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Krigsslutet och befrielsen

Krigsslutet

Sovjetiska styrkor avancerade sommaren 1944 genom Polen. Den nazistiska ledningen för området insåg att trupperna 
närmade sig sydöstra delen av landet och beslöt då att evakuera en större grupp fångar från Auschwitz. Tusentals polacker, 
tjecker och andra som suttit internerade flyttades till Tyskland för att arbeta i olika krigsindustrier. Man bestämde 
sig också för att röja undan bevisen för massmorden så gott det gick. Alla gaskammare och krematorier i Auschwitz-
Birkenau monterades ner och förstördes slutligen helt i januari 1945. De som arbetat där dödades så att de inte skulle 
kunna berätta om vad som varit. Mängder av dokumentation brändes, bland annat listor på judiska fångar. 

Sovjetiska trupper befriar Auschwitz-Birkenau

Den 17 januari 1945, sex månader efter att de sovjetiska trupperna befriat 
Majdanek, intog de staden Krakow. När de nazistiska ledarna fick veta 
att de fientliga trupperna var så nära Auschwitz, bestämde man att flytta 
de fångar som var kvar. Nästan 60 000 av de över 65 000 framför allt 
judiska fångar i Birkenau, som var kvar i lägret, drevs ut på så kallade 
dödsmarscher i den stränga januarikylan. De som var för svaga för att 
klara den ansträngande marschen sköts av SS-vakter eller lämnades att 
dö vid vägkanten. Efter att ha gått i timmar, ibland flera dagar lastades 
de ombord på tågvagnar och fördes till olika koncentrationsläger i 
Tyskland eller till Mauthausen i Österrike. Tusentals människor dog 
eller dödades under vägen.

Den 27 januari kom den sovjetiska armén fram till staden Auschwitz. I de 
olika lägren runt staden hittade man ca 7 500 fångar. De flesta låg sjuka 
och döende i de utkylda barackerna utan mat, vatten eller värme. 

Då befann sig Lea Gleitman fortfarande i Bergen-Belsen. Det skulle dröja 
ytterligare flera månader innan hon blev fri.

Krigsslutet och befrielsen

Koncentrations- och förintelselägret Majdanek. 

Barnöverlevande i Auschwitz-Birkenau. 
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Allierade styrkor befriar lägren i Tyskland 

Under våren 1945 intog sovjetiska trupper bland annat de baltiska 
staterna, norra Polen och östra Tyskland. De befriade läger efter läger i 
dessa områden, bland dem Stutthof, Sachsenhausen och Ravensbrück. 
Under samma tid avancerade soldater ur de allierades styrkor från 
väster och i mitten av april kom amerikanska styrkor fram till 
Buchenwald och brittiska styrkor gick in i koncentrationslägret 
Bergen-Belsen där de fann omkring 60 000 svårt sjuka och svältande 
fångar och tusentals döda kroppar. Mer än 10 000 av dem dog av tyfus 
och undernäring de första veckorna efter befrielsen. Överallt möttes 
soldaterna av fruktansvärda syner. Ingen hade begravt de tusentals 
döda och de som levde var extremt avmagrade. Radioreportage och 
tidningsartiklar från befrielsen av lägren spreds snabbt över världen, 
och det var först nu som många förstod omfattningen av nazisternas 
utrotningspolitik. 

Tyskland kapitulerar

Den 8 maj firade människor världen över andra världskrigets slut, 
men för de tusentals och åter tusentals befriade koncentrations-
lägerfångarna började en kamp för att överleva. De allra flesta var 
sjuka och undernärda. Många dog månaderna efter befrielsen. De 
överlevande visste inte vad som hänt deras anhöriga. De var för 
uttröttade för att planera för framtiden. Flyktingar som varit gömda 
eller levt långt borta i Sovjetunionen tog sig tillbaka till Europa och 
situationen blev alltmer kaotisk. De allierades arméer försökte hjälpa 
människor så gott det gick. Så småningom deltog också många 
hjälporganisationer i arbetet med att ge medicinsk vård, mat, kläder 
och bostäder till de före detta fångarna. Man upprättade så kallade 
DP-läger, det vill säga läger för personer som inte hade någonstans att 
ta vägen (displaced persons på engelska).

”Displaced persons”

En stor grupp av de icke-judiska flyktingarna återvände efter en tid till sina hemorter, men en del som bott i de områden 
som nu behärskades av det kommunistiska Sovjetunionen ville inte åka hem. 

De allra flesta av de judiska före detta fångarna ville inte tillbaka till de platser de kommit ifrån. Ingen väntade på dem 
där och de var rädda för att bli förföljda. Denna rädsla visade sig vara befogad då förföljelse och till och med dödliga 
attacker mot hemvändande judar förekom på flera platser i bland annat Polen. 

Många flyktingar sökte i första hand visum till olika länder i Västeuropa, USA, Kanada, Australien, Sydafrika och 
sydamerikanska stater. Men dessa stater hade strikta invandringsregler. Många judiska flyktingar ville också till 
Palestina, men britterna som styrde området tillät ingen immigration. 

Koncentrationslägret Bergen-Belsen efter befrielsen. 

Tyskland kapitulerar. 
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Trots olika försök att lösa situationen kom människor att bo i läger under många år. Först efter flera år hade de flesta 
lyckats ta sig ur DP-lägren. 1952 var alla läger stängda utom ett. Då hade USA tagit emot 600 000 ”displaced persons” 
och andra flyktingar, varav mer än 80 000 judar, Kanada och Australien mer än 150 000 flyktingar var. Staten Israel 
bildades 1948 efter en omröstning 1947 i FN där bland andra Sverige, USA och Sovjetunionen röstade för en delning av 
det brittiska mandatet Palestina i en judisk och en arabisk stat. Redan innan den judiska staten bildades hade judiska 
och sionistiska organisationer smugglat tiotusentals före detta judiska koncentrationslägerfångar och andra överlevande 
till det brittiska mandatet. Även efter Israels bildande anlände tiotusentals judiska flyktingar från krigets Europa, och 
sammanlagt tog landet emot flera hundratusen. Kvar i Europa utan möjlighet att få visum till något land var mer än 250 
000 sjuka, handikappade och gamla människor. De fick så småningom medborgarskap i Tyskland eller Österrike. Ett 
fåtal tilläts flytta till andra europeiska länder, som Norge och Sverige.

Lea och hennes syster Miriam lämnade uppsamlingslägret vid Bergen-Belsen och reste till Sverige den 6 maj 1946.

Stockholm firar freden den 8 maj 1945.
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