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Min uppväxt 1925–38

Branden i Bodzentyn

Jag heter Max Safir, mitt judiska namn är Shimon Manes Szafir*. 
 Jag är född i en liten stad i södra Polen som heter Bodzentyn. Exakt när jag är född, vilken dag eller vilket år, det vet 
jag inte. Jag firar min födelsedag den 10 november och jag brukar säga att jag är född 1925 eftersom jag vet att min kusin var 
född då och vi var lika gamla.

I Bodzentyn ägde min pappa Icek en kvarn. Intill kvarnen rann en å som drev kvarnen. När jag var spädbarn brann det i 
kvarnen vid vårt hus. Det var vinter. Mina föräldrar sprang in i huset för att plocka ut allt som fanns där. För att skydda mig 
la mamma mig på en kudde, som hon placerade på en stubbe som stod på isen i ån. 
 Plötsligt började stubben flyta iväg. Som tur var kunde en av mina kusiner Zindl simma och han räddade mig. Under min 
uppväxt påminde han mig ofta om det och jag såg upp till honom som min hjälte.
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Min äldsta bror Israel var gift med en 

kvinna som hette Sara. De bodde i 

Skarzysko-Kamienna, en stad som ligger 

nära Kielce. 

Tyvärr finns det ingen bild bevarad på mig 

som barn. Jag har inte heller något foto på 

mina föräldrar Icek och Perl, eller syskonen 

Moshe, Feivl, Henja och Hindl.

Min syster Feige och hennes man Jona. På bilden syns min bror Natan och hans kusin 

Shirley (Sara) Ejnesman. Hon emigrerade till Kanada 

före kriget. 

På bilden syns min farbror Beresh och hans familj i Bodzentyn. Tre 

av mina kusiner emigrerade till det brittiska mandatet Palestina på 

1930-talet. 

* När Manes kom till Sverige 1955 
ändrade myndigheterna hans 

namn till Max, eftersom man tyckte 
att det var lättare att stava.
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Min fars kvarn förstördes i branden, därför flyttade vi till Kielce som ligger ungefär tre mil västerut. Där drev min far ett 
sågverk som tillverkade stavar till parkettgolv och ramar. 
 Jag vet inte hur mycket utbildning han hade men jag vet att både han och min mamma, som var hemmafru, var religiösa. 
Mamma hette Perl och var mycket vacker. Både hon och pappa var väldigt snälla. 
 Jag hade fem äldre halvsyskon, Israel, Natan, Moshe, Feige och Feivl, och så hade jag två yngre systrar, Hindl och Henia. 
De var tvillingar. I Bodzentyn hade jag flera farbröder och dessutom hade jag en moster i Kielce som jag stod nära. 

Min far var lång och mörk och hade skägg. Han var mycket religiös. Varje morgon innan han gick till jobbet bad han 
morgonbön. Där stod han och mumlade, så att jag blev väckt. Det tyckte jag inte om. Framför allt på vintern när det var kallt 
ville jag komma i väg så fort som möjligt. 
 På vilodagen, sabbaten, och på helgdagarna tog far med mig till synagogan.  

Mina syskon var snälla. De gifte sig så småningom och fick egna barn. Ibland var jag barnvakt. Allra bäst trivdes jag dock 
hos mina farbröder och kusiner i Bodzentyn. Så ofta jag kunde smet jag i väg till dem. De verkade bli glada att se mig och tog 
väl hand om mig. 
 På gården i Kielce där vi bodde fanns flera hus. Vår lägenhet var liten men modern och låg på nedre botten. Mitt emot vårt 
hus stod en kiosk där man kunde hämta dricksvatten. Min mor brukade säga: ”Manes ta hinkarna och hämta vatten”. Man 
fick betala med en särskild pollett till en man som satt vid pumpen. 
 Mamma brukade förmana mig att inte spilla ut eller dricka av vattnet. Därför släckte jag törsten vid en fontän som stod 
där.  Det gillade inte mannen som tog betalt. En gång rusade han plötsligt ut ur sin träkur och gav mig stryk. 

Min uppväxt 1925-38

Antisemitism

När jag var sex-sju år började jag i den religiösa Talmud Tora-skolan. Där lärde jag mig hebreiska.
 Hemma talade vi jiddisch, men jag kunde även polska. Jag var inte särskilt förtjust i att gå i skolan, men jag gick dit i alla 
fall. Andra barn såg att jag var ortodox jude eftersom jag hade lockar vid tinningarna. På vägen till skolan var det alltid någon 
som lade krokben. Jag gick långa omvägar för att få vara ifred. 
 När jag ville undkomma bråk brukade jag lämna skolan och gå till fots till Bodzentyn till mina kusiner och farbröder.

På fritiden var jag mest med andra killar. Vi brukade spela fotboll, planka in på en match eller gå på bio. När jag följde med 
min bror Feivl kom jag in gratis. Det kostade inget för barn i sällskap med en vuxen.

I Kielce umgicks familjen mest med judar, särskilt mest med de som gick i den synagoga som vi tillhörde. Många av våra 
bekanta klagade på att det var svårt att leva i Kielce eftersom det fanns så mycket antisemitism. Man fick till exempel inte gå 
på samma sida av gatan som de kristna polackerna. Gjorde man det fick man stryk. 
 Ibland förekom våldsamheter mot judar, så kallade pogromer. Värst var det under den kristna påsken. Då brukade min 
far spika brädor för fönstren på vår lägenhet, för när polackerna kom från den katolska kyrkan i närheten slängde de sten 
mot våra fönster. 
 En kvinna, som vi kände väl, gick också förbi på väg hem från kyrkan. Vintertid kom kvinnan varje lördagsmorgon för att 
tända kaminen åt oss, eftersom ortodoxa judar inte får utföra något arbete på vilodagen. Mor lade hennes betalning i en burk 
tillsammans med en bit sabbatsbröd vid spisen.  Hon var hemskt snäll den här damen. Hon kunde till och med lite jiddisch. 
 Men även hon tog en sten, en liten sten, och kastade mot vårt hus då hon gick från kyrkan.  
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Min uppväxt  1925–38

Produktion: Svenska kommittén mot antisemitism

Text: Texten är en redaktionell sammanställning av Lena Jersenius. 

En större del av texten har hämtats från tidigare versioner av 

”Max berättelse”  (2017, 2020) med tillstånd av författaren Eva Wymark

Omslagsfoto: Marcos Chagallo

Grafisk form: Cecilia Undemark Péterfy

På kvällarna brukade jag och några vänner sitta utomhus tillsammans i en källartrappa mot gatan. Vi gjorde upp planer för 
att lämna Polen. ”Ser ni månen”, sa jag. ”Där långt borta är Palestina.” Jag drömde om att komma dit. 

När jag var tio år klarade jag mig bra på egen hand. Jag gjorde en del saker som mina föräldrar inte visste om. Så ofta jag 
kunde gick jag till scouterna där judiska ungdomar förberedde sig för att emigrera till det brittiska mandatet Palestina. På 
sommaren rymde jag hemifrån för att vara med på deras läger. 
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Livet förändras 1938–40

Hotet mot judarna växer
Mina föräldrar talade hela tiden om det spända läget i världen, om krig och antisemitism. Jag var nyfiken och lyssnade på de 
som var äldre, jag visste ju inte så mycket. Jag hörde mina föräldrar prata om förföljelse av oss judar. 
 Kristna polacker ställde sig framför judiska butiker och skrek: ”Köp inte av judarna. Handla hos oss!” En del judar menade 
att om det blev krig, kanske situationen skulle bli bättre för oss judar.

Min pappa gick upp tidigt varje morgon för att sätta i gång maskinerna i sågverket. En dag kom han hem med en tygtrasa 
virad runt halsen och hakan. När mamma frågade om han var sjuk, sa han att han hade ont i tänderna. 
 Senare fick jag veta att han råkat ut för ett gäng kristna polacker som tagit fast honom och skurit av hans skägg. Pappa, som 
var religiös, hade aldrig rakat sig. Han var förnedrad och skämdes. 
 Efter den händelsen bad far mig att följa med honom till jobbet innan jag gick till skolan. Annars brukade han inte vilja ha 
mig där bland alla farliga maskiner.
 Vi följdes åt varje dag. Jag tyckte det var intressant och roligt att se hur allt fungerade.

När tyskarna invaderade Kielce ungefär en vecka efter att andra världskriget brutit ut den 1 september 1939, gav de omedelbart 
order om att vi inte fick röra oss utanför stan. Vi fick inte gå ut på kvällen och var tvungna att ha en vit armbindel på oss med 
en davidsstjärna som visade att vi var judar. Tyskarna sköt dem som inte lydde.
 Vi fick ransoneringskort för att köpa kol, bröd och surrogatkaffe. Men maten räckte inte till och människor började svälta.

En Volksdeutsche övertar fars såg
Snart tog en Volksdeutsche, med ett hakkors-märke på kläderna, över min pappas såg. En Volksdeutsche var en polack som 
kunde visa att han hade tyskt ursprung. ”Lär mig allt om maskinerna”, sa han till min far. ”Du får tre dagar på dig.” När far 
hade visat honom hur sågen fungerade sa mannen åt far att försvinna därifrån. Allt som fanns på sågen tog den här mannen 
över, maskiner och alla varor.
 När pappa förlorat sågen och allt som fanns där hade familjen inga pengar. 
 På vintern gick min far för att be om spån. Han fick inte komma in så han ställde sig vid staketet. ”Kan vi få lite spån att 
elda med? Jag och min familj fryser.” Mannen som övertagit sågen svarade: ”Försvinn omedelbart, annars skjuter jag dig.”  
 Jag vet inte hur vi klarade oss. Kanske hjälpte mina bröder min far på något sätt.  

Till arbetsläger
När tyskarna gjorde razzior i Kielce gick de från hus till hus. De visste 
precis var alla judar bodde. En dag tog de mig och min bror Feivl. Min bror 
var lite äldre, men jag var bara ungefär 13 år. 
 Vi sattes på ett lastbilsflak och fördes till den stora synagogan. Där var 
många unga män från hela området. De flesta var mellan 15 och 25 år. Jag 
lyssnade när de diskuterade vad som skulle hända med oss. Någon trodde 
att bönderna behövde arbetskraft. Men så var det inte. Senare på dagen tog 
de oss till järnvägsstationen där vi föstes in i vagnar. 
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På fotot syns tvångsarbetare som gräver diken för att 

hindra ryska pansarfordon passera den nya gränsen 

mellan Sovjetunionen och Nazityskland.
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Tåget förde oss till Cieszanów, nära ryska gränsen. Vi fick en 
hacka och en spade för att gräva antitanksdiken. Det var bara 
judar i lägret. Vi fick nästan ingen mat, vi var sjuka och hade 
trasiga kläder. Vi fick sova direkt på golvet i tomma hus där 
det tidigare bott judar. Området var bevakat. Det stod SS-män 
med hundar överallt. 
 Varje morgon tvingades vi att gå från staden till gränsen 
mellan den sida av Polen som ockuperades av ryssarna och 
den sida som ockuperades av tyskarna. Det var fruktansvärt 
och vi fick mycket stryk. Tyskarna slog inte själva, utan de 
kallade på någon av oss fångar och gav order om att slå på 
baken och ryggen. Efter några slag kunde vi varken stå eller gå. 
 Jag vet inte hur många vi var i lägret. Kanske 800. Tyskarna 
dödade någon varje dag. Jag grät och sa till min bror att jag 

ville hem till mamma. ”Det vill jag också” sa han. Min bror Feivl var mitt stöd.

Tyskarna valde ut några judar till ledare. Jag tjatade på dem om att jag ville åka hem. 
 ”Varför ska jag vara här?” undrade jag. ”Jag är så ung”. 
 En dag berättade ledningen att det skulle komma en betydelsefull man till lägret, herr Schindler*. ”Han ska inspektera hur 
det är här.” När han kom hade de skaffat fram mer mat, hästkött. Annars fick vi aldrig något sådant att äta.
 De judiska ledarna ställde mig framför herr Schindler. ”Bäste herr Schindler, låt mig få komma hem till min mamma.” 
Mannen tittade på mig och log. En annan man gav mig en spark i baken. Sen fick jag gå.”
 
Ibland lyckades några fångar fly under marschen till jobbet. En kväll berättade min bror att hans vän Shai, en av grannpojkarna 
från Kielce, lyckats rymma till Ryssland. ”Låt mig också försöka”, bad Feivl. ”Ska du lämna mig här ensam?” frågade jag och 
grät. På nätterna band jag ihop våra fötter med en tygtrasa för att han inte skulle lämna mig. 
 När vi arbetade stod vi tätt intill varandra. En dag råkade en av pojkarna träffa min bror i huvudet när han lyfte sin hacka. 
Jag stod bredvid och såg hur hjärnan nästan kom ut. 
 Tänk vad naiv och barnslig jag var. Om jag låtit min bror fly, kanske jag haft en bror i livet.

©
 U

n
it

ed
 S

ta
te

s 
H

o
lo

ca
u

st
 M

em
o

ri
al

 M
u

se
u

m

Lägervakter misshandlar en fånge med påkar i Cieszanóws 

tvångsarbetsläger

Livet förändras 1938–40

Produktion: Svenska kommittén mot antisemitism

Text: Texten är en redaktionell sammanställning av Lena Jersenius. 

En större del av texten har hämtats från tidigare versioner av 

”Max berättelse”  (2017, 2020) med tillstånd av författaren Eva Wymark

Omslagsfoto: Marcos Chagallo

Grafisk form: Cecilia Undemark Péterfy

* Det är osäkert vilken ”herr Schindler” som kan ha besökt 
arbetslägret i Cieszanów. Mest sannolikt rör det sig om 
Maximilian Schindler som ansvarade för inspektionen 

av krigsmateriel i Generalguvernementet (Inspektor der 
Rüstungsinspektion im Generalgouvernement). 

Källa: Safir, 2012 ”Bäste herrn, låt mig få leva”, XP Media.
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Instängd i gettot 1941–42

Livet i gettot 
På hösten när det blev kallt kunde vi inte gräva diken längre 
i Cieszanów. I stället skulle vi jobba i en saltgruva i Nowy 
Targ i södra Polen. 
 Men tyskarna ville inte ha oss. Vi var utmattade, sjuka i 
diarréer och dög inte till något arbete. I Nowy Targ fick vi 
lite soppa och medlemmarna i den judiska församlingen 
gav oss lite kläder. Några judiska läkare undersökte oss. 
Sedan fick vi biljetter av den judiska församlingen så att vi 
kunde resa hem till Kielce. 

Det var fruktansvärt att se hur situationen var i min 
hemstad. Det låg döda överallt. Man hann inte begrava 
dem. 
 Mina föräldrar hade tvingats lämna vårt hem och bodde 

i gettot. Min bror Moshe som jobbade på ett bageri, hade blivit skjuten när han försökte ta en limpa bröd för att hjälpa pappa. 
 När mamma och pappa frågade efter min bror Feivl visste jag inte vad jag skulle säga. Sista gången jag såg honom var i 
sjukstugan i Cieszanów och läkarna plåstrade om hans huvud. Jag såg honom aldrig mera. Det berättade jag inte för mamma 
och pappa, utan sa: ”Han är nog någonstans”.

Varje dag togs judar i gettot ut till tvångsarbete. När arbetarna samlades ställde jag mig i ledet. 
 Jag arbetade i ett stenbrott och hackade sten med hammare och slägga. Tyskarna satte kristna polacker att vaka över oss. 
För att få en matranson måste jag arbeta hårt. 
 Ibland när jag gick på toa, kunde jag smita i väg till ett fält för att gräva upp någon potatis eller grönsak att ta hem till 
föräldrarna. Jag gömde det jag hittade i kläderna, men det var svårt att komma förbi vakterna när man skulle in i gettot igen. 
Ibland blev man tillsagd att skaka på sig, och då trillade allt ut på marken. Då och då lyckades jag få med mig lite mat till mor 
och far. 
 Alla som arbetade hade ransoneringskort för kol, bröd och lite annat. När jag såg hur mina föräldrar sakta tynade 
bort bestämde jag mig för att lämna mitt ransoneringskort till dem och fly till Starachowice-Wierzbnik via Bodzentyn. I 
Starachowice bodde en av mina bröder, Natan.

Flykten till Starachowice-Wierbnik
Jag passade på att fly när jag var vid stenbrottet. Jag kände vägen till Bodzentyn lika bra som min bönbok och visste var jag 
kunde gömma mig, trots det var jag inte säker på vägarna. Den som hittade och avslöjade en jude fick i belöning ett kilo socker 
av tyskarna. Jag höll mig därför borta från vägarna så mycket som möjligt. Jag fick tag i en dressin som jag sköt framför mig 
på industrirälsen, så att det skulle se ut som om jag arbetade. 
 Jag gick tre mil från Kielce till Bodzentyn, och nästan lika långt från Bodzentyn till Starachowice-Wierzbnik.

När jag kom fram till min bror Natan tittade han på mig och frågade: ”Har du lämnat mor och far?” ”Ja”, sa jag. ”Men jag har 
lämnat mitt ransoneringskort. Då går det bättre för dem.” 

Gettot i Kielce.
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 Natan hade inte plats för mig. Han hade en egen familj, 
fru och två barn. ”Du får bo i vedskjulet på gården”, sa han. 
Det var trångt. I de stora springorna mellan brädorna kunde 
jag se natthimlen.
 Men jag var glad att jag fick bo där. 

Min bror hade varit bagare i en annan stad. Nu hade han 
byggt en ugn i hemlighet och smugglade in mjöl. Av bröden 
han bakade behöll han en limpa själv, resten sålde han. 
 Natan använde väven från en av mjölsäckarna för att sy 
kläder åt mig. Jag fick en skjorta och ett par byxor och jag 
blev jätteglad för det. 
 
Natan bad mig hjälpa honom hämta mjöl från en bekant 
som hade en kvarn. Min svägerska Chaya skulle visa vägen 
och hålla utkik efter patruller. Vid kvarnen lyfte jag upp en 
säck som vägde 25 kilo på ryggen och började gå. 

 Allt gick bra tills jag kom in i skogen och två SS-män kom i fatt mig. ”Vad har du på ryggen”, frågade de. ”Mjöl”, svarade jag. 
”Och vart är du på väg?” Jag hittade på att jag skulle gå med mjölet till min kusin Ejnesman som tillverkade stövlar åt tyskarna 
och var viktig för dem. 
 En av männen ställde frågorna. Den andre tog upp pistolen. Jag visste vem det var. Han kallades ”vargen”. Alla kände till att 
han gillade att skjuta judar, och att han gjorde det varje dag.
Mannen kastade i väg min mössa. Om jag hade hämtat den skulle han kunna säga att jag försökt fly och skjutit mig. 
 Efter en stund lät de mig fortsätta. För säkerhets skull gick jag till Ejnesmans hus och väntade tills de försvunnit. 
 Chaya hade sprungit hem och varnat Natan. När jag kom ensam med mjölet på ryggen såg han väldigt förvånad ut. Jag 
berättade att jag lurat SS-männen. Natan blev imponerad och tacksam. Om jag inte ljugit skulle de ha dödat hela familjen.

På ammunitionsfabriken
Precis som i Kielce hämtades judar i Starachowice-Wierzbnik till tvångsarbete. Det tog inte lång tid innan den judiska 
polisen gav mig order om att ställa mig till förfogande. ”I morgon går du och jobbar på ammunitionsfabriken Hermann 
Göring”, sa de. Jag hade varit beredd på det och visste att jag måste lyda. 

Arbetet på fabriken var tungt och farligt. Ingen ville vara där och en del betalade för att slippa. Jag, som inte kom från 
staden, behandlades som ”invandrare” och hade inget val. 
 Min plats var i förrådet. Först arbetade jag med att tappa upp syra till batterier, vilket inte var lätt. Ofta fick jag kemikalier 
och batterisyra på mig. Det frätte sönder min kläder. Men eftersom jag jobbade i förrådet kunde jag byta ut dem mot nya 
kläder. 
 Hela tiden kom det stora balar med kläder och lakan från getton där judar bott. Tygen sorterades och användes som 
trasor för att rengöra maskinerna. 

På hösten 1942 gav tyskarna order om att gettot i Starachowice-Wierzbnik skulle stängas. Alla måste ta sig till 
uppsamlingsplatsen vid järnvägsviadukten där det stod järnvägsvagnar uppställda. Vi fick tre timmar på oss att packa. 
Jag hade ingenting att ta med mig. 
 Alla som jobbade i Herman Göring Werke skulle ställa sig till höger, liksom de som jobbade på den jättestora sågen 

Instängd i gettot 1941–42

På kartan visas staden Starachowice.
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Instängd i gettot 1941–42

som tyskarna drev. Eller var det kanske till vänster … jag 
kommer inte ihåg. 
 Det kom många människor till järnvägsviadukten, 
också familjer med små barn. Mammorna och barnen 
gick långsamt. Då tog SS-männen barnen och dödade 
dem. 

Alla beordrades att ställa sig i olika led. 
 Min kusin Zindl, som räddat mig när jag var spädbarn, 
hade med Ejnesmans hjälp fått ett arbete på fabriken. 
Under arbetet hade han skadat sitt ben och kunde inte 
gå så fort. När han kom för att ställa sig i vårt led sköt 
tyskarna honom med flera skott. 
 Judarna som skulle städa upp i gettot efteråt, la honom 
i högen med döda kroppar. Men Zindl var inte död. ”Jag 
lever”, sa han. En SS-man som stod i närheten hörde honom 
och sköt honom flera gånger. 

Mitt namn, Manes Szafir, finns med i en lista som bevarats över arbetare från 

arbetslägret i Starachowice-Wierzbnik. Av någon anledning har man skrivit 

att jag är född 1923.
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Jag heter Max Safir.

Jag överlevde Förintelsen.

Här berättar jag min historia. 

Texten är en bearbetning av flera intervjuer med Max Safir.
Anhöriga till Max Safir har läst och godkänt framställningen av berättelsen.

Max berättelse
Del 4 · Tiden i läger 1942–45
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Tiden i läger 1942–45

Livet i arbetslägret
När jag jobbade i förrådet på Herman Göring Werke var jag nära köket. De som jobbade där fick en soppa och en liten smörgås. 
Eftersom jag var nära köket fick jag också soppa och smörgås.
 I förrådet fanns balar med kläder och annat som samlats in i getton där judar tvingats bo. När jag skulle hämta trasor för att 
rengöra maskinerna hittade jag ibland saker som jag kunde byta mot en extra portion soppa. Jag gick till kvinnorna i köket och 
visade upp en bh eller trosa. Ibland skrek de åt mig att försvinna, andra dagar var de villiga att förhandla.

Jag och några jämnåriga killar i sjutton- till tjugoårsåldern hjälptes åt att ”organisera”, kallade man det, stjäla mer mat. Vi höll 
utkik när matleveransen lastades in i förrådet. När det var fullt passade vi på att palla kålrot och potatis genom ett fönster som 
var öppet. 
 Vi turades om. En dag blev det min tur. Jag kröp in halvvägs, benen hängde utanför. Chefen 
för fabriken, en Gestapo, upptäckte mig där jag hängde. Han drog ut mig med fötterna. 
 ”Följ med”, sa han.
 Vi började gå mot en avrättningsplats. Mannen fingrade på pistolen. Han hade dödat 
många. Jag trodde att det var slutet för mig. Först sa jag inte ett ord. Jag tänkte, jag orkar 
inte längre, det finns ingen utväg. Men så sa jag till honom: ”Bäste herrn, låt mig få leva. 
Jag är så ung och jag var så hungrig”.  
 Alla trodde att jag skulle bli dödad men han släppte mig. Jag vet inte varför. Plötsligt var 
han bara borta. Han fick nog en chock av att jag tilltalade honom. Kanske finns det en Gud? 
Jag kan inte förklara det som hände. 

Till Auschwitz-Birkenau
Jag arbetade i två och halvt år i Hermann Göring Werke. Under tiden i arbetslägret bodde vi i baracker. Min räddning var att 
min kusin Szlama Ejnesman, var en slags arbetsledare där och hade mycket att säga till om. 
 Så kom dagen i juli 1944 då lägret i Starachowice skulle tömmas på judar. Det tog tre dagar. Tyskarna ställde fram vagnar 
och tömde lägret. Folk försökte fly. Även Ejnesman, men han blev skjuten utanför lägret. 
 Min bror var också där. ”Kom och ställ dig här med mig”, sa jag till Natan, men han ville gå sin egen väg. 

I min vagn var vi hundra personer. Vi stod packade som sillar. Ingen visste vart vi skulle. Det stank i vagnen, det var trångt 
och slagsmål utbröt. De som var starka kunde ta sig till en springa och andas lite frisk luft. 
 Vi bad vakterna att ställa in en hink och ta ut de döda. Deras svar var hela tiden: ”Jetzt wird es euch schon besser sein” 
(snart får ni det bättre). De visste.

Till slut såg vi en skylt med namnet Auschwitz. Jag visste inte vad det var. 
 Så rullade tåget in till Auschwitz-Birkenau, dörrarna öppnades, luft strömmade in och vi kunde äntligen andas. Överallt 
hördes rop: ”Har ni dollar eller guld?” ”Ge oss allt ni har.” ”Ni kommer att försvinna upp i skorstenen där borta.” 
 De som skrek var själva fångar. Jag hade varken dollar eller något annat. Det var bara att göra som man blev tillsagd. 



14

Max berättelse

ETERNAL ECHOES   Ett interaktivt utbildningsmaterial om Förintelsen
© 2022 författaren samt Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Tiden i läger 1942–45

Vi ställdes vi upp i ett led. ”Vad händer här?” frågade jag och fick svaret att vi skulle få ett nummer intatuerat. ”Jag vill inte 
tatueras”, sa jag när det blev min tur.  Då viskade en man till mig: ”Är du dum?” Om du blir tatuerad kan du leva tre månader 
till. Så fick vi ta av oss kläderna och stod nakna i kö. 
 Ett led med nakna kvinnor och ett med nakna män. För mig var det … genant … jag har inte ord för det! 
 Sedan kom en småväxt man i tysk mundering. Han skrek med gäll röst på bruten tyska ”Jetzt wird es euch schon besser 
sein” (snart får ni det bättre) och daskade de nakna kvinnorna på rumpan. Jag kan inte glömma honom. Usch.

Mitt arbetslag
I min barack var vi tusen personer. Det fanns många nationer - polacker, turkar, italienare - fångar från hela Europa. 
 Jag hade ju en del erfarenhet av läger och hade räknat ut att det var bra att ligga högst upp. Där kunde inte mannen som var 
ledare över oss – blockäldsten – komma åt att slå med sin käpp. De som ligger i mitten och längst ner får all skit på sig.
 Jag delade brits med två italienare, bröderna Ivo och Vasco. De var judar men kunde inga språk utom italienska. När fångarna 
fick sin matranson ropade bröderna till varandra: ”Ivo, nu kommer det bröd.” Eller ”Vasco, det blir soppa.”

På morgonen när man skulle marschera till arbetet ville vakterna höra sång. De visste att bröderna hade fina sångröster 
och tvingade dem att sjunga ”Mama son tanto felice” (Mamma jag är så lycklig). Det berörde mig illa. Var fanns deras 
mamma? Och min?  

Jag sökte hela tiden efter möjligheter att få bättre chanser att överleva och lyckades få plats i en arbetsgrupp där det var mest 
ryska soldater, bara några få judar. Vi jobbade med att demontera flygplan på ett fält utanför lägret. 
 Ryssarna påminde tyskarna om att de var krigsfångar och att de därför var berättigade en del förmåner. Det var bra för mig 
också. Efter arbetet när man skulle gå tillbaka krävde vakterna att man skulle sjunga igen. 

En gång när brödet skulle delas ut bad jag om att få hjälpa till. Jag tänkte att det kanske skulle gå att ta några bröd – inte stjäla, 
det sa man inte utan ”organisera”, så kallade man det. Så jag passade på och ”organiserade” fem bröd. Men blockäldsten märkte 
att jag tog bröden. ”Du har stulit andras bröd.” För det gav han mig mer stryk än jag någonsin fått tidigare. 
 Vid uppställningen nästa morgon måste andra dra mig ut från baracken och stödja mig för att jag skulle kunna stå upprätt. 
Jag kunde inte arbeta och lämnades ensam. Det kändes som om det var slut för min del. När man inte kan jobba i Birkenau 
hamnar man i gaskammaren.
 Jag ville inte bli hämtad till gaskammaren. När alla hade gått till jobbet tog jag mitt bälte, satte det runt halsen och hakade i en 
krok. Jag ville inte leva längre. Efter en stund vaknade jag på marken, blodig och full av sår. Kanske svimmade jag, jag vet inte, 
men på något sätt överlevde jag. Efter några dagar ville jag gå tillbaka till mitt jobb, men kapon, arbetsledaren, sa nej. Han ville 
inte ha mig. ”Jag lovar att jobba lika bra som innan”, sa jag. ”Jag tar inte stryk för din skull”, sa han.  Det betydde allt för mig att 
få ingå i den här gruppen. 
 En av judarna var vän med kapon och övertalade honom att låta mig vara med i arbetsgruppen. Jag nästan kröp till jobbet, 
men jag klarade det. 

Till Österrike
I nära sex månader, från juli 1944 till januari 1945, var jag i Birkenau. Jag trodde inte att jag skulle komma därifrån 
levande. Där fanns gaskammare och krematorier. Det var nästan omöjligt att överleva.

Så kom en order om att flera baracker i Birkenau skulle tömmas och de fångar som fortfarande kunde arbeta skulle flyttas 
till andra läger. Innan vi gav oss iväg lyckades jag ta lite konserver från förrådet, ett täcke och ett par stövlar. 
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 Det tog tretton dagar innan vi kom fram till nästa läger. Först gick vi i flera dagar i en så kallad ”dödsmarsch”. Det var 
jobbigt, det fanns inget vatten, ingen mat. De som inte orkade föll i diket. Vakterna begärde att vi skulle bära de som inte 
längre kunde gå. Jag bar en person men till slut orkade jag inte längre och han hamnade i diket. Då gick tyskarna fram 
och sköt honom. 
 Jag drack vatten från pölarna på marken.

Den sista sträckan från Tyskland till Österrike sattes vi på ett godståg. 
 När tåget stannade befann vi oss i Mauthausen som ligger drygt 45 mil från Auschwitz. Jag fick veta att det inte fanns 
några gaskammare, men krematorium. 
 Lägret låg högt uppe i de österrikiska alperna. Det var vinter och kallt och vi hade bara skor, t-shirt och kalsonger på oss. 
Kläderna hade skickats iväg för desinfektion. Vi packades in i baracker
 På morgonen hade de appell för att se hur många som överlevt. 

I Ebensee arbetsläger

Efter några veckor kom kläderna tillbaka och vi fick börja jobba. Då fördes vi till Ebensee som var ett mindre underläger till 
Mauthausen. När vi gick genom porten i Ebensee lade en polack, en kapo, märke till mina stövlar. ”Du har fina stövlar”, sa 
han. ”Ge mig dem. Du får bröd och ett par andra skor. Du kan ge dem till mig frivilligt, eller så tar jag dem”. 
 Det gick ett par dagar innan han konfronterade mig igen. Jag gav honom stövlarna och fick en bit bröd och ett par träskor. 
Kanske skulle han hjälpa mig senare.

Träskorna var svåra att gå med. När vi gick till vår arbetsplats vid ett stenbrott tvingade vakterna oss att springa i en 
stentrappa i skogen. Då var det farligt att ha träskor; stövlarna hade varit bättre. ”Fortare, fortare”, skrek vakterna. Många 
fångar fastnade i leran eller halkade och slog sig svårt. 

På bilden visas stentrappan där jag och 

andra fångar tvingades springa nedför för 

att komma till arbetsplatsen.

Koncentrationslägret Ebensee.

©
 E

w
a 

W
ym

ar
k

©
 U

n
it

ed
 S

ta
te

s 
H

o
lo

ca
u

st
 M

em
o

ri
al

 M
u

se
u

m
. M

ed
 t

ill
st

ån
d

 a
v 

G
is

el
a 

W
o

rt
m

an
. 

Tiden i läger 1942–45
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Vi fångar blev också våra egna fiender. Man 
måste tänka på sig själv för att överleva. 
 I Birkenau visste man att man fick sitt bröd, 
men här slutade tyskarna dela ut mat till oss.  

Det låg döda människor överallt kring krematoriet. 
Det behövdes ingen gaskammare.

Jag var så hungrig att jag nästan inte stod ut. På 
kvällen drömde jag om att få bröd nästa dag. 
Hoppet höll mig vid liv. 
 Hungern var outhärdlig. På en backe nära 
krematoriet såg leran ut som margarin och man 
fick för sig att det gick att äta. Det går inte att 
beskriva situationen i lägret. 

Jag blev helt utmattad och till slut klarade jag 
inte av att utföra något arbete. 

 Den enda utvägen var att gå till en barack som kallades sjukstugan. Där låg så många utmattade fångar och lik. 
 Eftersom tyskarna var rädda att fångarna skulle sprida sjukdomar hade de vakter som såg till att ingen kom ut därifrån.
 Det var en plats för döende. Jag lade mig på en brits och väntade på att jag skulle dö.

Tiden i läger 1942–45
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Före detta fångar i koncentrationslägret i Mauthausen, Österrike. Fotot togs i samband 

med befrielsen i maj 1945.
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Jag heter Max Safir.

Jag överlevde Förintelsen.

Här berättar jag min historia. 

Texten är en bearbetning av flera intervjuer med Max Safir.
Anhöriga till Max Safir har läst och godkänt framställningen av berättelsen.

Max berättelse
Del 5 · Krigsslutet och tiden efter 1945

Ett interaktivt utbildningsmaterial om Förintelsen
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Krigsslutet och tiden efter 1945

Befrielsen den 6 maj
En dag när jag tittade ut genom fönstret såg jag hur 
tyskarna kastade uniformerna och gevären och hur 
vakterna flydde. Alla på sjukhuset började vakna till, 
jag också – vad händer nu? Var vi befriade? Kroppen 
var slut, men hjärnan fungerade. 

När amerikanerna kom, tömde de barackerna och 
gjorde om till ett sjukhus. Det kom frivilliga läkare. Jag 
fick en säng där tyskarna hade bott. 
 Efter en tid kom också en brigad med judiska 
soldater som tjänstgjorde i den brittiska armén. En 
av dem ropade ”finns det några judar här?”. Och jag 
svarade ”Ja!”. ”Var har ni varit hela tiden?” frågade jag. 
Han bara skakade på huvudet och jag fick inget svar.
Jag låg där i några månader, hur länge vet jag inte. 

En gång kom en läkare och ville ge mig blodplasma. Jag 
tyckte man kunde ge plasman till någon som var lite friskare än jag. ”Jag kommer inte kunna leva” sa jag. Men läkaren satte 
sig på kanten av britsen och sa: ”Så länge ögonen är öppna lever man”. ”Jag lever inte”, sa jag. ”Jag är så gott som död, men du 
får göra som du vill.”
 Läkaren gav mig blodplasman. Efteråt fick jag frossa. Det kändes som om jag skulle frysa ihjäl. Jag ropade högt. En polsk 
assistent som var med läkaren kastade en filt över mig. ”Tyst horjude!” skrek han.

Mot ett nytt hemland
Jag och andra som hade överlevt undrade vad vi skulle göra nu. Så fort jag kunde stå på benen följde jag med en grupp före 
detta lägerfångar som skulle få vård någonstans i Tyskland. 
 När jag var där hörde jag hur personalen bråkade och skrek till varandra. Jag stod inte ut med att höra det tyska 

språket. Därför bestämde jag och några andra att lämna Tyskland och ta tåget 
till Italien. 
 I Modena i norra Italien fanns ett uppsamlingsläger för före detta fångar och 
människor på flykt. Dit åkte vi. 
  Röda Korset fanns också där. De satte upp listor med namn på överlevande 
från lägren. Jag gick dit många gånger och tittade. Men jag hittade inte namnet 
på någon i min släkt. Ingen hade överlevt. 
  Jag förstod att det inte fanns någon som väntade på mig i Bodzentyn, Kielce 
eller Starachowice. Därför bestämde jag mig för att ansluta mig till en grupp 
som skulle resa till det brittiska mandatet Palestina. Sedan jag var tio år hade 
det varit mitt mål.

På bilden står jag längst till vänster. Fotot togs en kort tid efter att lägret i Ebensee 

befriats.

Mitt första ID-kort, 1947 i det brittiska mandatet 

Palestina.
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Resan till Sverige
I Palestina träffade jag en vacker ungersk flicka, Helena Kaufmann, och vi gifte oss. Hennes syster hade räddats genom 
Svenska Röda Korsets aktion med de Vita bussarna 1945. De hade varit tillsammans i alla år i lägren och hade starka band 
till varandra.
 Några år senare blev min fru svårt sjuk och hon ville vara nära sin syster, därför flyttade vi till Sverige när våra barn var 
tre och fem år gamla. 
 Vi bosatte oss i Katrineholm, där vi var de enda judarna. Jag började söka jobb i olika verkstäder. Jag talade inte svenska, 
och bara lite tyska och engelska. ”Kan jag få jobba här? Jag är duktig.” ”Behöver ni folk?”. Jag gick runt och frågade och fick 
napp på en Ford-verkstad där chefen var tysk.

Jag försökte assimilera mig, bli vän med både arbetskamraterna och ledningen. Jag härmade dem och gjorde som de. När jag 
såg att de rökte, så började jag också röka, inte cigarett eftersom det var för dyrt, men pipa. 
 En dag när vi stod där började de prata politik och en av dem sa: ”Det är synd att Hitler inte hann utrota alla judar.” 
 Min fru hade förvarnat mig och sagt att jag skulle få höra sådant. När jag hörde vad mannen sa tog jag mina kläder och 
gick hem. 
 När Helena kom hem låg jag på sängen. ”Har du varit i slagsmål?” frågade hon. ”Nej”, sa jag. 
 Så blev jag alltså bemött i Sverige de första åren. Det hände också att grannbarnen skrek:  ”Mamma, där kommer Israels 
barn.”

Krigsslutet och tiden efter 1945

På Max initiativ genomfördes 2009 en restaurering av den judiska begravningsplatsen i Bodzentyn, där Max är född. Då restes även ett minnesmonument för 

att hedra Förintelsens offer. 

©
 P

ri
va

t, 
sa

m
t 

Ew
a 

W
ym

ar
k

©
 P

ri
va

t, 
sa

m
t 

Ew
a 

W
ym

ar
k



20

Max berättelse

ETERNAL ECHOES   Ett interaktivt utbildningsmaterial om Förintelsen
© 2022 författaren samt Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA)

Senare, när jag blev änkeman och pensionär flyttade jag till 
Stockholm. Här finns mina barn. Med tiden har jag också 
fått barnbarn och barnbarnsbarn. 
 Det dröjde lång tid efter kriget innan jag kände att jag 
kunde klara av att besöka Polen. Efteråt har jag kunnat 
bearbeta mer av det som hände mig. 

När jag samtalar med elever uppmanar jag dem att lyssna till 
sina lärare, och lära av historien. Varje generation är ansvarig 
för vad den gör. Ungdomarna är ansvariga för sina val.

På bilden syns Max med koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-

Birkenau i bakgrunden. Fotot togs under en resa 2008.

Max har under många år föreläst för skolungdomar och konfirmander. I 

boken Bäste herrn, låt mig få leva berättar Max om sina erfarenheter som 

överlevande från Förintelsen. 
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2010 hjälpte den katolska prästen i byn, fader Leszek Sikorski, till att resa en sten till minne av Max släkt och de som på ett 

särskilt sätt hjälpt honom i svåra stunder under Förintelsen.

THIS STONE HAS BEEN RAISED IN MEMORY OF

MY PARENTS ICEK AND PERL SZAFIR

AND MY SIBLINGS ISRAEL, NATAN, MOSHE AND FEIGE

WITH THEIR FAMILIES, FEIVL, HENIA AND HINDL

MY UNCLE ABUSH SZAFIR WITH HIS FAMILY

MY UNCLE BERESH SZAFIR WITH HIS FAMILY

AS A TOKEN OF GRATITUDE FOR MY COUSINS

LEIZER AND ZINDL SZAFIR AND SHLOMO

AND RUCHELE EINESMAN,

WHO HELPED ME IN DIFFICULT SITUATIONS,

THUS SAVING MY LIFE

ALL THOSE, AS WELL AS OTHER MEMBERS

OF MY FAMILY IN BODZENTYN,

WERE VICTIMS OF THE HOLOCAUST

IN THE YEARS 1939 – 1945

IN ETERNAL MEMORY

MANES SZAFIR (MAX SAFIR)

BODZENTYN 26 AUGUST 2009


