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Jag heter Lea Gleitman.
Jag överlevde Förintelsen.
Här berättar jag min historia.
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Min uppväxt 1924–1937
Min familj
Jag föddes den 27 november 1924 i staden Oświęcim i södra Polen.
Vi var fyra syskon. Min storebror hette Jehuda men vi brukade kalla honom Wowek. Jehuda var fyra år äldre än jag och
Miriam två år. Lillasyster Balcia föddes tre år efter mig. Jag fick namnet Lea men kallades Lorka, och på jiddisch Laje.
Jag och mina äldre syskon bråkade ibland, men aldrig med Balcia. Vi älskade och avgudade henne.
Min pappa Jonah Posner hade en tygaffär. På den tiden var det vanligt att man köpte tyg och betalade en sömmerska eller
skräddare för att sy kläder. Tygerna såldes som metervara. Pappa brukade komma hem med så vackra tyger, han hade god smak.
På somrarna badade vi i floden Soła, och ett år ordnade pappa nya baddräkter till Miriam, mig och Balcia. De var likadana,
orange med ett marinblått band upptill.
Min mamma Szprinca, Sabina, Posner var hemmafru. Hon var en riktig yiddishe mame, noga med allt och alltid orolig för att
jag eller mina syskon inte åt tillräckligt. Mamma och grannfruarna brukade prata med varandra om sina bekymmer för barnen.
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Vi barn älskade Oświęcim. Det var en idyllisk småstad och alla pappas åtta syskon bodde där, och tre av farmors syskon.
Vårt hus låg vid torget. Mitt emot, på andra sidan, bodde farmor och farfar. På en gata intill bodde faster Regina. Fem
minuter längre bort hade pappas yngsta syster Carka sitt hem. På nästan varenda liten gata hade jag kusiner.
Mammas släkt bodde också nära, bland annat i staden Chrzanów norr om Oświęcim.

Mamma och pappa gifte sig 1919. Dessa foton togs
förmodligen några år tidigare, när de förlovade sig.
Szprinca och Jonah var båda födda 1896.

På kartan syns min hemstad Oświęcim, som under och efter Förintelsen blev känd under
det tyska namnet Auschwitz.
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Min storebror Jehuda Zew
Posner. Han kallades också
Wowek. På fotot är han i
20-årsåldern.

Till vänster är min syster Miriam. Till höger är vår kusin
Sabina. Miriam och Sabina var jämngamla. Fotot togs 1941,
då de var 19 år. Sabina överlevde inte Förintelsen. Hon
mördades i Auschwitz 1944.

Tyvärr har jag ingen bild av min lillasyster Balcia, och det gör hemskt ont.
Hon var bara 15 år när hon gasades ihjäl i Auschwitz 1942.

På bilden syns min mamma med min syster Miriam
och bror Jehuda. Fotot togs 1924. Samma år föddes
jag. Man ser att mamma är lite rund om magen.

Livet i Oświęcim
Min familj var religiös, judiskt ortodox. Jag tyckte mycket om den judiska helgen. Förberedelserna inför sabbaten började
redan på torsdagen. Mamma handlade och lagade mat. Jag minns doften av den kokta karpen. Det var mysigt när vi kom
hem och mamma bakade kakor. Hon gjorde alltid många, tre, fyra sorter till varje sabbat.
På fredagskvällen var vi ofta tillsammans med pappas syskon och deras familjer. Det var
feststämning. Jag älskade min stora släkt.
På lördagen gick männen till synagogan i sina finkläder, pälshattar och sidenrockar.
Kvinnorna var också uppklädda.
Jag lekte mycket med mina kusiner och andra judiska barn, men hade också två kristna
lekkamrater. Mina föräldrar hade ingenting emot det.
Vi yngre syskon pratade polska med varandra och till våra föräldrar. De svarade oss på
jiddisch. Mamma kunde polska. Pappa var inte lika duktig. Han talade helst jiddisch eller tyska.
Jehuda som var äldst pratade också jiddisch. Han gick även i en judisk religiös skola, cheder, och lärde
heliga skrifterna på hebreiska.

sig att läsa de

På min skola gick både judiska och kristna barn. I Oświęcim fanns det ett judiskt gymnasium men ingen judisk folkskola.
Senare, när vi flyttade till Sosnowiec var det annorlunda. Där fanns det flera judiska skolor. Då läste vi böner och fick
undervisning på jiddisch.
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Pappas tygaffär låg i staden Chorzów, i området Schlesien på gränsen mellan Polen och Tyskland. Han åkte dit varje morgon
och kom hem sent på kvällen. För att han skulle få kortare resväg flyttade vi 1932 från Oświęcim till Sosnowiec som låg längre
norrut. Därifrån tog det bara en halvtimme för pappa att komma till affären.

Familjen flyttar till Sosnowiec
Jag var åtta år när vi flyttade in på Wspólna-gatan 10 i Sosnowiec.
Släktingarna brukade skämta om hur vi förändrades. Mamma slutade att ta på sig peruken som ortodoxa kvinnor bar.
Hon tyckte att hon kunde vara en bra judisk fru utan den. Hennes hår var vackert, långt och vågigt.
Tidigare brukade pappa låta skägget växa. När hans syskon kom på besök i Sosnowiec retades de kärleksfullt med
honom och sa att varje gång de kom såg skägget ut att vara kortare.
Pappa brukade gå till ett av de många små bönehusen som fanns i Sosnowiec. Men på helgdagarna gick vi tillsammans
till den stora synagogan.
Jag tyckte allra bäst om den judiska påsken, pesach. Då fick vi flickor nya klänningar och skor.
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Sosnowiec var en storstad med en stor judisk befolkning. Tack vare det fanns det judiska folkskolor och gymnasieskolor.
På skolan där jag började var alla judar. Det var även de flesta av lärarna, men det fanns några kristna också.

Min skolklass i Sosnowiec. Längst till vänster står min lärare, Lejbowicz. Bredvid henne står Luba Pergricht. Luba
överlevde Förintelsen och kom till Stockholm i Sverige efter kriget. Till höger om henne står jag, och vid sidan om
mig min bästa vän Fredzia Zając. Efter kriget flyttade Fredzia till Melbourne men vi har fortsatt hålla kontakt och har
även besökt varandra.
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Vi fick bo var som helst i staden men de flesta judiska familjer bodde i samma stadsdel.
I vårt våningshus levde 24 familjer. Bara vaktmästaren Jarosz var icke-jude.
Jag lekte ofta med grannbarnen ute på gården eller hemma hos någon.
Alla kände alla i huset. Man visste vad som hände i olika familjer. Man visste till
och med vad andra lagade för mat. Det var en stark känsla av gemenskap som växte
mot slutet av 1930-talet.
Jag gick ofta på bio, minst två gånger i veckan. Jag älskade film! Det fanns en teater också.
Dit gick jag för att jaga autografer när det kom kända skådespelare.
I Sosnowiec hade jag bara judiska kompisar. Men ibland lekte jag med den kristne vaktmästarens söner Staszek och Krysiek
som var i min ålder. Vi lekte på gården. De skulle nog inte ha vågat leka med mig i andra delar av staden.
Människor i Sosnowiec var antisemitiska. Det hände att judiska barn blev trakasserade av kristna barn på gatorna. Man
kunde få en sten i huvudet.
De brukade också slänga lök efter oss och kalla oss judar för cebula, alltså ”lök”. Jag antar att det var för att vi ofta använde
lök i maten. Men mig träffade de inte, jag var snabb och sprang fort. Dessutom visste jag vilka gator jag skulle undvika. De
flesta incidenterna hände i utkanten av staden. Där bodde det inte så många judar och gick man dit fanns det stor risk att
man blev skadad.
Men i min familj kände jag mig trygg och var inte rädd.
På en gata i närheten av vårt hus låg en kyrka. Under den kristna påsken hetsade prästen upp folket genom att säga att
”judarna dödade Gud”, ”de dödade Jesus”. Efter en sådan predikan blev stämningen hotfull och våra föräldrar såg till att vi
höll oss hemma. De förbjöd oss att gå ut.
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Ungdomar planerar att emigrera
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Jag tror man kan säga att jag var en ganska lycklig och glad flicka ända fram till den
dagen när Tyskland invaderade Polen.
De sista åren innan kriget bröt ut följde mina föräldrar det som höll på att ske i
tidningar och på radio. Man hörde Hitlers vrål och hur han hotade judarna, inte bara
de tyska judarna utan alla judar. Det kändes i luften att något skulle hända, och vi
barn märkte att våra föräldrar var oroliga.

Längst till höger på bilden står min kusin
Rachel, och i mitten hennes väninna Lola
Heiberger. Vi bodde i samma hus i Oświęcim.
Lolas morfar eller farfar ägde huset.
Vem den tredje flickan är vet jag tyvärr inte.
Fotot togs 1938.

Judiska ungdomar pratade om att det fanns en möjlighet att lämna Polen. Men på
1930-talet var inte vi välkomna någonstans, inga länder ville ta emot oss. Och hösten
1938, efter Novemberpogromen i Tyskland, stängde det brittiska mandatet Palestina
gränserna helt för judar. En del försökte, men inte så många lyckades, att ta sig in i
landet olagligt.
En av mina äldre kusiner, Sabina, var sionist och hade emigrerat tidigare. Hon kom
till oss på besök och försökte övertala andra att komma till Palestina.
Min yngste morbror som nyligen gift sig ville åka till Palestina illegalt med sin fru.
Mormor blev upprörd. Hon grät och sa: ”Jag är så gammal, om du åker kommer jag
aldrig mer att få se dig.” Då bestämde han sig för att stanna. Han ville inte såra sin mor.
Tänk om hon inte hade sagt så, och han hade åkt. Då skulle han ha överlevt.

Jag är den andra flickan från höger. Fotot togs
under en utflykt till Kraków med Beit Jakobskolan 1938. Vi besökte många platser och fick
samtidigt undervisning. I bakgrunden syns
ett monument – en gravkulle som kallades
Kopiec Piłsudskiego och upprättades till minne
av statschefen Józef Piłsudski som dog 1935.
Många judar var med och byggde den. Fotot
fick jag efter kriget av en väninna. Under åren
i läger lyckades hon bevara den.
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Pappa hamnar på andra sidan gränsen
© Privat, reproduktion: SKMA

Den 1 september 1939, bara ett par månader innan
jag skulle fylla 15 år anföll Tyskland Polen och
några dagar senare rullade de tyska soldaterna in
på sina gröna motorcyklar i Sosnowiec. Vi upplevde
på en gång hur atmosfären blev ännu mera hotfull.
Alla judar var rädda för Tyskland. Många unga
män tänkte att om de fick välja ville de hellre hamna
under den ryska regimen, och flydde österut till den
del av Polen som efter krigsutbrottet kontrollerades
av Sovjetunionen.
En vecka innan kriget bröt ut hade pappa tömt
sin butik i Chorzów. För att varorna inte skulle
falla i tyskarnas händer tog han med sig allt hem.
Det här fotot togs i samband med min faster Carkas bröllop. Jag minns inte om det
På det sättet kunde vi också få möjlighet till extra
var 1937 eller 1938. Längst till vänster i mönstrad klänning syns min mamma och
bakom henne min pappa. Jag står längst bak på vänster sida. På samma rad längst till
inkomst och klara oss bättre. I hela lägenheten låg
höger står min kusin Rachel. Min farfar som var en mycket religiös man syns längst
det tygrullar.
ned till höger. Av alla som finns med på bilden var det bara jag och Rachel som
I samband med krigsutbrottet var pappa på resa
överlevde Förintelsen.
och hamnade i det ryska territoriet i staden Lviv
(Lvov), utan någon möjlighet att ta sig hem till oss. Han blev kvar där till sommaren 1941 då Tyskland anföll Sovjetunionen
och intog det som tidigare var östra Polen.
När tyskarna intagit Lviv började de förfölja och mörda judarna. Pappa togs till olika läger och han lyckades skriva några
brev till oss. Vi fick tre hälsningar från ett läger där han var, utanför Ostrów Wielkopolski (Ostrowo). Han skrev att hungern
härjade och bad oss att skicka ett matpaket. Det gjorde vi naturligtvis. Men det sista paketet vi skickade i december 1941 kom
tillbaka. På ett papper stod det att adressen inte existerade.
Vi visste att tyskarna genomförde masskjutningar, men exakt hur det gick till när pappa mördades fick vi aldrig veta.
Förmodligen ligger han i en grav med tusentals andra.
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Instängd i gettot 1940–1943
Livet i gettot
Tyskarna beslag tog judiska hus. Judar tvingades lämna sina hem och flytta till en särskild del i staden. Det var ett öppet getto
utan murar, taggtråd eller staket. Men om en jude rörde sig utanför området blev han eller hon skjuten av vakterna.
Vårt hus låg i stadsdelen som gjordes om till ett getto. Därför kunde vi bo kvar i samma lägenhet på Wspólna-gatan 10.
Men det flyttade in fler familjer, och området där judar fick bo blev allt eftersom tiden gick mindre och mindre.
Efter ca två år slängdes även vi ut från vår lägenhet och fick dela boende med andra. I en del lägenheter trängdes upp till
sju familjer.
Tyskarna tömde flera livsmedelsbutiker och beslagtog varorna. Vi judar tilläts bara att handla i några få affärer som
fortfarande var öppna. I början fanns det kött och fisk men snart tog maten slut och människor gick hungriga. Det enda som
fanns att köpa var kål och potatis.
Vi hade fortfarande tygrullarna som pappa burit hem. För att få lite mer att äta sålde vi en del av tygerna på den svarta
marknaden. Plötsligt en dag kom Gestapo. Någon hade angivit oss. Soldaterna skällde på mamma: ”Du verfluchte Jude!”
(”Din förbannade jude!”) ”Du har varor hemma! Du vet att du inte får lov att ha det.”
I deras ögon tillhörde ingenting oss längre. Allt tillhörde Tyska riket. Sedan de tagit tygrullarna blev allting bara värre och värre.
I april 1941, när tyskarna byggde den ökända dödsfabriken i min hemstad Oświęcim (på tyska Auschwitz), tvångsförflyttade
de alla judar. På det sättet kom alla pappas syskon med familjer till Sosnowiec. Jag var glad att ha dem nära mig igen. Det var
naturligtvis annorlunda nu jämfört med tidigare; jag var inte en lycklig flicka längre och vi tvingades bo tillsammans i ett
getto. Men ändå – det betydde mycket att jag fick vara med pappas familj.
Efter klockan sju eller åtta på kvällen fick vi inte vara utomhus. Eftersom det var utegångsförbud blev sammanhållningen
starkare mellan grannarna. Vi kände varandra tidigare men kom varandra ännu närmare under kriget.
Det började spridas rykten om det som pågick i Auschwitz. Även barnen hörde det. Vi undrade när det skulle drabba oss.
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På bilden är jag 17 år. Det är jag som har kappan med pälskrage längst
fram till vänster. Jag älskade den kappan. Det kornblåa tyget kom från
min pappas affär. Fotot togs 1941 i gettot i Sosnowiec. På fotot syns
mina jämnåriga kompisar. Till höger om mig sitter Channa Nunberg. I
bakre ledet till höger står Frajda Focher. Jag minns inte pojkens namn
men han kom från Wadowice och var efterlyst av tyskarna. Bakom mig
står Hela Hocherman, vi var grannar. Efter kriget träffade jag henne i
Israel. Hon var en så vacker kvinna! Kastanjerött hår och bruna ögon. Av
dem på bilden överlevde jag, pojken och Hela.
Under kriget gav jag fotot till en väninna. Hon lyckades packa med det
innan hon fördes till ett arbetsläger och på så sätt bevarades bilden.
Många år senare hörde jag att Marisa Fox, dotter till Hela Hocherman,
var journalist och arbetade med ett projekt för att sammanställa
mammans berättelse. Jag tog kontakt med Marisa och berättade att jag
hade en bild på med hennes mamma. Hon reste hela vägen från USA till
Sverige för att träffa mig och höra allt jag visste om Hela från den tiden.
Hela hade själv inte berättat allt det hon varit med om för Marisa.
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Här är jag tillsammans med några av mina vänner i Sosnowiec. Jag står näst längst till höger. Fotot är
taget vid ett grönområde i utkanten av Sosnowiec som kallades działki. Det fungerade ungefär som en
kolonilott och vi fick möjlighet att odla grönsaker där.
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På bilden har jag en väska som jag sytt själv.
Mamma ville att jag skulle ha något att göra.
Hon skickade mig på en kurs där en flykting
från Tjeckoslovakien lärde mig och andra
unga kvinnor att sy.

Det här brevet skrev min mamma Szprinca, Sabina, i september 1940 till sin bror Joseph David Ernst i USA. Mamma skrev för att fråga honom om han
kunde hjälpa oss och ta hand om min äldre bror och syster och på sätt rädda dem från nazisterna. De första åren under den tyska ockupationen trodde vi
nämligen att ungdomarna var i störst fara och att det inte var så farligt för de yngre barnen. Min morbror och moster gjorde nog allt de kunde men tyvärr
fanns det ingen möjlighet under kriget för någon att ta sig till USA. På sista sidan anger mamma vår adress i Sosnowiec. Gatan hade fått ett tyskt namn
och kallades Weichselstrasse 10.
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Min mamma och lillasyster deporteras
© Privat, reproduktion: SKMA

Den 12 augusti 1942 gav tyskarna order om att alla judar måste lämna sina hem och samlas
på en stor idrottsplats. Alla måste komma. Den som inte löd order skulle straffas med döden,
tyskarna använde inga andra straff.
Jag hade åkt skridskor på den platsen många gånger. Varje vinter spolade man vatten
som frös till en isbana. Jag och mina vänner brukade vara här på söndagarna. Nu satt vi tätt
packade på marken, uppemot 30 000 judar. Stämningen var tung. Alla visste att barn och
äldre inte hade någon chans. Vi var alla dömda, men den som fördes till ett arbetsläger hade
åtminstone en liten möjlighet att överleva.
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På fotot syns min syster Miriam till
vänster, och till höger min kusin Sabina
som var syster med Rachel. Sabina och
Miriam föddes samma år, 1922, och var
mycket goda vänner. Fotot togs 1941.
De verkar inte ha någon davidsstjärna
på sig, kanske hade de armbindel, vi
hade det i början.

För en stund var vi alla samlade, min mamma, mina fastrar, syskon, kusiner och jag. Pappas
äldsta syster Regina var alltid så klarsynt. När vi satt där vände hon sig till Wowek, Miriam,
Sabina, Rachel och mig. ”Ni är de enda som har en chans”, sa hon. ”Försök att överleva. Om
inte ni överlever kommer hela vår släkt att utplånas.”
Under åren som kom skulle vi minnas det faster Regina sa. Hon hade rätt. Ingen av de
andra togs ut till arbete, och av oss fem ungdomar var det bara tre som överlevde.
Tyskarna använde arenan som en Umschlagplatz och efter två dagar började de välja vilka
som skulle deporteras till Auschwitz och vilka som skulle användas som arbetskraft.
Bödlarna pekade åt höger för unga och åt vänster för andra. Vänster betydde Auschwitz.

På bilden syns min moster Lea
som bodde i Wadowice. De var sex
bröder och två systrar i familjen.
Fotot togs 1938 eller 1939.
© Privat, reproduktion: SKMA

Efter kriget fick jag höra att samtidigt som vi väntade på idrottsplatsen gick soldater från hus
till hus i staden och sökte igenom alla utrymmen. Med sig hade de angivare och hundar. De
som hade försökt att gömma sig, kanske på en vind eller i en källare, sköts ihjäl.
Några lyckades rymma, men vart skulle de ta vägen? Lokalbefolkningen
ville inte hjälpa oss. Det fanns till och med de som var glada för det som hände.

Den dagen skildes jag från de flesta ur min släkt: min farmor och farfar, faster Regina,
faster Mina och hennes barn. De tog även min mamma som då var 46 år, och min älskade
lillasyster Balcia som var 15.
Under åren i läger och senare vid befrielsen fortsatte jag att hoppas att någon av dem skulle
ha överlevt. Långt efter krigsslutet fick jag höra en av fångarna som överlevde i Auschwitz
berätta om transporten från Sosnowiec. Han sa att alla som kom med det tåget hade förts
direkt till gaskammaren.
De som gick åt vänster såg jag alltså aldrig mer. Jag och min bror Wowek, syster Miriam, och
mina kusiner Sabina och Rachel fördes till Środula, ett nytt getto i utkanten av Sosnowiec.

Min farmor och faster Mina.
Fotot togs 1934 på en kurort dit
de åkte för att dricka vatten ur en
hälsobrunn. Det var sådant man
gjorde på den tiden.
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Tvångsarbete i gettot
Mina syskon och kusiner tilldelades olika arbeten i verkstäder och fabriker. Miriam och jag sydde underkläder och skjortor
till tyska soldater. Min bror fanns på ett bygge och Rachel och Sabina uträttade andra arbeten.
I det nya gettot i området Sosnowiec-Środula bodde vi i hus som tidigare tillhört den kristna polska befolkningen. Tyskarna
hade tvångsförflyttat dem för att förbereda gettot.
Wowek, Miriam, Sabina, Rachel och jag höll ihop. Det var nästan bara ungdomar kvar efter utrensningen på arenan,
men vi lärde känna flera judiska ungdomar från den närliggande staden Będzin som tyskarna valt att använda som
arbetskraft.
Vi förstod att vi inte skulle få vara kvar här för alltid. Vi oroade oss för vad som
hänt med våra familjer, och undrade hur det skulle gå för oss.
Det fanns inte så mycket fritid. Vi arbetade många timmar varje dag och
var utmattade när vi kom hem på kvällen.
Plötsligt en dag i mars 1943 kom det soldater in på min arbetsplats. De
skrek, som alltid: ”Lämna era symaskiner, lämna arbetsborden. Utrym
lokalen och invänta order.”
Vi gjorde som vi blivit tillsagda och när alla samlats fördes vi till en plats
som tyskarna kallade Durchgangslager, och förkortades Dulag. Alla visste att
därifrån skickades man vidare till olika tvångsarbetsläger.
Vi hörde ofta tyskarna prata om olika läger. Judiska ungdomar hade även tidigare deporterades från gettot i Sosnowiec
till lägren i Tyskland. De fick en kallelse att infinna sig och skickades sedan iväg.
Genomgångslägret Dulag var inrättat i min skola, en stor och fin byggnad där jag hade gått ett år på judiskt handelsgymnasium före kriget (1938–39).
Av någon anledning var inte min syster Miriam på arbetsplatsen när jag och de andra ungdomarna hämtades. När hon
fick veta vad som hänt packade hon en väska med kläder som hon lämnade till mig. En vecka senare fördes jag till östra
Tyskland.
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Jag heter Lea Gleitman.
Jag överlevde Förintelsen.
Här berättar jag min historia.

Leas berättelse
Del 4 · I olika läger 1943–1945

Berättelsen är en bearbetning av flera intervjuer med Lea Gleitman.
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I olika läger 1943–1945
Vi kommer till olika läger
Vi var ungefär 120 flickor som skickades till tvångsarbetslägret i Gräben bei Striegau i dåtidens östra Tyskland. Så skildes jag
från min bror och syster, samt mina kusiner.
Senare skickade de min syster Miriam till ett läger som heter Parschnitz, i Sudetenland i dåtidens Tjeckoslovakien. Min
bror sändes till ett annat läger som jag i dag inte minns namnet på.
Miriam skickade ett kort till mig från Parschnitz. Hon var förtvivlad för att vi inte kom till samma ställe. Texten var på
tyska eftersom tyskarna måste kunna läsa och censurera allt. Hon skrev: ”Es gibt keine Worte, die mein Schmerz beschreiben
können, dass wir nicht zusammen sind.” På svenska betyder det: ”Det finns inga ord som kan beskriva smärtan jag känner
över att vi inte är tillsammans.”
Jag svarade Miriam, men fick bara skicka en hälsning till henne.
Jag fick även ett brev från min bror. Han skrev att han hade råkat ut för en fallolycka och slagit sönder näsan. Så länge man
inte skadade sig i arbetslägret hade man en chans att överleva. När jag hörde vad som hänt Wowek förstod jag att han inte
skulle klara sig.
Efter en kort tid i Gräben bei Striegaus tvångsarbetsläger kom en ny transport från Sosnowiec. Till min stora lycka var
Rachel med. Vi var inte bara kusiner utan också mycket nära kompisar.

Tvångsarbete i Gräben bei Striegau
Vi fångar arbetade tolv timmar om dagen på en linfabrik, från sex på
morgonen till sex på kvällen. Veckan därpå växlade vi och arbetade
från sex på kvällen till sex på morgonen.
Hela tiden var vi stängt bevakade av SS-kvinnor. De gick
omkring och iakttog oss så att vi inte slarvade eller stal något. När
som helst kunde de utdela slag eller bestraffningar. Ibland tog de
bort den matranson vi blivit tilldelade för att orka arbeta. De som
skadade sig fördes bort.
Nattskiftet var värst. Vi var undernärda och påverkades psykiskt
av all stress.
Det var inte alla som lyckades hålla sig vakna.
Vi upplevde att SS-kvinnorna var ännu grymmare än männen. Kanske upplevde vi det så för att man inte förväntar en sådan
ondska hos kvinnor. De hånade oss och skrek att vi var ohyra. ”Du verfluchte Jude!” (”Din förbannade jude!”) Sådant fick vi
höra hela tiden.
En av kvinnorna såg hur duktig Rachel var på att sticka och virka. Hon kom med garn och gav henne ett uppdrag att sticka
en tröja. När den var klar fick Rachel en tallrik soppa som belöning.
Innan Rachel kom hade jag lärt känna en ung kvinna i lägret, Bronka Kohn. Vi tre höll ihop och tog hand om varandra.
Om någon fick en brödbit extra delade vi den, så när Rachel fick tallriken med soppa från SS-kvinnan åt vi den tillsammans.
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Den första tiden i lägret hade jag ganska mycket kläder eftersom min syster gett mig en väska innan jag transporterades från
gettot till Gräben bei Striegau.
För att få lite extra mat började jag sälja klädesplaggen. Det gick att göra byteshandel med lokalbefolkningen genom de
icke-judar som arbetade på linfabriken, eftersom de inte var fångar och kunde röra sig mer fritt. För en klänning kunde jag
till exempel få en bit bröd.
Vi bodde i baracker, 16 flickor i varje byggnad, och sov på britsar i flera våningar. Barackerna var varma och det fanns även
en plats i lägret där vi kunde tvätta oss.
Vi gjorde vad vi kunde för att överleva som människor och behålla vår värdighet. Även om vi inte hade något att bjuda på
firade vi varandras födelsedagar. Ibland spelade vi teater med och för varandra. Jag var ”sångerska” i lägret – flickorna bad
mig ofta att sjunga. En flicka skrev en underbar dikt som en annan flicka tonsatte. Den sången minns jag än i dag:

Jag sätter mig på sovbritsen
Mitt hjärta skriker av smärta
Jag minns våra stunder
Våra lyckliga, trevliga stunder
Varje natt drömmer jag om dig
För jag vill ha dig
Jag vill ha dig så mycket
Den här sången handlar om frihet
Den ger oss styrka
Om friheten drömmer vi om nätterna
Och ser den genom tårar
Den här sången handlar om frihet
Och vi drömmer om den
Vi tror den tiden kommer
När friheten ger oss en kram
										I översättning från polska av Ewa Better
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Dödsmarschen mot Bergen-Belsen
Året 1944 kom det en dag tio flickor från Auschwitz till vårt läger. De hade inte något hår på huvudet, allt var bortrakat. När de
berättade om det de hade sett och hört i koncentrationslägret förlorade vi nästan hoppet.
Jag var i Gräben bei Striegau från mars 1943 till december 1944. Då var de sovjetiska trupperna på frammarsch och vårt läger
stängdes.
Det kom en order om att vi skulle utrymma lägret. De talade inte om vart vi skulle, bara att vi genast måste ge oss av därifrån.
Vi försökte ta på oss så många plagg som möjligt, tröja på tröja, och byxa på byxa. Jag tog också min härliga kappa som jag
fortfarande hade kvar.
Vi fördes ut på vägarna omgivna av soldater. De beordrade oss att gå i led. Hela tiden skrek de ”schnell, schnell” (”fort, fort”).
Kanske hade de själva bråttom för att inte hamna i ryssarnas händer?
Det var vinter och isande kallt. Marken var frusen. Innan vi fördes ut ur lägret hade vi i ett magasin lyckats stjäla sockerbetor
som tyskarna använde som djurfoder. Vi hade också lite torrt bröd som vi skurit i mindre bitar. Under marschen fick vi vid
några tillfällen vatten, men ingen mat.
I två veckor marscherade vi genom Tyskland. Skorna vi hade på oss höll inte ihop längre. Vi var ”lyckliga” när vi hittade en lada
där vi kunde övernatta. Andra nätter sov vi utomhus.
Till slut kom vi till en station någonstans där det stod ett tåg. Det var en oerhörd lättnad. Jag var helt utmattad och orkade inte
gå längre. En väninna som också var från Oświęcim hjälpte mig att komma upp i godsvagnen.
Vi reste ytterligare fem dagar med tåg. Den tredje veckan i januari kom vi till slut fram till Bergen-Belsen.
När jag tänker tillbaka på det i dag förstår jag inte hur vi kunde överleva. Det var många som dog under marschen och
ombord på tåget. Utmed vägarna låg stelnade kroppar som vittnade om att vi inte var de enda tyskarna hade skickat ut på så
kallade dödsmarscher.  
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Jag heter Lea Gleitman.
Jag överlevde Förintelsen.
Här berättar jag min historia.

Leas berättelse
Del 5 · Krigsslutet och tiden efter 1945

Berättelsen är en bearbetning av flera intervjuer med Lea Gleitman.
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Tiden i Bergen-Belsen
När vi kom fram till Bergen-Belsen var det mörkt. Direkt vid ankomsten fördes vi till en barack med duschar. Vi hade
tidigare hört att det fanns ”falska duschar” i Auschwitz och var rädda att det skulle komma gas istället för vatten. Två flickor
som stod bredvid mig skyndade sig därför att äta upp brödbitarna som de hade sparat.
Efter duschen tilldelades fångarna olika baracker. Jag, Bronka och Rachel kom till den så kallade dödsbaracken. Troligen
hette den så eftersom vi delade golv med både sjuka och döda.
Det fanns varken stolar eller bord. Inte heller några sovbritsar eller ens madrasser. Vi låg direkt på det hårda, kalla, smutsiga
golvet. Tre eller fyra flickor måste dela på en filt.

© Privat, reproduktion: SKMA

Vi 200 flickor som var där låg tätt intill varandra i rader. För att uträtta våra behov måste vi gå ut. På marken fanns ett hål
med träplankor runt omkring.
Det härjade tyfus och magsjukdomar i lägret. Många var svårt sjuka och jämrade sig. Jag såg dem dö inför mina ögon.
När någon dog måste andra fångar bära kroppen till en särskild plats i lägret. Men det var ingen som orkade. Vi var för svaga
och utmattade. Istället lades de döda direkt i en hög utanför baracken. De låg där fram till befrielsen.

Det här är en skiss av min barack som jag minns den. Bronka, Rachel och
jag låg i raden vid det tredje fönstret till vänster om ingången. Utanför
fanns ”toaletten” på den ena sidan av ingången. Mitt emot staplades de
döda i en hög.

Varje morgon väcktes vi klockan sex. I barackerna fanns det fångar som var ledare, kapos. De jagade ut oss och höll vakt
tills de andra bödlarna kom. Först skrek de ”appell” och sedan ”schnell, schnell” för att skynda på oss. Alla måste resa sig
från golvet och i snabb takt ställa upp i led utanför baracken. Vi stod upp i kläderna vi sov i, och som vi aldrig kunde tvätta.
Det var i början på året. Vi tvingades stå i timmar i den isande kylan tills tyskarna kom och kontrollräknade oss. De
visste hur många det bodde i varje barack. Men antalet stämde aldrig eftersom en del inte hade klarat av att gå ut. En del
låg orörliga kvar på golvet. Flera dog även under tiden som vakterna räknade oss.
En kapo fick räkna dem som fanns i baracken och en annan de som stod uppställda utanför. När de till sist efter fyra,
fem timmar hade räknat klart och allt stämde fick vi gå tillbaka in igen.
Vår ”frukost” bestod av en bit torrt bröd som skulle räcka till kvällsmat också. Vi serverades även en svart vätska,
surrogatkaffe.
Mitt på dagen portionerade de ut Mehlsuppe, mjölsoppa. Den smakade illa men det var så kallt i baracken att vi ansåg
det himmelskt gott att få dricka soppan eftersom den var varm.
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I en annan byggnad fanns det ett så kallat Waschraum med stora plåtvaskar. Men vattnet var kallt, och rummet också
eftersom fönstren var utslagna. På grund av kylan var det praktiskt taget ingen som gick in där.
Vi var övertäckta med löss. De satt i håret, på hela kroppen och i kläderna. Betten kliade förfärligt. För att bli av med
något av smutsen och odjuren kände jag att jag åtminstone måste försöka tvätta mig.
Det var minusgrader i tvättrummet, men det avskräckte mig inte längre. Jag kände en stark längtan efter att få tvätta
mig. När jag stod där kom det in en annan flicka. Vi andra såg ut som skelett men hon såg faktiskt ut som en människa.
Flickan tvättade händerna. Med sig hade hon en liten handduk och en bit tvål! Det var omöjligt för mig att ta blicken från
tvålen. Jag kände en sådan dragning till den att benen nästan vek sig under mig.
När flickan var klar gick hon ut. Kvar låg handduken och tvålen. Jag kunde inte tro mina ögon! Än i dag vet jag inte om
hon sett mina blickar och lämnat sakerna med flit, eller kanske bara glömde dem.
Så snart hon var utom synhåll slängde jag mig över tvålbiten och handduken. Jag tog snabbt av mig kläderna och lade
dem inom räckhåll på golvet. I lägret lämnade man inte några saker obevakade.
Sedan började jag tvåla in mig och tvätta mig. Jag kände inte någon kyla, men jag var jag rädd att flickan skulle komma
tillbaka.
När jag var klar tog jag på mig mina smutsiga kläder igen.
Tack vare den här tvålen kunde jag även senare tvätta mig lite grand. Kanske bidrog det till att jag överlevde(?) Jag
kunde åtminstone hålla tillbaka lössen ett tag.
Eftersom vi sov direkt på golvet fick många av flickorna i dödsbaracken liggsår på ryggen. I Bergen-Belsen behövdes ingen
gaskammare. Tyfus, diarréer, kyla, smuts och svält tog livet av de flesta. Av oss 200 som kom i samma transport överlevde
bara ett femtiotal.

Brittiska trupper befriar lägret

Rachel och jag besökte Bronka varje dag, ibland två till tre gånger om dagen. När vi
kom den 14 april fanns hon inte längre på sin brits. Vi förstod vad som hade hänt och
började leta bland kropparna i likhögen utanför sjukstugan. Där fann vi henne. Hon
låg med öppna ögon.
I den stunden trodde varken Rachel eller jag att vi hade någon chans att överleva.
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Det var många som led av diarréer. De klarade inte av att ta sig till hålet i marken
utanför baracken och den lösa avföringen rann över golvet.
Jag och Rachel stod fortfarande på benen. Så fort vi hörde att det kommit en ny
transport gick vi för att fråga efter släktingar och vänner. När vi var där serverades ofta
mjölsoppan och vi trängde in oss i kön för att få en extra tallrik. Soppan tog vi med till
vår väninna Bronka. Hon blev allt sjukare och orkade inte längre stå upp.
Till slut var Bronka så dålig att vi blev tvungna att ta med henne till den så kallade
sjukstugan. Det fanns inga mediciner eller läkare där. Den enda fördelen var att det
fanns britsar att ligga på, och en toalett.

Det här fotot av Bronka Kohn fick
jag av en väninna efter kriget. Det
togs förmodligen något år före
krigsutbrottet 1939. Bronka var 21 år
gammal när hon dog, den 14 april,
i Bergen-Belsen, 1945.
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När tyskarna hörde att de brittiska trupperna var på frammarsch övergav de lägret. Under tre dagar fram till befrielsen
serverades därför inte någon soppa eller något bröd.
Dagen efter Bronkas död, den 15 april, gick jag för att hämta dricksvatten. Utanför
baracken överraskades jag av ett strålande väder. Det hade varit så kallt hela tiden,
men nu värmde solen härligt. Jag satte mig på marken och vände ansiktet mot
ljuset. Kanske skulle vi ändå överleva, tänkte jag. Men när jag såg kropparna
som låg överallt på marken i lägret kändes det inte lika säkert.
Jag blev sittande i solljuset en lång stund och njöt av värmen. Det var
en sådan kontrast mot den stinkande, smutsiga, kalla baracken. Då körde
plötsligt en uniformerad man förbi på en motorcykel. Jag såg direkt att det
inte var en tysk soldat.
När motorcykeln försvunnit gick jag in i baracken och berättade för de
andra flickorna vad jag hade sett. Alla som orkade gick ut. Vi satte oss på marken
utanför baracken och väntade tillsammans. Efter ett par timmar kom flera brittiska
trupper med soldater.
Soldaterna kände lukten från döda kroppar och stinkande avloppshål. En brittisk soldat eller officer som satt på en
stridsvagn beklagade att de tyvärr inte kunde stanna och hjälpa oss, utan måste vidare.
Senare fick vi veta att de brittiska trupperna inte kunde stanna. Soldaterna var på väg mot Hamburg för att kämpa
tillsammans med andra de allierade.
Man ordnade så att vi och andra före detta fångar i lägret fick hjälp av brittiska Röda Korset. Men personalen visste inte
hur de skulle ta hand om så sjuka människor. Maten de gav oss var olämplig. Många kastade sig över köttkonserverna.
Efter så lång tid av svält och sjukdomar klarade inte deras magar av den rika födan. De dog i svåra smärtor.
För att utrota lössen som spred tyfus brände Röda Korset ner alla baracker. Jag har hört att de senare ångrade att de gjorde
det eftersom det inte lämnades något bevis kvar för eftervärlden.
De eldade också upp våra filtar och kläder. Fram till dess hade jag lyckats behålla min kornblå kappa. Till min stora
sorg togs den nu ifrån mig.
Alla före detta fångar desinficerades. De svårast sjuka transporterades till sjukhus och många fördes även genom
hjälpinsatsen med de Vita bussarna till Sverige.
Rachel och jag placerades i det stora uppsamlingslägret vid Bergen-Belsen som britterna upprättat. Det var ett så kallat
Displaced Person Camp, förkortat DP. Långsamt fick vi tillbaka krafterna, men helt friska blev vi aldrig.
Uppsamlingslägret fanns kvar ända till 1950. Alla som inte ville eller kunde återvända till sina hemländer fick stanna
där. Även Rachel och jag blev kvar. Vi ville inte tillbaka till Polen. Och vi förstod att det inte fanns några andra överlevande
i våra familjer.

Vi planerar att åka till Sverige
Från helikoptrar kom papperslappar och pennor som Röda Korset släppte ner. De uppmuntrade alla att skriva brev till
anhöriga och lovade att se till att hälsningarna kom fram till de adresser vi uppgav. Tanken var att vi på det sättet skulle
få kontakt med andra släktingar som överlevt.
Rachel och jag hade faktiskt en adress till pappas näst yngste bror, onkel Moshe Posner. Han var 20 år när han lämnade
Polen och bosatte sig i Darmstadt i Tyskland. En kort tid före krigsutbrottet 1939 lyckades han och faster Berta och deras
tre barn fly till Köpenhamn i Danmark. Min familj lyckades hålla kontakt med Moshe till sensommaren 1942. Postgången
fungerade bra eftersom tyskarna hade ockuperat både Polen och Danmark.
När gettot i Sosnowiec stängdes hade faster Regina uppmanat mig, min syster, bror och mina kusiner att överleva. Hon
upprepade adressen till vår farbror: ”Sortedamsgade 5 i Köpenhamn”. Därför kunde Rachel den utantill. Det var vår plikt
som överlevande att ta kontakt med honom.
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I brevet till onkel Moshe skrev Rachel och jag att vi var i ett uppsamlingsläger vid BergenBelsen. Det vi inte visste var att Moshe och hans familj hade tvingats fly till Sverige 1943
eftersom Tyskland hotade att deportera alla danska judar. När kriget var slut återvände
Moshe till Köpenhamn och hittade vårt brev. Han var förtvivlad. ”Är det bara ni kvar?”
skrev han. Före kriget hade han sju syskon med familjer i Polen. Bara Rachel och jag hade
överlevt.
Moshe ville att vi skulle komma till honom i Köpenhamn. Det var stort för oss att vi hade
en släkting – en familj! Men Danmark hade stängt gränserna, de tog inte emot flyktingar.
Moshe föreslog då att vi skulle åka till Malmö istället med de Vita bussarna. Det var bara
en och en halvtimme med färja mellan länderna. Rachel och jag bestämde oss för att åka
till Sverige.

På bilden syns onkel Moshe
Posner. Fotot är från slutet av
1920-talet. Då bodde min farbror
i Tyskland. Många av bilderna på
familjen fick jag av Moshe efter
kriget.

Till uppsamlingslägret kom många andra överlevande som letade efter släktingar. En av
dem var en ung man från Sosnowiec som jag kände ganska väl. Han var kanske något år
äldre än jag. När han såg mig utbrast han: ”Lorka, jag har goda nyheter! Jag kommer från
Bielsko-Biała och där träffade jag din syster Miriam.” Han räckte mig en lapp med hennes
adress.
Det var en enorm lycka! Jag skrev genast till Miriam: ”Kom hit fort! Rachel och jag
har fått kontakt med onkel Moshe i Köpenhamn. Vi ska resa till Malmö i Sverige.” Men
postgången fungerade inte. Allt var kaos i Europa de första månaderna efter kriget.
Tiden närmade sig när vi skulle åka till Sverige. Jag kunde inte åka utan Miriam, så jag
bestämde mig för att hämta henne.

Jag hämtar min syster
Att åka till Polen var svårt och farligt. Jag var bara 21 år och borde inte resa ensam. Ett ungt par som jag hade träffat i
lägret letade också efter överlevande släktingar. När de inte hittade någon i Tyskland tänkte de fortsätta till Polen, och jag
frågade om jag fick följa med.
Det var september och började bli kallt. Jag hade inga lämpliga kläder. En av mina väninnor i lägret sydde en kjol och
jacka av några filtar. I de kläderna reste jag sedan för att leta efter Miriam.
Jag hade en lapp med mig där det stod att jag som ”återvändande till fädernas land” skulle få resa hela vägen utan biljett.
Jag visade upp lappen på tåget och även på spårvagnen i Bielsko-Biała. Föraren i vagnen ville ha betalt, men jag hade inte
en enda grosz, inte ett öre. Jag pekade på pappret och sa: ”Här står det att jag får åka med ända till den här gatan.”
Tvångsarbetslägret Parschnitz där min syster varit fånge hade befriades av Röda armén. Ryssarna öppnade inte något
uppsamlingsläger där utan skickade iväg alla före detta fångar till platserna de kom ifrån. I Sosnowiec kunde Miriam inte
hitta något arbete, men hon hade träffat en bekant som hade hjälpt henne att ta sig till Bielsko-Biała, som ligger ganska
nära Oświęcim. Där fick hon arbete som kontorist på en fabrik.
Jag kom fram till Bielsko-Biała på en söndag. Miriam som var ledig hade bestämt träff med en väninna. Lägenheten där
hon bodde låg på första våningen och spårvagnen åkte förbi precis utanför. Från sitt fönster kunde Miriam se vilka som
fanns ombord, och den här dagen höll hon ett öga på vagnarna som passerade för att se om väninnan var med.
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Miriam kunde inte tro sina ögon när hon sträckte sig ut genom fönstret och plötsligt fick syn på mig i spårvagnen. Vi
överlevande hade ofta sådana upplevelser, att vi trodde vi såg en bekant som sedan visade det sig vara någon annan.
Det dröjde inte länge förrän jag knackade på hennes dörr. Vi hade varit skilda åt i två år, men det kändes som 200 år – vi
hade så mycket att berätta för varandra. Vi pratade och grät.
Den kommunistiska regimen i Polen hade förbjudit människor att lämna landet. För att ta oss över gränsen till östra
Tyskland betalade vi smugglare. Vi gav oss av samma höst och reste tillsammans med Miriams väninna och hennes syster
med fästman. I december tog vi oss sedan vidare från östra Berlin till den västra sidan av staden.
Samtidigt hade Rachel fått hjälp av sionistiska aktivister att ta sig till Belgien och sedan vidare till det brittiska mandatet
Palestina. Därför var det bara jag och Miriam som reste vidare mot Sverige den 6 maj 1946.

Livet i Sverige
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I Sverige placerades Miriam och jag tillsammans med andra
flyktingar i karantän i Landskrona ett par veckor. Jag kände på
en gång en stark koppling till staden. Jag har nämligen läst Selma
Lagerlöfs bok Gösta Berglings saga, och visste att hon hade fått
nobelpris för den boken.
Efter tiden i karantän kom vi till Malmö och där träffade vi för
första gången farbror Moshe och faster Berta. De blev som föräldrar
för oss, och kusinerna Joakim, Hanna och Bernard blev som
syskon. Vi åkte ofta till dem i Köpenhamn och firade helgdagarna
tillsammans.
På den tiden var det ett rikt judiskt liv i Malmö. Vi knöt vänskapsband
med många och blev medlemmar i den judiska församlingen. När
vi träffades pratade vi mest polska och jiddisch.
Redan efter ett par veckor fick jag jobb på en strumpfabrik. Från början kunde jag bara säga några få ord på svenska, ”hej”, ”tack så mycket”
och ”hur mår då”, men så småningom lärde jag mig mer och mer.

Josef och jag hade inte råd med något stort bröllop utan
ordnade med bröllopsfesten i vårt hem. Vi bodde då i en
lägenhet utan badrum och delade toalett med de andra i
trapphuset. I köket fanns det inte heller något varmvatten.
Vi gifte oss i Malmö synagoga den 24 december 1950.
Vi hade inte tänkt på att det var julafton men märkte när vi
kom ut på gatan att det var svårt att få tag i en taxi. Istället
fick vi åka språkvagn hem till de väntande gästerna. Som folk
tittade på oss och min långa bröllopsklänning! Det hade vi
roligt åt senare under middagen.

Jag träffade min blivande man Josef Gleitman 1948 och vi gifte oss
1950. När vi sågs sa det klick meddetsamma. Han kom från samma
stad i Polen som jag, Sosnowiec. Det visade sig att jag hade varit
klasskamrat med en av hans systrar, Rutka. Josef hade överlevt en
av dödsmarscherna, från Auschwitz till Sachsenhausen och kom
till Sverige genom hjälpinsatsen med de Vita bussarna.
Tillsammans fick vi två döttrar, Barbro och Susanne, och senare
även barnbarn och barnbarnsbarn. Tyvärr gick Josef bort i cancer 1961.
Min syster Miriam gifte sig med en man från USA. De sista åren
bodde de i Israel hos Sylvia, en av parets två döttrar. Mirjam gick
bort 2016. Rachel hade dött tre år tidigare. Jag är den sista av oss tre
som är kvar i livet.
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1989 började Ahmed Rami att sprida lögner om att Förintelsen aldrig ägt rum i Stockholms lokalradio. Vi var då några
överlevande i Malmö som tänkte att vi måste göra något; vi kunde inte tiga. 1991 bildade vi föreningen Förintelsens
Ögonvittnen med Harry Rubinstein som ordförande. 2005 gav vi ut minnesskriften Förintelsens Ögonvittnen, där alla
berättade om en speciell händelse i lägren.
Från början var vi 20 vittnen från olika länder som Polen, Danmark, Tjeckien, Tyskland och Ungern. Var och en av
oss började berätta om våra erfarenheter på skolor. Nu, 2017, är vi bara två som fortfarande har möjlighet att besöka
skolklasser, och jag möter nya elever en eller ett par gånger varje vecka.
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På bilderna syns min man Josef
Gleitmans dokument. Han överlevde
dödsmarschen från Auschwitz
till Sachsenhausen. Där fick han
som fånge ett ”pass”. Josef fick
lämna fingeravtryck och signera
dokumentet. Han uppgav Radomsko
som födelseort. När Josef skulle
ange yrke hittade han på att han var
”låssmed” (schlosser).

I mina svenska papper står det att jag
är född den 27 januari. Det var under
den kommunistiska tiden i Polen som
myndigheterna där skrev fel i mina
id-handlingar. Jag har försökt att få
uppgifterna korrigerade, men har inte
lyckats.

Här är jag på promenad med mina döttrar, Barbro
och Susanne i Helsingborg 1956.

2016 reste jag och mina döttrar till Polen. Här är
jag och Barbro vid ingången till huset i Sosnowiec
där jag bodde.
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