänningar. Dock 

vittnar Ebba om hur uppmärksamheten vållade stora besvär. ”Jag hade fortfarande mycket knappa 

kunskaper i det svenska språket, och jag fann det svårt att på ett fint sätt klargöra att vad jag 

behövde mest av allt var lugn och ro.”113 

Heidi berättar om hur hon aldrig kommer glömma speglingen i svenskarna ögon, ”medlidande 

blandat med misstro.”114 För varje ord av medkänsla minns Heidi hur hon blev varm inombords 

och hon märkte snabbt hur folk brydde sig om dem.  

Med medkänsla kommer också frågor om vad som har hänt och vad de överlevande varit med om. 

Heidi berättar om svårigheterna kring att berätta om vad hon varit med om i lägret när hon precis 

kom till Sverige. Hennes nyfunna vän undrade vad hon varit med om och varför hon sändes till 

koncentrationsläger bara för att hon var jude. ’Ni måste väl ändå ha gjort någonting?’.  
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Vad svarar man på det? Att vi inte hade gjort någonting? Att det var just därför vi blev 

inspärrade. Om vi hade gjort någonting hade vi blivit skjutna. Och det var det vi trodde 

och kunna undvika genom att snällt utföra allting, precis som vi blev tillsagda.115  

Likaså Ebba, vittnar om svårigheterna med att ständigt utfrågas om vad hon varit med om i lägren. 

”Frågorna om tiden i Auschwitz var svåra att besvara. Särskilt frågan ’hur det kändes’ var omöjlig 

att svara på. Att känna var något jag inte tillät mig. Jag grät oftast då de frågade mig om mina 

anhöriga. Jag visste heller ingenting om dem.”116 

Samtidigt som de överlevande frågades ut om deras vistelse i lägren, vittnar de även om en viss 

oförståelse för vad de faktiskt varit med om. Magda berättar om hur hon ofta fick höra: ”Det där 

är över nu. Lägg det bakom er och gå vidare.”117 Det var den enda hjälp och det enda stöd Magda 

fick för att bearbeta fasorna. Cordelia berättar också om hur svenskarna till en början försökte 

låtsas som ingenting när det kom till hennes bakgrund. ”Svenskarna är mästare i den konsten lärde 

sig flickan så småningom, kanske för att det inte finns så mycket att låtsas om.”118 Cordelia 

ackorderades in hos familjen H där hon ofta fick höra: ”’Det är ju över nu, nu måste du glömma 

allt det hemska som har hänt! Snart kommer du att bli helt frisk och då blir allting annorlunda skall 

du se!’.”119 Varje gång Cordelia fick höra orden glömma, över och frisk minns hon hur hennes 

förtvivlan växte inom henne. Cordelia ville inte glömma, hon ville inte att det skulle vara över och 

hon ville inte heller bli frisk. Cordelia minns hur hon i efterhand många gånger tänkt på hur det 

snarare var svenskarna som vill stryka över och gå vidare, för att slippa möta ondskan och allt det 

hemska hon upplevt.120 

Att vara annorlunda och sticka ut i det svenska samhället, är något flera av de överlevande känner 

igen sig i. Ebba som tidigare i sitt liv känt sig avvikande, gjorde allt för att passa in i det svenska 

samhället och slippa vara ’före detta fånge’. Med anledning av detta valde Ebba en dag att operera 

bort lägernumret från armen för att inte vara annorlunda. Dessutom bytte hon i Sverige namn, från 

Ruzsica till Ebba, för att inte dra uppmärksamhet till sig.121 Det gamla namnet plågade henne om 
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det förflutna allt för mycket. ”Jag kände alltid att jag borde förklara hur det kom sig att mitt förnamn 

var så annorlunda, men jag hade inte ord för det.”122  

Något som Ebba tyckte var särskilt svårt i Sverige var att intyga sig själv och alla andra om att hon 

var lycklig. Ebba kände många gånger att ”det var omgivningens krav på mig.” 123 Ebba hade 

överlevt koncentrationsläger och hon upplevde att det fanns någon slags förväntan om att hon 

borde vara tacksam, lycklig och längta hem. Att längta hem till Jugoslavien var inget Ebba längre 

gjorde eftersom hon inte hade något att längta till. Hennes nära och kära fanns inte längre kvar i 

livet och hon sörjde sin mamma som slitits ifrån henne i Auschwitz. Ebba skriver: ”Jag förstod att 

det var svenskt att längta hem, men inte ens det kravet kunde jag uppfylla.”124  

Likaså Cina gjorde allt hon kunde för att passa in i det svenska samhället. I början efter att hon 

skaffat familj berättar hon att hon levde i nuet och var mån om att inte sticka ut. ”Jag tänkte bara 

framåt och alla svåra minnen sopades under mattan, men med tiden blev mattan för knölig att gå 

på. Min familj ville inte prata om det eftersom de trodde att det var för känsligt för mig, och jag 

trodde felaktigt att de var ointresserade.”125 Trots att Cina ville gå vidare berättar hon om hur hon 

då och då blev påmind om det förflutna. ”Det kunde till exempel vara på min mammas födelsedag 

då tankarna satte igång.”126  

Magda som också skaffade familj i Sverige, minns hur svårt det var att gifta sig i ett främmande 

land utan nära och kära. Även om hennes mans kärlek räckte och blev över, hade Magda svårt att 

inte känna sig ensam eller övergiven. Innan bröllopet hade dessutom hennes syster Eva flyttat 

tillbaks till Ungern. ”Eva längtade hem men för mig fanns inget hem i Ungern längre. Det land där 

jag var född hade svikit mig.”127 För Magda var det oerhört svårt att säga adjö till Eva. Hon berättar 

hur en bit av hennes hjärta brast. ”Men jag hade gjort mitt val. Det var hos Helge i Sverige jag 

skulle hitta mitt nya liv.”128 

Okunskapen vad gäller det svenska språket är något de överlevande återkommer till ett flertal 

tillfällen. Efter befrielsen minns Cina hur svårt det var att förstå det nya språket och hur underligt 

hela situationen kändes. Trots detta skriver Cina att: ”mänsklig omtanke och ett kärleksfullt 
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bemötande behöver inga ord. Och den medicinen fick vi mycket av.”129 Cordelia som inte heller 

kunde särskilt bra svenska vid ankomsten till Sverige, minns hur hon många gånger försökte tyda 

vad som stod på skyltarna. När hon befann sig vid tågstationen minns hon hur självklart hon tyckte 

det var att gå in vid ’Ingång förbjuden’. ”Det var ju klart, det måste ju betyda ’Ingång för judar’. 

Det var här hon skulle in. Hon tog det som något självklart och blev varken upprörd eller ens 

skrämd. När hon upplystes om sitt misstag var hon mild förvånad och litet förargad över att hon 

gjort bort sig.”130 

 

Rädslan för ungdomars okunskap  

Rädslan för ungdomars ovetskap är också något som förenar verken. Många kan idag se, så många 

år senare, att främlingsfientligheten ökar, likaså utanförskapet. En ’trend’ som de sett förut och 

som skrämmer dem eftersom det var den rädslan som var början på deras livsöde.  

Magda som under ett antal år varit ute på många skolbesök vittnar om hur förståelsen för de 

drabbade ändrats med tiden. Efter krigets slut när Magda berättade om hennes historia, ville ingen 

lyssna. Människor tyckte att hon skulle glömma och gå vidare. Idag däremot, vill människor lyssna 

på de överlevandes livsöden.131 Heidi Fried tror också att ungdomars engagemang för Förintelsen 

har ändrats med tiden. ”Överhuvudtaget har människors engagemang blivit större. I början ville 

folk inte ens lyssna på vad det var som hade hänt. Man måste få folk att förstå att saker och ting 

kan hända. Det omöjliga händer. Vi trodde inte heller att det kunde hända.”132  

Magda som under sin tid i Sverige arbetade med ungdomar som på olika sätt hamnat utanför 

samhället, upptäckte tidigt hur samhällsklimatet förändrades med tiden. Samhället började allt mer 

präglas av utanförskap och främlingsfientlighet. Magda vittnar om hur hon tidigare varit med om 

detta. ”Jag visste vad det kunde leda till. Nu ville man ta ifrån mig delar av mitt liv och mina 

föräldrars och min älskade lilla systers död.133 
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Magda anser trots allt att dagens unga är det enda hopp som finns för framtiden. Tillsammans ska 

de med sin kunskap föra vidare minnet av Förintelsen så historien inte upprepas. ”Ja, det finns 

hopp för oss människor. Det är min fasta övertygelse.”134 

Cina Holmberg tänker ofta tillbaka på det öde hennes liv präglas av och ”önskar att mänskligheten 

kunde lära sig att inte hata och förfölja.”135 Cina vittnar om att ingen någonsin kommer kunna säga 

att Förintelsen aldrig ägt rum, det är en stor lögn. ”Jag finns och jag var där. Jag klarade mig, 

överlevde och kan därför vittna om det jag varit med om under tonåren.”136 Cina berättar att: ”Det 

som skett är över, det går aldrig att göra det ogjort. Men man måste gå vidare och lära sig leva med 

det förflutna inte i det.”137 

Trots att Heidi överlevde Förintelsen tillsammans med sin syster vittnar hon om att det tagit lång 

tid att läka de sår som det inneburit att ha varit nazioffer. Efter befrielsen och mötet med Sverige 

funderade Heidi länge över vad meningen var med att överleva. ”Det tog mig fyrtio år att komma 

underfund med att jag är ett vittne, och att det kanske är min uppgift att berätta vad jag upplevt.”138 

Idag anser hon att de som överlevt måste ”berätta om detta omänskliga som har hänt i det tjugonde 

århundradet; det får inte försvinna under glömskans kåpa. Och det får aldrig hända igen!”139 Heidi 

berättar att hon fortfarande minns det mesta hon varit med om, dock vittnar hon om att minnena 

börjar blekna. ”Om de bleknar hos mig, hur blir det med dem som aldrig ens har upplevt det? Och 

senare generationer, kommer de att kunna förstå?140 Heidi berättar att hon är väl medveten om att 

tiden inte läker alla sår. Men hon tror ändock att: ”det jag minns trots allt gör mindre ont än det 

som jag inte kommer ihåg längre.”141 

Ebba och Heidi berättar om sina rädslor för framtiden på ett liknande sätt. Ebba vittnar om att 

hon alltid tyckt att det varit svårt att prata om det hon varit med om. ”Det är många som tror att 

det är något slags självterapi att om och om igen berätta om det som snart kommer att vara 

bortglömt. Så är det inte. Det blir inte lättare med tiden.”142 Det finns tillfällen då Ebba, liksom 
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Heidi, tänker på framtiden när de överlevande inte längre finns kvar i livet. ”Mitt arv är att minnas. 

Om jag inte längre mindes, vad skulle jag då berätta för dem som aldrig varit där?”143  

Precis som för Heidi, tog det väldigt lång tid för Ebba att bli varse vad det innebar att leva. Under 

alla dessa år som gått sen hon räddades beskriver hon hur hon skyddat sig från känslor som 

förtvivlan och övergivenhet. ”Jag kunde inte ta emot uppskattning från någon utan att bli sårad 

och känna mig försmådd. Jag kände inte att jag var värd att älskas för min egen skull. […] Samtidigt 

som jag längtade efter att bli älskad sådan som jag var, visste jag knappast vem jag var.”144 

 

Slutdiskussion 

Många av de judiska flyktingbarnen upplever att de känner sig berövade på sin barndom – att de 

aldrig fick möjligheten att vara barn på grund av de följder andra världskriget förde med sig. Deras 

barndom togs ifrån dem utan att egentligen veta varför. Ovetskapen om varför just de drabbades 

vittnar om en ständig oro hos de överlevande. Resultatet visar att de överlevande återkommer till 

liknande upplevelser och minnen som tillsammans skapar en gemensam verklighet i deras 

berättelser. Hur detta har visat sig, avspeglar hur upplevelserna och minnena präglat de judiska 

flyktingbarnens liv. 

Utifrån resultatet ovan kan vi förstå att de personer som utgör studien, på ett eller annat sätt upplevt 

traumatiska händelser som påverkat dem långt senare i livet. Deras minnen har i många fall hämmat 

deras vardag och möjlighet att leva ett liv likt alla andras. Trots detta, visar studien att samtliga 

klarat sig bra i sina fortsatta liv och de har skaffat sig egen familj. Många av de överlevande har 

dessutom återvänt till sitt förflutna för att kunna gå vidare. Studien visar även att de flesta kunnat 

etablera sig i det svenska samhället och skapat sig en ny identitet, efter att ha varit utan existens 

och sammanhang i allt vad världen kunnat erbjuda.  

Magda berättar i boken Jag måste berätta, om känslan av hur Sverige idag inte längre är detsamma 

som efter andra världskriget. Trots att Sverige har lång erfarenhet av att ta emot flyktingar, vittnar 

Magda om en okunskap som leder till utanförskap och främlingsfientlighet.145 Många av de 

överlevande som utgör denna undersökning visar att de vid ankomsten till Sverige och tiden 

därefter, har upplevt känslor som bottnar i en brist på respekt ifrån svenskarnas sida. I själva verket 
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handlar det förmodligen om en okunskap om det främmande. De överlevande vittnar om hur de 

drog uppmärksamhet till sig, just för att de var före detta fångar. Men trots alla frågor om ’hur har 

det varit’, som förmodligen handlade om välvilja, framstod det som okunskap och brist på 

förståelse.  

Vid ankomsten till Sverige och tiden därefter, återberättar de flesta om hur de inte känt sig hemma 

just för att de var annorlunda. Heidi berättar hur känslan av att bli betraktad av svenskarna, skapade 

en känsla av att de var från en annan planet. Likaså Ebba minns hur tydligt det var att svenskarna 

var intresserade av att träffa utlänningar. Något som för de flesta av de överlevande vållade stora 

psykiska bekymmer, då de än mer kände sig annorlunda och utanför.  

Känslan av att inte höra till är en gemensam verklighet hos de judiska flyktingbarnen som förenar 

föreliggande resultat med tidigare forskning. Både Dahlborg, Wernesjö och Thor Tureby lyfter 

denna diskussion i sina studier. Dahlborg som studerat hur finska flyktingbarn upplevt situationen 

av att komma ensam till ett okänt land, har kommit fram till att många av barnen upplevt känslor 

som utanförskap och kluvenhet inför var individen hör hemma. Dahlborg har även kommit fram 

till att många av barnen upplevde att de blev särbehandlade för att de var finska krigsbarn.146 

Känslan av att bli särbehandlad är något som även återspeglas hos de judiska flyktingbarnen. 

Dahlborg antyder att det är viktigt med bemötandet för att de ensamkommande barnen ska kunna 

knyta an och känna förtroende.147 Dessutom är detta av stor vikt för att senare i livet kunna känna 

trygghet. Dahlborgs resonemang går att knyta an till föreliggande studie och de upplevelser de 

överlevande lyfter.  

Det som skiljer Dahlborgs studie med föreliggande, är att många av de barn som förflyttades till 

Sverige ifrån Finland efter några år kunde återvända tillbaka hem till sin familj och tryggheten.148 

De barn som Hessle intervjuade hade däremot aldrig möjlighet att återvända till sitt hemland igen 

på grund av kriget.149 De judiska flyktingbarn som studerats i denna undersökning hade heller aldrig 

möjlighet att återvända till sitt hemland igen. Därför väcks frågan om detta kan ha påverkat 

personerna som medverkat i studierna på något sätt? Dessutom har de finska krigsbarnen under 

vistelsen i Sverige haft kontinuerlig kontakt med sina föräldrar, eftersom de fortfarande var vid liv. 

Det kan tänkas att dessa barn därför hade det lättare att känna samhörighet och trygghet, än de 

judiska barnen som förlorat sina föräldrar i lägren. Perspektivet på ensamkommande barns psykiska 
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hälsa är något som tidigare forskning visar är starkt beroende av möjligheten att återvända hem, 

samt den kontinuerliga kontakten med familj och anhöriga. Föreliggande studie kan därför bidra 

som ett komplement till forskningen då barnens minnen och upplevelser bekräftar tidigare 

forskning.150  

Wernesjö lyfter även hur viktigt det är att känna sig som medborgare i det land en flykting kommer 

till. Att känna sig ’svensk’ i Sverige skapar trygghet, menar Wernesjö. Detta är något de överlevande 

i föreliggande studie återkommer till ett flertal gånger och skapar därmed en gemensam verklighet 

i livsberättelserna. Det är tydligt hur känslan av att höra till och känna sig hemma skapar en trygg 

identitet. Något som Wernesjö antyder är hur personer i samma situation tyr sig till varandra för 

att skapa tillhörighet. Tillsammans har de kunnat dela gemensamma erfarenheter och känslor av 

kriget och flykten. Dessa relationer bidrar enligt Wernesjös studie, till att skapa tillhörighet.151 Detta 

är dock inget som framkommer tydligt i självbiografierna. De enda som kan tänkas haft denna 

relation är Heidi och Magda som ankom till Sverige med sina systrar. Frågan är därför hur stor 

skillnad samhörigheten med andra i liknande situation har gjort för de judiska flyktingbarnen? Hade 

personerna i fråga kunnat etableras bättre i det svenska samhället? Thor Tureby lyfter också hur de 

tysk-judiska ungdomarna som var medlemmar i Hechaluz-rörelsen, tillsammans skapade en 

samhörighet i Sverige. De ungdomar som kom till Sverige som Thor Tureby följt, förlorade sina 

anhöriga och sin identitet i och med Förintelsen. Hechaluz-rörelsen skapade därför gemenskap och 

trygghet bland medlemmarna, eftersom det var det enda band de hade till det förflutna.152  

Det som är intressant i denna diskussion är att överlevande som ankom till Sverige mycket väl 

visste om att det fanns personer runt omkring dem som upplevt liknande händelser och räddats 

undan Förintelsen. Frågan är hur det kommer sig att ingen av de överlevande tagit kontakt med 

personer som varit i liknande situation för att hjälpa varandra. Detta är åtminstone inget som 

framkommer i självbiografierna. Många av de överlevande vittnar om att inte vilja prata om det 

förflutna för att inte väcka minnen till liv eller anses vara annorlunda. Frågan är om detta är en 

bidragande orsak till att ingen tagit kontakt med personer i liknande situation? Viljan av att se framåt 

och inte bakåt var förmodligen en övervägande orsak. En möjlig teori är även att svenskarnas 

påtryckande av att; ’gå vidare’, ’lägg det bakom dig’, ’du är fri nu’, kan ha skapat en bild av att ingen 

ändå kommer att vilja lyssna och därför ansåg de att det var bättre att gå vidare. Detta är något de 

flesta vittnar om idag – hur människor efter Förintelsen inte fann något intresse av att lyssna på de 
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fruktansvärda historier de överlevande bar i sitt minne. Idag däremot, vittnar de om att människor 

är mer intresserande och vill veta vad de upplevt.  

Resultatet visar tecken på starka upplevelser som de överlevande barnen burit med sig från 

Förintelsen in i det vuxna livet. Beroende på hur de överlevande påverkats av att skiljas ifrån sina 

föräldrar och att komma till Sverige, ser minnena och upplevelserna olika ut från person till person. 

Kaplan lyfter även detta i sin studie – hur relationen till minnena ter sig olika. Detta är något Kaplan 

menar är beroende av hur väl personen i fråga lyckats ’täcka över hålen’, de minnen som orsakar 

psykiska smärtor. Kaplans studie visar att många av de intervjuade personerna läkts genom att just 

’täcka över hålen’ och detta är något som även går att se hos de judiska flyktingbarnen.153 Att inte 

vilja se bakåt eller berätta om det som varit är något samtliga av de överlevande vittnar om. 

Förmodligen var det deras sätt att ’täcka över hålen’ och bearbeta sorgen och smärtan av minnena. 

Även om deras saknad efter nära och kära aldrig upphörde, valde de att täcka över andra minnen 

för att undvika allt för stor psykisk smärta.  

Studiens resultat visar att de judiska flyktingbarnen, med få undantag, har kunnat etablera sig och 

anpassa sig väl till det svenska samhället. Trots att endast två av de överlevande hade biografisk 

samhörighet i Sverige, lyckades samtliga hitta sig själva igen eller skaffa en ny identitet. Resultatet 

visar att det varit oerhört viktigt för de överlevande att ha kvar minnen från sina föräldrar som gick 

förlorade i lägren. Det finns egentligen inget svar på hur de överlevade påverkats av hur mycket 

kontakt de haft med sina anhöriga, åtminstone går det inte svara på det inom tidsramen för denna 

studie. Det är något jag överlämnar till vidare forskning. Däremot kan en möjlig tolkning göras om 

hur stor roll det spelat i deras liv. Många av de överlevande vittnar om hur de under tiden i Sverige 

letat efter sina anhöriga och inte kunnat acceptera deras förlust. Minnena från det sista avskedet 

har varit svåra att bära och de flesta vittnar om hur saknaden många gånger tagit överhand och 

skapat skuldkänslor för att de lever, men inte deras mamma eller pappa. Resultatet har visat att 

familjebanden har varit oerhört viktiga för barnen för att kunna återskapa sin identitet och hitta 

vilka de är efter kriget. Detta är ytterligare en gemensam verklighet som går att utröna hos samtliga 

överlevande.  

Barn som tvingas separeras från sina föräldrar har genom tidigare forskning visat sig skapa en ökad 

psykisk misär. Lomfors menar att svenska myndigheter under 1930-1940-talen hade en väldigt liten 

kunskap om hur barn som upplevt trauman på bästa sätt skall behandlas. Många av barnen som 

kom till Sverige under denna tid hanterades utan vidare hänsyn till deras psykiska mående och den 
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skada Förintelsen genererat.154 Dahlborgs forskning visar även att barnens separation från 

föräldrarna många gånger ses som en förlust, som visat sig vara avgörande för möjligheten att skapa 

självförtroende. Detta är även viktigt för att den enskilda individen skall kunna känna sig hemma i 

sin identitet.155 Något som resultatet visat sig vara svårt för de judiska flyktingbarnen.  

Tidigare forskning visar att det transnationella nätverket spelat en stor roll för ensamkommande. 

Även om barnen kom ensamma, har Hessle kommit fram till att ett brett nät av relationer, lyckats 

knyta banden till familjen. Detta skapar i sin tur en gynnsam etablering.156 Många av de överlevande 

förlorade sina nära och kära under tiden i koncentrationsläger. Det transnationella nätverket har 

därför varit en icke-fråga för de överlevande – förutom för Tobias som kom till Sverige med sina 

föräldrar. Däremot visar resultatet att bandet till syskon spelat en stor roll för att känna trygghet, 

både under Förintelsen och tiden i Sverige. Detta är något Heidi, Magda, Cina och Ebba också 

vittnar om. De familjerelaterade relationerna har därför visat sig vara av störst vikt vad gäller 

trygghet och livskvalitet. 

Wernesjö lyfter hur de ensamkommande barnen efter att ha fått uppehållstillstånd i det nya landet, 

känt sig mer hemma och inte längre som en främling. Huruvida de judiska flyktingbarnen kan 

relatera till denna tolkning är svårt att avgöra, eftersom det inte framkommer i någon av 

självbiografierna om varken uppehållstillstånd eller medborgarskap. Frågan är därför om 

uppehållstillståndet varit en avgörande faktor för de judiska flyktingbarnen eftersom de aldrig 

omnämner detta i deras livsberättelser. Detta är något forskningen kan studera vidare för att få svar 

på om de överlevare som kom till Sverige med det svenska Röda Korset gavs uppehållstillstånd 

automatiskt och blev svenska medborgare, eller om de själva behövde ansöka om detta. Dessutom 

skulle forskningen kunna studera hur uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap påverkat de 

överlevande identitetsskapande senare i livet.  

Resultatet visar att de mest försvårade omständigheterna för de judiska flyktingbarnen har varit att 

separeras från sina föräldrar och ovetskapen om huruvida de är vid liv eller inte. Detta är en av de 

faktorer som bidrar till att skapa en gemensam verklighet i de överlevandes livsberättelser. Här 

bidrar föreliggande studie till ny kunskap om hur denna problematik kan anläggas på de judiska 

flyktingbarnens upplevelser och minnen, eftersom detta är outforskat.  
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Samtliga överlevare har i denna undersökning visat sig vara berövade på sin barndom. De återger 

upplevelser som att de inte fått växa upp likt andra barn och helt enkelt inte fått vara barn. Den 

trygghet som ett barns liv ska omringas av, med föräldrars kärlek och glädje, är något många 

upplever sig fråntagna. Trots att det är 70 år sedan andra världskrigets slut, pågår än idag krig och 

människor drivs på flykt. Samtliga av de överlevanande vittnar om den oro som ryms inom dem. 

Oron för vad som händer om ondskan återigen får härska. Den ’trend’ som breder ut sig i samhället 

har de sett förut. Det var den rädslan som var början på deras livsöde.  

 

Avslutning 

Minnena av krig och förföljelser lever vidare i generationer. Det är oerhört viktigt att ta del av 

historien och att sprida den vidare för att inte låta människors glömska och hat skapa historia 

ytterligare en gång. Det handlar om att lära sig av det som varit. Har det hänt en gång, kan det 

hända fler gånger och det har historien visat prov på. Barn utsätts om och om igen för krig, våld 

och flykt. Ensamkommande flyktingbarn är en ständigt aktuell fråga och kommer förmodligen inte 

att minska med åren. Brist på kunskap skapar inte möjligheter, och det är endast genom kunskap 

vi människor kan öka vår förståelse och kunna hjälpa barn i utsatthet.  

Idag lever vi i en tid där de sista överlevande från Förintelsen finns kvar i livet. Om några år kanske 

det inte längre finns en enda överlevande kvar, som kan återberätta historien om judeförföljelser 

och upplevelserna av att vara nazioffer i koncentrationslägren. Det är genom kunskap historia 

förmedlas vidare, och det är människans plikt och ansvar att sprida historien vidare. Det är som 

Heidi Frid skriver i boken Skärvor av ett liv: ”Ännu minns jag det mesta, men minnena bleknar. Om 

de bleknar hos mig, hur blir det med dem som aldrig ens har upplevt det? Och senare generationer, 

kommer de att kunna förstå?”157 Oavsett vad en människa bär på för historia, är varje arv att minnas 

och tillsammans bidrar de till att skapa en gemensam verklighet.  

 

 

 

                                                
157 Fried. 1992, s.216.  



 

 

37 

Käll- och litteraturförteckning 

Källor 

Edvardsson, Cordelia. (1984). Bränt barn söker sig till elden. Stockholm: Brombergs Bokförlag.  

Eggens, Magda. (2010). Jag måste berätta. Stockholm: En bok för alla.  

Fried, Heidi. (1992). Skärvor av ett liv. Stockholm: Natur & kultur. 

Holmberg, Cina. (2003). Enkel resa med retur. Kristianstad: Accent Förlag.  

Sveriges Television. Skavlan. Säsong 17, sändes klockan 21:00 2017-01-27. 

https://www.svtplay.se/video/12136506/skavlan/skavlan-sasong-17-avsnitt-

3?tab=sasong17. Hämtad: 2017-04-25. 

Sveriges Utbildningsradio. UR Skola. UR Samtiden – Tobias Rawet – Att överleva förintelsen. 

https://urskola.se/Produkter/171527-UR-Samtiden-Tobias-Rawet-Att-overleva-Forintelsen-

Forelasning#Se-program. Hämtad 2017-04-23. 

Sörbom, Ebba. (1999). Bortom minnet, bortom glömskan. Stockholm: Ordfront förlag. 

 

Litteratur 

Bryman, Alan. (2015). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB. 2:a uppl.  

Dahlborg, Camilla. (2008). Ensam i ett okänt land – hur fyra finska krigsbarn minns sina upplevelser i Sverige 

under andra världskriget.  C-uppsats. Mittuniversitet.  

Hessle, Marie. (2009). Ensamkommande men inte ensamma: Tioårsuppföljning av ensamkommande 

asylsökande flyktingbarns livsvillkor och erfarenheter som unga vuxna i Sverige. Sverige: Elanders AB. 

Doktorsavhandling. Stockholms Universitet, Pedagogiska institutionen.  

Karlsson, Klas-Göran. Förintelsen som historiekulturellt fenomen – en översikt. 

http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2005-4/pdf/HT_2005-4_721-733_karlsson.pdf. 

Historisk Tidskrift 125:4. 2005.  

Kaplan, Suzanne. (2003). Barn under Förintelsen – då och nu. Stockholm: Bokförlaget Natur & Kultur. 



 

 

38 

Lomfors, Ingrid. (1996). Förlorad barndom – återvunnet liv: De judiska flyktingbarnen från Nazityskland. 

Uddevalla: Risbergs Tryckeri AB. Akademisk avhandling, Historiska institutionen, Göteborgs 

Universitet.  

Myrdal, Janken. (2007). Källpluralismen och dess inkluderande metodpaket. 

http://www.historisktidskrift.se/fulltext/2007-3/pdf/HT_2007_3_495-504_myrdal.pdf.  

Historisk Tidskrift. 127:3.  

Thor, Malin. (2005). Hechaluz – en rörelse i tid och rum: tysk-judiska ungdomars exil i Sverige 1933-1943. 

Göteborg: Intellecta Docusys. Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen vid 

Institutionen för humaniora, Växjö universitet.  

Thurén, Torsten. (2013). Källkritik. Stockholm: Liber AB. 3:e uppl.  

Torstendahl, Rolf. (1996). Historia som vetenskap: Introduktion till historieforskningen. Stockholm: Natur 

& Kultur.  

Wernesjö, Ulrika. (2014). Conditional Belonging: Listening to Unaccompanied Young Refugee´s Voices. 

Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala University, Department of Social Work and 

Social Care.  

 

Internet 

Flakierski, Gregor. Dixikon – mest om utländsk kultur och litteratur. Judiska barn under Förintelsen. 

https://www.dixikon.se/barn-forintelsen/.  Hämtad: 2017-04-26. 

UNICEF. Barn på flykt. https://unicef.se/fakta/barn-pa-flykt. Senast uppdaterad: 2017-04. 

Hämtad: 2017-05-18.  

 



 

 

39 

Bilaga 1 

Beskrivning av livsberättelsematerial 

Bränt barn söker sig till elden skrevs 1984 av Cordelia Edvardsson, där Cordelia skriver om sig själv 

som flickan. Cordelia anlände till Sverige med de vita bussarna när hon var 16 år. Cordelia föddes 

ur en utomäktenskaplig kärlekshistoria med en mamma som var av judiskt påbrå och en far som 

var jude. Enligt den nazistiska klassificeringen av människor ansågs hon ha för mycket judiskt blod, 

trots att hon föddes katolik. Cordelia dömdes till Förintelse och var inte längre den katolska flicka 

hon trodde sig vara. Cordelia föddes i januari 1929 i München i Tyskland. När kriget bryter ut 1939, 

är hon 10 år gammal. Cordelias livsberättelse präglas av hemligheter, ständiga frågor, ensamhet och 

övergivenhet. Hon betraktade sig aldrig som judinna, inte ens efter Theresienstadt och 

Auschwitz.158 

Cina Holmberg publicerade 2003 boken Enkel resa med retur. Cina föddes i januari 1928 i staden 

Mohács i södra Ungern. Redan som 11-åring får Cina uppleva andra världskriget och nazismens 

förföljelser.  Cina och hennes familj sändes till ett getto när tyskarna annekterade Ungern 1944. 

Senare sändes hon till Auschwitz-Birkenau. En upplevelse som präglat hennes liv är den stund 

precis innan hon och de andra fångarna skulle skjutas, befriades och skickades till Sverige, 17 år 

gammal. Cina önskar att mänskligheten kunde lära sig att inte hata och att inte förfölja. 159 

Ebba Sörbom, eller Ruzsica Schreiber, som hon föddes som, skrev 1999 boken Bortom minnet, bortom 

glömskan. Ebba växte upp i en judisk familj i Novi Sad, Jugoslavien. Under tyskarna belägring 

deporterades hon, tillsammans med sina nära och kära till Auschwitz och slutligen Bergen-Belsen 

1944. När Ebba var 17 år gammal befriades hon och skickades till Sverige med Folka Bernadottes 

räddningsaktion, de vita bussarna. Ebbas livshistoria präglas av ständig skräck och skuldkänslor, 

övergivenhet och saknad efter anhöriga. Det är en stark berättelse som förklarar den ständiga 

rädslans och skulden över att leva och ha överlevt ett av historiens värsta brott mot 

mänskligheten.160 

Magda Eggens beskriver i boken från 2010, Jag måste berätta, sin livshistoria som präglats av 

nazismens förföljelser. Efter kriget kom Magda med Röda Korsets räddningsaktion till Sverige, 19 

år gammal, tillsammans med sin syster. Resten av familjen mördades i koncentrationslägren. Magda, 
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eller Magdolna, som hon hette som liten, växte upp i staden Kisvárda i nordöstra Ungen som 

belägrades av tyskarna 1944. Biografin återberättar det öde Magda upplevde under tiden för andra 

världskriget och upplevelsen av att komma till Sverige tillsammans med andra ungerska kvinnor i 

samma situation.161  

1992 publicerades Heidi Frieds livshistoria i boken Skärvor av ett liv. Heidi kom till Sverige med 

Folke Bernadottes Röda Kors-aktion i juli 1945. Heidi var 21 år gammal och sattes i getto, följt av 

ett antal olika koncentrationsläger. Redan som 16-åring märker Heidi av den ökade antisemitismen 

i Sighet i Rumänien, staden där hon växte upp och hennes barndom blomstrade. Heidi Fried 

överlevde Förintelsen tillsammans med sin syster Livi. Idag berättar hon att hon förmodligen inte 

hade överlevt utan sin syster.162 Som komplement till Heidis livshistoria har ett klipp hämtats ifrån 

SVT:s produktion Skavlan, där Heidi berättar om hur henens livs påverkats av tidens i 

koncentrationslägret och att vara ett av nazismens offer. Programmet sändes den 27:e januari 2017, 

på Förintelsens minnesdag.163  

Tomas Rawet är en av de överlevare som kom till Sverige under ett senare skede än ovanstående. 

När Tobias var 10 år gammal anlände han till Sverige med sin familj –  då med tillfälligt 

inresetillstånd. Tobias har upplevt Förintelsen som barn och var bara 3,5 år när han och hans familj 

sattes i ett polskt getto. Efter tre år i gettot skickades han och hans mamma till kvinnolägret 

Ravensbrück, då endast sex år gammal. Tobias har upplevt ett öde som präglat hela hans 

kommande liv och bär på en historia som gjorde att han överlevde tiden i gettot, trots att han var 

under 10 år.164  
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