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Jag heter Susanna Christensen.  
Jag överlevde Förintelsen. 

Här berättar jag min historia.

Berättelsen är en bearbetning av flera intervjuer med Susanna Christensen.
Susanna Christensen har läst och godkänt framställningen av berättelsen.
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Min uppväxt 1933–1944
Min familj

Mitt namn är Susanna Christensen. Jag kommer från en liten stad i sydöstra Ungern 
som heter Makó. Mina föräldrar, Erzsébet (Elisabeth) och József Lukács träffades när 
de var ganska gamla. De gifte sig 1932 och ett år senare föddes jag. Som flicka kallades 
jag Lukács Zsuzsanna. I Ungern sa man nämligen alltid efternamnet först.

Mina föräldrar drev en liten speceriaffär i Makó. Den låg på en gata som hette Sirkert 
Utca. Husets gavel låg mot gatan och där hade vi affärslokalen. I ett angränsande 
rum som låg mot gården fanns ett litet kök. Vi tillbringade praktiskt taget all vår tid i 
affären och det lilla köket. För att vi skulle ha någonstans att sova hyrde pappa ett rum 
lite längre bort på samma gata.

Vår familj var fattig. Vi levde väldigt sparsamt och hade inga moderniteter såsom radio 
eller telefon. Men under krigsåren hade pappa en dagstidning. Alla tidningar i Ungern 
på den tiden var censurerade. Det som skrevs var ofta vinklat. Så han fick läsa mellan 
raderna och gissa sig till vad som verkligen pågick i Europa.

Min pappa var väldigt duktig på att spela fiol. Det var en ljuspunkt i våra liv. Han hade en bekant, en skomakare som 
tillhörde en frikyrka. Ibland kom mannen på besök till oss och de spelade tillsammans. Det var riktiga högtidsstunder.

Eftersom mina föräldrar var ganska 
gamla när jag föddes var jag deras största 
lycka och gåva i livet. Den här bilden på 
mig togs någon gång under mitt första 
levnadsår 1933.

Erzsébet Lukács född 1898. József Lukács, född 1892.
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Susanna som liten flicka i Ungern.



Susannas berättelse

3

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Min uppväxt 1933–1944
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I skolan

Min pappa var ateist, han trodde inte på Gud. Han menade att det var bättre för judar att assimileras och att vi inte 
skulle utsättas för förföljelser om vi levde mer som andra. De flesta judarna bodde i centrum och vår affär låg i utkan-
ten. Därför hade jag inga judiska kamrater som barn innan jag började skolan, utan jag lekte med dem som bodde i 
omgivningen. För det mesta gick det bra. Men när vi blev osams och de andra barnen blev arga kallade de mig büdös 
zsidó. Det är ungerska och betyder ungefär ”stinkande jude”. Av någon anledning visste alla att vi var judar trots att 
mina föräldrar inte ville att det skulle märkas.

När det var dags att börja skolan valde min pappa att skriva in mig på den katolska skolan som låg ganska nära affären. 
Kanske var det både för att han ville att jag skulle assimilera mig och för att den judiska skolan låg så långt bort inne i 
staden. Men jag gick inte särskilt länge på den katolska skolan. Det var nämligen så att mina föräldrar alltid hämtade 
och lämnade mig, och en dag på vägen hem stannade jag utanför en kyrka. Jag talade om för mamma att man gör kors-
tecknet där och visade henne hur man gjorde det. Då fick mamma nog. Hon övertalade pappa om att jag redan nästa 
dag skulle få börja i den judiska skolan.

De judiska barnen hade redan gått i skolan en månad när jag började. Det gjorde att jag kände mig lite utanför. Dess-
utom visste alla att vi var fattiga och att min pappa var ateist.

Pappa var invalid och gick med käpp. Han behövde min hjälp för att kunna köpa in varor till affären. Jag brukade ta 
sakerna på en kärra som jag sköt framför mig. Minst en gång valde han att gå till centrum på en lördag. Jag protesterade 
eftersom jag var rädd att någon skulle se mig, men det hjälpte inte. Efteråt retade de andra mig för att jag hade arbetat 
på den judiska vilodagen. Läraren var nämligen ortodox jude och gillade inte mig.

Jag klarade mig ändå bra i skolan eftersom pappa var så sträng. Han lät mig inte gå ut och leka förrän jag kunde mina 
läxor utantill. Det gjorde att jag under de fyra åren faktiskt var bäst i klassen.
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Livet förändras 1944
En antisemitisk lärarinna

Jag gick fyra år i den judiska skolan. Sedan blev jag och en annan tjej 
som hette Erzsi utvalda att gå en högre utbildning. Skolan kallades 
mellanskola eller borgarskola. Det var inte alla som fick gå där. Bara 
två platser var kvoterade, alltså reserverade, för judar. Vi som var 
duktigast fick de platserna.

Eftersom det var krig i Europa började höstterminen 1943 i oktober. 
Och vårterminen 1944 tog slut redan i april. Så det var ett kort skolår.

Rektorn, de flesta av lärarna och klasskamraterna på skolan var okej. Men det fanns en modersmålslärarinna som hatade 
oss bara för att vi var judar. Hon bestämde att vi skulle skriva uppsats på lördagar. För mig gick det bra eftersom ingen 
i vår familj höll judiska traditioner. Men Erzsi som kom från ett ortodoxt judiskt hem vägrade att skriva på vilodagen. 
När lärarinnan såg det gick hon fram till hennes bänk, tog tag i hennes hand, tryckte pennan i handen, höll om hennes 
hand och tvingade henne att föra handen fram och tillbaka över pappret. Jag satt snett mitt emot och såg hur Erzsi satt 
där helt passiv medan tårarna bara rann. Det kändes väldigt obehagligt.

Dessutom, under vårterminen, redogjorde modersmålslärarinnan för alla i klassen var de tyska trupperna stod. Sedan 
tillade hon: ”Snart är de här och då slipper vi judarna.” Hon upprepade det varje lektion. På det sättet var det ett svårt 
skolår för Erzsi och mig.

Judarna förlorar sina 
rättigheter och tvingas 
till ett getto

Redan innan tyskarna ockuperade Ungern 
drog myndigheterna in våra och andra judars 
rättigheter. Pappa fick inte längre sälja vissa 
varor. Tidigare brukade han sälja allt mellan 
himmel och jord: vin, kryddor, mjöl, smör och 
andra matvaror förutom färskvaror såsom 
mjölk och kött. Men på grund av de nya lagar-
na fanns det till slut inte så mycket kvar längre 
som pappa kunde sälja. När vi tvingades att 
flytta till gettot stängde han affären.

När våren kom fick vi höra att alla judar i Makó skulle flytta in i getton. Ett av dem bestod av några gator i centrum. 
Där bodde redan många av stadens judar. Sedan skapade man också ett getto av det judiska ålderdomshemmet som låg 
i utkanten av staden.

Karta över Ungern 1944. Varje stjärna markerar ett getto.
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Mina föräldrar var inte överens om vart vi 
skulle flytta. Mamma ville att vi skulle bo i 
centrum. Pappa var mer praktisk. Han ville 
att vi skulle hyra ett rum på ålderdomshem-
met. Det visade sig nämligen att det fanns ett 
som var ledigt och det skulle bli betydligt bil-
ligare för oss att bo där. Till slut fick pappa sin 
vilja fram. Jag tror det sved i min mors själ.

Förutom föreståndaren var vi de enda som 
inte var gamla och dåliga på ålderdomshem-
met. Tanten som vi tidigare hyrde affären av 
kom några gånger med matkorg till oss. Hon 
kom på kvällen eftersom hon inte vågade gå 
till gettot så länge det var ljust. Jag minns inte 
exakt när vi flyttade dit, men det var någon 
gång på våren 1944. Då var jag 11 år.

© 2014, 2019 författaren samt Svenska kommittén mot antisemitism 
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Livet förändras 1944

Susannas far sparade flera viktiga dokument under familjens tid i getto och läger. På det 
här bladet vid textraden ”Jelenlegi lakhelye” står Susannas gatuadress i gettot. Familjens 
tidigare bostadsadress i Makó står angiven strax nedanför.
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Jag heter Susanna Christensen.  
Jag överlevde Förintelsen. 

Här berättar jag min historia.

Berättelsen är en bearbetning av flera intervjuer med Susanna Christensen.
Susanna Christensen har läst och godkänt framställningen av berättelsen.
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Instängd i gettot 1944 
Livet i gettot, tältlägret och på tegelbruket

När vi bodde i gettot kom jag lite närmare mina judiska rötter. 
Föreståndaren på ålderdomshemmet var nämligen religiös och 
pappa, mamma och jag blev inbjudna att fira första kvällen i 
pesach (den judiska påsken) med hans familj. Det betydde 
mycket för mig. Hemma höll vi inte några traditioner alls.

Föreståndaren och hans familj hade kommit till Ungern från 
Rumänien. Så plötsligt en dag i gettot försvann de. Vi märkte 
ingenting utan upptäckte bara att de var borta. Senare fick 
vi höra att alla judar som inte hade ungerskt medborgarskap 
hade deporterats först, före oss andra.

Den 16 juni 1944 kom gendarmerna (ungefär som militärpolis) 
till ålderdomshemmet. De bankade hårt på vår dörr och vrålade att vi skulle packa och ta med oss mat för tre dagar. 
Mamma satte genast i gång att koka ägg eftersom kokade ägg höll bra i sommarvärmen. Sedan plockade vi ihop lite 
sängkläder, kläder och köksredskap.

Vi fördes på lastbilar till Szeged, den näst största staden i Ungern. Där placerades vi i ett tältläger. Det låg i utkanten av 
staden. Platsen kallades Újszeged, alltså Nya Szeged. Det var ungefär som en förstad. Överallt fanns det små tvåmanstält. 
Eftersom vi var rädda att bli bestulna packade vi in allt vi hade med oss i ett sådant litet tält. Sedan sov vi på marken 
utanför.

Gendarmerna gav order att vi måste lämna ifrån oss alla värdesaker: smycken och pengar men också pennor. De hotade 
oss och sa att om vi inte löd skulle de skjuta var tionde av oss. Vi måste lyda och vågade inget annat. Senare visade det 
sig att min pappa trots allt behöll en liten blyertspenna. Med hjälp av den skrev han dagbok i en fickkalender under hela 
tiden som vi var i läger.

Vi hade placerats i tältlägret i väntan på att det skulle bli plats för oss på ett tegelbruk i Szeged. Där samlade man alla 
länets judar. Efter några dagar fördes vi också dit.

På tegelbruket hade vi tak över huvudet men det fanns inga väggar runt omkring, utan det var helt öppet på sidorna. Jag 
vet inte hur många vi var totalt men det var ett stort hav av människor. Bara från min stad måste vi ha varit 2 000 judar. 
På natten gjorde vi i ordning bäddar av halm och sov tätt hoppackade bredvid varandra.

Ungerska judar förs till ett getto av gendarmer.
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Transporten från tegelbruket

Vi som var på tegelbruket delades in i tre grupper. Alla i vår familj 
fanns med bland namnen som lästes upp för grupp två. Min 
gammalmoster Hanna var också där, men hon transporterades 
förmodligen iväg med den första gruppen. Jag såg henne aldrig mer.

Jag minns inte hur vi fördes från tegelbruket till tåget, men jag 
minns hur det såg ut och hur det kändes när vi blev inlastade i 
vagnarna. Det var ett mycket långt tåg. I vår vagn var vi 68 personer 
och det var väldigt trångt. Människorna satt utmed väggarna eller 
tätt hoppackade på de låga bänkarna mitt i vagnen. Mamma, pappa 
och jag satt utmed väggen som var närmast skjutdörren. Under 
hela resan satt jag i min mammas knä. Jag fick inte plats någon 

annanstans. Det fanns ett barn till i samma vagn 
men hon satt längre bort.

Resan tog fyra dygn. Bara en gång under hela den tiden öppnades dörrarna och vi fick gå 
ut ur vagnen och hämta luft. Vi fick också några hinkar vatten och ett par hinkar där vi 

skulle uträtta våra behov. Det var en obeskrivlig situation. Vi var så tätt packade att vi 
inte kunde röra oss. Luften var väldigt kvav. Vi var väldigt många, och det fanns bara två 
små öppningar i vagnen, så syret tog nästan slut. För att få lite frisk luft lutade jag mig åt 
skjutdörren och försökte andas mellan springorna där.

Instängd i gettot 1944
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Tågvagnar som denna användes för transport av judar till 
Förintelselägren.
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Tiden i läger 1944–1945
Slavarbete i Österrike

Tåget stannade flera gånger vid olika stationer. Det bara stod 
där, helt stilla. De som höll utkik genom de små öppningarna 
i vagnen berättade att de sett stationsnamn som visade att vi 
åkte norrut. När vi kom till Košice, vid den dåvarande grän-
sen mot Tjeckoslovakien, tog det stopp. Senare fick vi höra 
rykten som sa att järnvägen förmodligen var sönderbombad 
och att det var därför som vi inte kunde fortsätta. I vilket fall 
som helst ändrade tåget riktning och började åka mot syd-
väst. Vi passerade Budapest och fortsatte sedan in i Österrike 
och åkte genom Wien. Till slut kom vi fram till ett samlings-
läger på en plats som heter Strasshof.

Det var helt mörkt när vi kom fram och överallt vimlade det 
av människor. Jag vet inte hur många vi var, men det var väl-
digt mycket folk som kom med vårt tåg. Pappa, mamma och 
jag lyckades hålla ihop men det var flera som tappade bort sina nära och kära i trängseln. Hela natten hördes deras rop 
när de sprang omkring och letade efter varandra. Det kändes obehagligt.

Alla som kommit med tåget måste desinficeras. Vårt bagage också. Männen och kvinnorna skildes åt och jag följde med 
mamma. När vi hade duschat stod alla nakna för att självtorka. Det var pinsamt och jobbigt för kvinnorna eftersom sol-
daterna där gick fram och tillbaka och tittade på dem. På den tiden var det inte så vanligt att kvinnor visade sig nakna 
ens för sina egna män.

Efter duschen blev vi inhysta i baracker. Sängarna var byggda i två våningar. Jag och mamma delade en säng och pappa 
fick en egen. Jag minns inte så mycket mer från lägret i Strasshof mer än att vi fick dåligt med mat där.

Ungefär en vecka senare sattes vi på tåg igen och fraktades till en mindre stad i Österrike som heter Bruck an der Leitha. 
Där blev vi uppdelade i mindre grupper. Den grupp som vår familj hamnade i bestod av 23 personer. Vi placerades på 
något slags pensionat, och de vuxna fick order om att utföra olika arbeten i en trädgård. Under den tiden som vi var där 
fick vi bra mat.

Efter några dagar kom det en man med häst och lastvagn, en sådan man använder inom jordbruket. Mannen körde oss 
till en plats som kallas Neudorf bei Bahnhof. Det fanns ett stort lantbruk där vi skulle arbeta. Ladan där vi blev inhysta 
var uppdelad i två rum. Vi sov ungefär 10–12 i varje avdelning på bäddar av halm som vi gjorde i ordning direkt på gol-
vet. I gruppen fanns det fyra barn. Jag var 11 år och äldst. De andra var 6, 9 och 10 år. Det fanns en pojke som var 14 år 
också, men han räknades som vuxen och fick arbeta med de andra. Vi som var yngre behövde inte det, åtminstone inte 
i början. I stället hjälpte jag och något av de äldre barnen husmor i köket. Hon var gift med mannen som hämtade oss. 
Han var arbetsledare på fälten och en hygglig man. Frun däremot otäck. Visserligen lät hon oss hjälpa till men hon såg 
på oss med elak blick.

Ungerska judar som tvingas utföra slavarbete. 
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Tiden i läger 1944–1945

Under tiden som vi var där behövde vi inte svälta. Vi fick potatis och bönor omväxlande två gånger om dagen, och gott 
bröd. På söndagen fick vi kött. Vi barn fick dessutom lite mjölk varje dag. På det sättet var livet på lantgården helt okej, 
och vi hoppades att vi skulle få bli kvar där tills kriget tog slut.

Jag kommer inte exakt ihåg när det hände, men plötsligt en dag kom tyska soldater med en grupp polska kvinnor. Kvin-
norna fick bo på en annan del av lantgården i ett magasin. Tidigare hade pappa som var invalid inte behövt arbeta, och 
inte vi barn heller. Nu tvingade tyskarna ut oss alla på fälten. Det var kolossalt tungt att arbeta och en gammal kvinna 
dog. Så hade vi det fram till slutet av november 1944.

Livet i Bergen-Belsen

Någon gång i slutet av november fick vi 
order om att packa ihop, och sedan frak-
tades vi tillbaka till Strasshof. Precis som 
förra gången sov vi första natten utom-
hus. Eftersom det var höst var det väldigt 
kallt. Det enda stället vi kunde värma oss 
på var dasset, men där luktade det så illa. 
Dagen efter fick vi duscha och vårt bagage 
desinficerades. Sedan placerades vid i ba-
racker igen. Vi var där ungefär en vecka 
innan vi sattes på ett annat tåg.

Tre dygn senare, den 6 december, stanna-
de tåget i Bergen-Belsen. Jag minns att vi 
fick släpa på våra grejer utmed vägen till 
barackerna. Vi hade bland annat två täck-
en som mamma och pappa bar på ryggen. Lägret var omgivet med taggtråd och uppdelat i olika avdelningar. Ingen av 
oss hade tidigare hört talas om Bergen-Belsen. Vi kände inte till vad detta var för en plats.

Min familj och ungefär 2 000 andra människor kom från Szeged. Alla hamnade i samma grupp. Vi placerades i den del 
av lägret som var avsedd för judar från Ungern. Det bestod av ett tiotal baracker och i varje barack bodde cirka 200 per-
soner. Britsarna var ordnade i tre våningar. En brits skulle räcka till två personer. Vi som var tre i familjen tilldelades två 
britsar. Mamma och jag delade en. Pappa fick en egen brits längst ned eftersom han inte kunde klättra. På tredje våning-
en ovanför oss fanns det ett äldre par med sitt barnbarn. De vuxna gick ut på natten för att kissa men barnet kissade i ett 
kärl. En natt vaknade jag av att något droppade ner på mig. Det visade sig att kärlet hade vält och att innehållet runnit ut.

Maten i Bergen-Belsen var usel. På morgonen fick vi en tunn vätska. Jag vet inte riktigt vad det var. Mitt på dagen fick vi 
ett mellanting av soppa och gryta som kallades ”dörgemuse”. Oftast var den tillredd på bitar av kålrötter. Ibland förekom 
det morot i den också. Var tredje dag fick vi en liten fyrkantig tunn brödskiva. Den var kompakt som lera. Mamma såg 
till att vi sparade den så att den skulle räcka till nästa utdelning. Vi svalt. Det var en fruktansvärd upplevelse. En gång 
kom det matpaket från Svenska Röda Korset. Vi var fem personer som fick dela på två paket. Det innehöll bland annat 
små karameller. Det minns jag, men inte något annat av det andra som fanns däri. 

Varje morgon fick vi order om att gå ut ur baracken och ställa upp för att räknas. Det var jobbigt. Vi stod fem, sex eller 
kanske tio personer i varje rad, och räkningen tog väldigt lång tid. Sedan fick vi gå tillbaka till barackerna. Jag såg att 
pappa pysslade med något för sig själv. Kanske skrev han dagbok i sin fickkalender. Mamma och jag spenderade en del av 
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Tiden i läger 1944–1945

tiden med att plocka löss. Vi var väldigt smutsiga, både 
på kroppen och i håret. Vi klädde av oss och plockade 
bort lössen som låg i fållen på kläderna. Sedan turades vi 
om att sitta på en pall som fanns där bredvid britsen, och 
plockade löss och gnetter i varandras hår.

Det var mitt i vintern väldigt kallt, men om det var fint väder 
gick vi barn gick ut ur barackerna. Mellan de olika delarna 
av lägret fanns en bred väg. Vi barn ställde oss vid grindarna 
där och tittade. Varje dag kom det hästdragna flakvagnar som 
var fullastade med nakna lik. Människorna såg ut som skelett. 
Dag efter dag åkte de förbi med sådana vagnslaster. Vi såg också 
att grupper med män och kvinnor fördes förbi på mor-
gonen och kom tillbaka på kvällen. De hade randiga 
fångkläder på sig och var i ett väldigt dåligt skick. För-
modligen fördes de till något slags arbete.

I vårt läger bodde bara familjer. I andra delar fanns 
det antingen män eller kvinnor. Det fanns ett vakt-
torn med en tysk soldat. Från det tornet lyste han 
med strålkastare på oss hela tiden. Så när vi gick på 
dasset nattetid följde strålkastarljuset oss fram och 
tillbaka. Dasset bestod av en stor lokal. Det fanns 
en bänk där man fick uträtta sina behov. Både män 
och kvinnor gick till samma dass.

Det var hemskt att vara där i Bergen-Belsen. Vi 
bad till Gud att flygplanen som flög över lägret 
skulle släppa en bomb, för vi längtade efter att dö. 
Så illa var det. Vi såg ingen ljusning.

De två sista veckorna

I början av april 1945 blev vi uppmanade att lämna Bergen-Belsen. Vi hade varit i lägret ända sedan början av december 
och alla var utsvultna och i dåligt skick. De som orkade fick gå till fots. Pappa var så svag att han inte klarade det, och 
mamma och jag ville inte lämna honom. Vi såg människor lämna lägret undan för undan. Sedan kom det lastbilar för 
att hämta oss som var kvar. Alla trängdes för att komma med. Vi kunde inte ta oss förbi de andra eftersom pappa kröp 
fram. Därför kom vår familj med den sista lastbilen som lämnade lägret.

Alla fraktades till järnvägsstationen. Där fanns det ett långt tåg uppställt. Ingen tog med sig något ombord och ändå fick 
inte alla rum. När vi kom var det redan fullpackat. Det går inte att beskriva hur det kändes. Det var en sådan besvikelse. 
Vi hade sett det tåget som vår räddning. Plötsligt ropade en kvinna till oss: ”Vi har plats för barnet.” Hon menade mig. 
Mamma hörde det och hjälpte mig upp på vagnen. Det var sent på kvällen och ganska kallt. Ingen trodde att tåget skulle 
åka samma dag. Men pappa började bråka och gnälla. Han sa: ”Ta ut barnet. Om vi ska dö så ska vi dö tillsammans.” 
Mamma blev tvungen att hämta mig. Sedan satt vi där. En kort stund senare åkte tåget. Om jag hade varit i vagnen då 
hade jag skilts från mina föräldrar.
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Vi var ungefär 40 personer kvar på stationen. På ett spår stod en tom vagn. Vi klättrade upp i den. De som inte orkade 
ta sig upp stannade utanför. En av dem dog under natten. Ingen visste vad som skulle hända nu. Vi kunde inte göra nå-
gonting utan bara väntade.

Överallt på perrongen låg det kläder och personliga tillhörigheter som människor lämnat. Mamma plockade upp en 
blommig klänning i en av högarna och så gick vi till några hus längre bort. Vi stannade framför en stor villa och mamma 
viftade med klänningen mot kvinnan som öppnade dörren. Kvinnan gick in i huset och kom ut med två brödskivor. 
Klänningen ville hon inte ha. Vi gick tillbaka och delade brödet med pappa. Lite senare på dagen upptäckte jag en hög 
med kålrötter. Jag hämtade några och mamma började skala dem med kniven vi hade med oss.

På eftermiddagen kom en transport med män i randiga kläder. En tysk stod i öppningen på varje vagn. Han slog med en 
påk och skrek åt männen att de skulle skynda sig. De som var svaga fick hjälp av andra medfångar. Många som bars ut 
var redan döda. Det går inte att beskriva vilken fruktansvärd syn det var. Männen var magra som benrangel och i väldigt 
dåligt skick. Det blev fullt av människor på perrongen.

En man som såg att vi satt där och åt kålrötter ropade till oss och bad om något att äta. ”Vi har inte ätit på tre dagar”, sa 
han. Tydligen var han från Ungern för han pratade med oss på ungerska. Jag vågade inte gå över utan kastade kålrots-
skalen mot männen. Och när en man kom krypande för att hämta dem kom en tysk soldat och började slå mannen. Han 
slog och slog med påken tills mannen låg utsträckt på marken död. Jag var 12 år då men jag minns den synen än.

Så småningom fördes männen därifrån in i lägret. 
Men många kroppar låg kvar på perrongen. När jag 
skulle hämta vatten var jag tvungen att kliva över dem. 
Till sist blev vi också hämtade och fraktades tillbaka 
till Bergen-Belsen, men inte till samma del av lägret 
som tidigare utan till den del som låg bredvid. Det var 
ett läger för holländska judar.*

När lägret tömdes tidigare hade några lämnats kvar. 
Ett tiotal i vår del av lägret hade tyfus och det visade 
sig vara väldigt smittsamt. Alla låg på sina britsar. Jag 
minns inte om vi fick någon mat eller något annat att 
äta. Det var ingen som orkade göra något. Så länge min 
mamma stod på benen gick hon runt och gav männis-
kor vatten och hjälpte dem på olika sätt. Framåt slutet, 
just innan lägret befriades, var även hon sjuk och svag.
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Skylten varnar för smittorisken av tyfus vid ingången till Bergen-Belsen. 
(Bilden är tagen någon gång efter befrielsen av lägret.)

* Långt senare fick Susanna veta att hon och hennes 
familj under den sista perioden i Bergen-Belsen 

befann sig i lägret där Anne Frank dog, flickan vars 
dagbok har publicerats på flera språk.
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Jag heter Susanna Christensen.  
Jag överlevde Förintelsen. 

Här berättar jag min historia.

Berättelsen är en bearbetning av flera intervjuer med Susanna Christensen.
Susanna Christensen har läst och godkänt framställningen av berättelsen.

Susannas berättelse
Del 5 · Befriad 1945
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Befriad 1945
Bergen-Belsen befrias

I mitten av april satt jag utanför baracken i Bergen-
Belsen. Solen sken och det var ganska varmt. Plötsligt 
såg jag några märkliga bilar. De var grönmålade och 
hade en vit femuddig stjärna på sidan. Männen som kom 
körande bar andra uniformer än dem tyskarna brukade 
ha. Jag gick genast in och berättade för min pappa om 
det jag hade sett. Då utbrast han: ”Tack gode Gud, vi 
är fria.” Det var andra gången under den här tiden som 
jag hörde honom nämna Gud. En gång tidigare hade 
jag hört honom nämna Gud och det var när han hade 
väldigt ont. Nu nämnde han Gud igen och tackade för 
vår frihet, trots att han var ateist.

Den 15:e april befriades Bergen-Belsen. Två dagar senare 
dog min pappa. När mamma och jag kom fram till hans 
bädd den morgonen var han död. Kroppen såg ut som 
ett av de där skeletten jag hade sett på flakvagnarna. I 
en papperspåse intill honom fanns dokument som han bevarat hemifrån, hans glasögon, en penna och fickkalendern. 
Senare fortsatte jag att skriva där min pappa hade avslutat.

En dryg vecka senare var min mamma helt utslagen. Hon orkade knappt lyfta huvudet. Några dagar senare blev även jag 
sängliggande. Vi fick hjälp att ta av oss alla kläder. Nakna och insvepta i filtar bars vi sedan ut ur baracken och fördes 
därifrån i någon slags militärambulans. Och hela tiden höll jag i påsen med alla saker som min pappa lämnat efter sig.

Vi fördes till avlusning och bad. En tysk kvinna som skrubbade mig sa föraktfullt: ”Welches schmutziges Kind” (det är 
verkligen ett smutsigt barn). Eftersom jag hade läst tyska i den judiska skolan förklarade jag för henne på tyska att jag 
inte hade kunnat tvätta mig och byta om på fem månader för det fanns inget vatten. Hon svarade inte utan var bara tyst.

Sedan placerades vi i en stor kasern. Det var väldigt många människor där. Då var min mamma nästan medvetslös. 
Eftersom vi inte hade fått några andra kläder låg vi där nakna med filtar över oss. Personalen var tysk och en engelsk 
soldat var ansvarig för arbetet. Det fanns inga andra barn där. En dag kom engelsmannen till mig med en apelsin. För 
mig var det en sensation att se en sådan frukt! 

Så småningom började vi återhämta krafterna. När maj månad kom orkade vi gå omkring lite. Vi hade inga kläder så alla 
gick omkring inlindade i lakan. Det såg ut som en spökstad. Jag insåg att av de 40 personerna på lastbilen var det bara 
min mamma, jag och två till som hade klarat sig. Även efter befrielsen dog många människor.

Innan vi lämnade kasernen fick gå till ett stort förråd. Där vi fick kläder att ta på oss. Vi fick också ett ombyte att ta med 
oss och hygienartiklar. Alla tilldelades en liten koffert att lägga sakerna i. Eftersom jag var enda barnet fick jag en extra 
koffert med plats för en rutig vinterkappa. När vi till slut kom till Sverige fanns allt vi ägde i våra tre små koffertar.

Befriade fångar tas om hand i Bergen-Belsen. April, 1945.
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Resan till Sverige

Senare fördes vi till ett annat ställe där vår rehabilitering fortsatte. Vi blev 
placerade i en sal med riktiga sjukhussängar. En dag kom det en man som 
frågade om vi ville komma till Sverige under sex månader för att få äta upp 
oss och återhämta krafterna. Men mamma gnydde och sa att hon ville hem till 
Ungern. Då började en yngre kvinna som låg i närheten skälla: ”Vad ska du göra 
i Ungern. Din man är död. Ta dottern och åk till Sverige!” Det fick min mamma 
att ändra sig.

I juli reste vi till Sverige via Lübeck.* Där blev vi inhysta på en stor båt. Vi fick 
varsin brits. Vi visste ingenting om Sverige men jag hörde någon som sa att i 
Sverige äter man mycket ost. Någon annan pratade om att det var snö och kallt 
på vintern.

Båten tog oss till Malmö. Där blev vi placerade i ett stort magasin. Vi var väldigt 
många som satt där och väntade vid vårt bagage utan att veta vad som skulle 
hända. Min mamma gick ifrån mig en stund och pratade med några kvinnor, 
och jag kände mig ensam och övergiven. Jag hade ju hållit henne i kjolen under 
hela den svåra tiden. Medan hon var borta kom det fram en lång man i shorts. 
Han började prata med mig på tyska och visade hur man böjer verbet ”är” på 
både tyska och svenska. Sedan gav han mig en scoutnål.

Mamma och jag hamnade på Mellersta Förstadsskolan i Malmö. Skolan 
fungerade som karantän och var omgiven med dubbla staket. Man ville nämligen 
hålla ett avstånd mellan oss och människor som kom för att hälsa på. Vi bodde 

där tillsammans med kvinnor från både Ungern och Polen. De svenska lottorna tog hand om oss så bra de kunde. För 
oss kändes det som rena himmelriket. Alla var så snälla. Vårt första intryck av Sverige var att alla var så vänliga.

Vad hände sedan?

Efter tre veckor i karantän i Malmö och sex månaders 
rehabilitering i Loka Brunn började ett nytt liv för 
Susanna och hennes mamma i Sverige. Susannas mamma 
blev så småningom utplacerad för arbete som diskerska i 
ett storkök i Norberg. ”Vi var de enda från Ungern där och 
kände oss väldigt ensamma”, berättar Susanna. ”Dessutom 
hade mamma svårt för att lära sig svenska.” 

Susanna började sin skolgång i Sverige vårterminen 1946. 
Det året fyllde hon 13 år och fick börja i tredje klass. 
Skolåren i det nya landet blev svåra för Susanna eftersom 
hon inte kunde svenska och hade svårt att följa med i 
undervisningen. Mamman fick så småningom arbete på 
en plastfabrik i Arboga och skolan hjälpte Susanna att hitta 

Befriad 1945

Susanna och två svenska lottor på Mellersta 
Förstadsskolan i Malmö.

Susanna och hennes mamma Erzsébet Lukács en tid efter ankomsten 
till Sverige.

* Det är inte helt fastställt när Susanna kom 
till Malmö. Sannolikt var det den 24 juli, men 
eventuellt kan det ha varit den 14 juli.
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Befriad 1945

sommarjobb, bland annat som piga på landet. Samtidigt lärde de känna ungerska 
familjer i närheten och livet började kännas lite lättare. Susannas mamma dog 79 år 

gammal 1977.

1953 gifte sig Susanna med Arne Christensen. Paret har två barn, en son och 
en dotter samt en dotterson. 1969 blev Susanna antagen som aspirant hos 
Arbetsmarknadsverket och utbildades till arbetsförmedlare. Detta ledde till 

att Susanna kom att arbeta på Arbetsförmedlingen fram till 1996 då hon blev 
pensionär. Susanna lever ett aktivt liv och möter ofta skolklasser för att berätta om 

sina erfarenheter som barnöverlevande från Förintelsen.

Susanna har besökt Ungern flera 
gånger efter krigsslutet. ”Men jag räknar inte det som mitt 
hemland”, säger hon. 1966 reste hon tillbaka för första 
gången. I Makó sökte Susanna upp kvinnan som kom med en 
matkorg till familjen under tiden i gettot. ”Jag presenterade 
mig och sa vem jag var”, berättar Susanna. ”Hon blev väldigt 
rörd över att se mig igen.”

Två av Susannas farbröder, i Frankrike och Ungern, överlevde 
Förintelsen liksom en morbror i Ungern samt en moster i 
Jugoslavien. Två kusiner föddes efter kriget.

Fickkalendern där Susannas pappa förde dagbok finns 
numera i Bergen-Belsens arkiv. På museet finns också 
pappans glasögon.

I den här fickkalendern förde Susannas pappa dagbok under hela 
den tid som familjen var i getto och läger. 
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