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Abstract 

The witness testimonies at the Polish Research Institute archive in Lund constitute today a 

unique and unparalleled interview gem! The subsequent comparative case study analyses how 

Holocaust survivors were treated in the concentration camps and how this is described in the 

Polish witness testimonies about the Holocaust from 1945 - 1946. Several different methods 

are applied in the study including a qualitative text analysis in combination with a quantitative 

methodology. In addition, the research study is based on various theoretical perspectives i.e. 

gender perspective, a social- and cultural historical analysis and the construction of a "we" 

and "them", in order to structure and place this in an explanatory context. The results thus 

indicate that children were generally treated better than the elderly, but even they were 

subjected to punishment, aggravated assault and liquidation in the gas chambers. Furthermore, 

countless crimes against humanity as well as genocide are exemplified including; torture, 

medical experiments, rape, systematic killing of members of various groups, starvation and 

forced sterilization. The labour camps could have better access to facilities but, on the other 

hand, often more abuse occurred there than in the concentration camps. Consequently, the 

treatment of the internees was extremely inhumane regardless of where one was imprisoned 

but, still varying degrees of hell emerged. Regarding the question of which occupations relate 

to the stereotypical gender roles, research indicates that the occupations of the elderly are 

strongly connected to these and also to the societal norms of masculinity and femininity. The 

case study further demonstrates that the division of work in the camps was generally not  

related to the gender norms and roles of the time. Accordingly, the norm-breaking division of 

labour is illustrated, where both women and men performed immensely heavy work in the 

concentration- and labour camps. Simultaneously they obtained each other’s characteristically 

gender-coded tasks. Based on the qualitative and quantitative text analysis, one can observe 

how various prisoners were treated extremely brutally with numerous depictions of physical 

and mental violence e.g. assault, interrogation under torture and terror. Additionally,  

collective punishments, forced labour and strategic sexual violence formed the daily life of 

camp prisoners.  

 

Keywords: Treatment, witness testimonies, The Holocaust, PIZ archive, concentration 

camps, Polish, gender roles, genocide 
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Inledning 

”Goda människor, glöm inte! Berätta! Skriv!”1 

 

”Hur blev du människa igen? Det tar ett liv. 

Man kan leva med det men jag kan aldrig komma över det.”2 

 

Ordet ”vittna” har flera betydelser för förintelseöverlevande – en börda, ett kall men även en 

obligation som oundvikligen kännetecknar deras överlevnadsidentitet. Vittnesmålen samt 

offren för Förintelsen inkluderar flera grupper än enbart judar t.ex. politiska fångar, 

homosexuella, romer, funktionsförhindrade, slaver samt Jehovas vittnen. Följande studie tar 

avstamp i de polska vittnesutsagorna om Förintelsen från 1945 – 1946. Uppsatsens tematik 

samt problemområde fokuserar på skildringen av hur våldsutövning införlivades i 

behandlingen av fångarna under Förintelsen. Genom studerandet av ca 50 exempelfall från 

den digitala samlingen: Witnessing genocide vid Lunds Universitetsbibliotek åskådliggörs hur 

diverse fångar behandlades under folkmordet. Dessa mikrohistoriska fallstudier fungerar som 

underlag för en kvalitativ samt komparativ textanalys, beträffande behandlingen i 

koncentrationslägren av polska förintelseöverlevande. Inom forskningsfältet har överlevarnas 

vittnesutsagor som källmaterial sällan tillämpas i vetenskapliga undersökningar samt 

avhandlingar. De underliggande orsakerna bakom detta kan partiellt förklaras utifrån 

språkbarriärens problematik men även det nyligen påbörjade digitaliseringsarbetet. Det 

bristfälliga tillämpandet av vittnesmålen innebär dock inte att källmaterialet har ett irrelevant 

historievetenskapligt värde. Tvärtom! Synliggörandet av vittnesmålen bidrar till diskussion 

samt reflektion kring demokrati, människors lika värde samt mänskliga rättigheter. Ytterligare 

tillför vittnesutsagorna fördjupad förståelse samt kunskap om den elementära roll vårt 

demokratiska system utgör för konstruerandet av ett samhälle, baserat på respekt inför varje 

människas rätt till liv. I år, 2021 ämnar även den svenska regeringen att införa ett förbud mot 

förintelseförnekelse och poängterar vidare vikten av att Förintelsen som världshistoriens 

största brott mot mänskligheten aldrig får falla i glömska.  

 

 

 
1 Malin, Thor Tureby & Kristin, Wagrell, Vittnesmål från Förintelsen och de överlevandes berättelser: 

Definitioner, insamlingar och användningar, 1939 – 2020, Stockholm: Forum för levande historia 2020. 

[Elektronisk] https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/118flh_vittnesmalrapporten_nov-

20_webb.pdf, s. 15.  
2 Bernt, Hermele & Cato, Lein, Överlevarna: röster från Förintelsen, Stockholm: Ordfront 2020, s. 223.  

https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/118flh_vittnesmalrapporten_nov-20_webb.pdf
https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/118flh_vittnesmalrapporten_nov-20_webb.pdf
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Syfte och frågeställning  

Syftet med denna komparativa fallstudie är att undersöka hur förintelseöverlevande 

behandlades i koncentrationslägren och hur detta skildras i vittnesutsagorna.  

 

Följande frågeställning kommer att undersökas i uppsatsen på basen av det granskade 

källmaterialet:  

• Hur behandlades diverse fångar enligt de polska vittnesutsagorna om Förintelsen 

från 1945 – 1946? 

 

Underfrågor för att främja frågeställningen:  

• Behandlades äldre och yngre fångar olika enligt de polska vittnesutsagorna om 

Förintelsen från 1945 – 1946? 

 

• Vilka brott mot mänskligheten/folkmord bevittnade de? 

 

• Förekom det någon skillnad i behandlingen av fångarna i fängelser respektive 

koncentrationsläger samt varför? 

 

• Vilka yrken anknyter till de stereotypa könsrollerna samt de samhälleliga normerna 

om manligt och kvinnligt? 

 

• Fördelades arbetsuppgifterna i lägret i relation till dåtidens könsnormer- och roller? 

 

Källmaterial, urval och avgränsningar 

Källmaterialet i uppsatsen består av insamlade vittnesmål från The Polish Research Institute 

archive in Lund - Polski Instytut Źródłowy w Lund (PIZ) mellan 1945 - 1946. Idag återfinns 

kopior av PIZ arkivets originalprotokoll i den digitaliserade samlingen Witnessing genocide, 

vilka följaktligen utgör den föreliggande uppsatsens källmaterial. En arbetsgrupp under 

ledning av Zygmunt Łakociński och Sture Bolin, samlade in muntliga vittnesmål från polska 

förintelseöverlevande som anlände till Sverige med de vita bussarna 1945. Följaktligen 

genomfördes djupintervjuer av sammanlagt 512 polska medborgare av vilka 85% var 

katoliker, 12% judar och 71% kvinnor. Vittnesutsagorna var ursprungligen skapade i syfte att 

tillämpas som bevismaterial i rättegångarna mot de nazistiska förövarna, men även som 

källmaterial i framtida forskning. Närhetskriteriet till händelsen var av ytterst vikt vid 
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insamlingen av vittnesmålen, kort efter att informanterna anlänt till Sverige.3 Längden på de 

transkriberade vittnesutsagorna varierar därmed mellan några sidor upptill över 100. 

Vittnesmålen återfinnas vid Lunds Universitetsbibliotek under digitala samlingar – 

Witnessing genocide, numrerade 1 - 512. Dock ansåg arbetsgruppen 16 av vittnesmål 

innehålla särskilt känslig information och är därmed numrerade idag T1 - T16.4 

Konsekvenserna av den pågående covid-19 pandemin kan även återfinnas i följande uppsats 

genom ett aktivt val samt avgränsning till lättillgängligt och digitalt källmaterial. Lunds 

Universitetsbibliotek färdigställde digitaliseringen av källmaterialet 2017, och idag är mer än 

330 vittnesmål översatta till engelska. Följaktligen avgränsas undersökningen till de ca. 330 

vittnesutsagorna översatta till engelska från den digitala samlingen: Witnessing genocide. 

Därtill genomförs ett slumpartat urval på 47 vittnesutsagor där 71 % består utav kvinnor och 

30 % av män, åldersklassificerade i följande fem kategorier: 13 - 17 år, 18 - 24 år, 25 - 35 år, 

36 - 50 år samt 51 - 70 år (se Bilaga 2). Könsfördelningen i fallstudien avseglar således 

arkivets verkliga procentuella förhållande mellan män och kvinnor. Därefter handplockas ca 

10 vittnesmål till varje kategori med beaktande till adekvat representativitet av antalet judar, 

romer samt katoliker i relation till arkivets totalantal.  

 

Ur ett källkritiskt perspektiv utgör vittnesutsagorna både en berättande källa men, även en 

kvarleva av sin tid. Källmaterialets genre är som tidigare nämnts vittnesmål från de polska 

förintelseöverlevande, där flera av dessa tillämpades i det juridiska efterspelet ex. vid 

Ravensbrückrättegångarna genom att styrka bevisbördan mot de krigsbrott nazisterna begått. 

Dessutom nyttjades vittnesutsagorna från kvinnorna som utsatts för medicinska experiment 

vid åtalet av de nazistiska läkarna under Nürnbergrättegångarna. Vittnesmålen är naturligtvis 

tendensiösa eftersom, dessa skildrar den enskilda individens personliga upplevelser, känslor 

samt trauman. Överlevarna kan därmed delvis vid intervjuerna ha förringat illdåden de 

bevittnat samt uppge felaktig information – vilken inte överensstämmer med fastställda fakta 

med avseende på individens pågående bearbetningsprocess av traumat. Dock, bör man även 

iaktta risken av intervjuarnas samt protokollformatets latenta intentioner vid intervjutillfällena 

dvs. skapandet av ett filter, vilket enbart inkluderar enligt intervjuaren relevant information. 

 
3 Universitetsbiblioteket – digitala samlingar, The Polish Research Institute archive, [Elektronisk] 

https://www.ub.lu.se/hitta/digitala-samlingar/witnessing-genocide/polish-research-institute-archive Uppdaterad 

2021-03-08 Hämtdatum: 2021-03-15.  
4 The Polish Research Institute in Lund, Archival description, [Elektronisk]  

https://www.ub.lu.se/sites/ub.lu.se/files/2020-11/PIZ_archival_description.pdf 2020. 

 

 

https://www.ub.lu.se/hitta/digitala-samlingar/witnessing-genocide/polish-research-institute-archive
https://www.ub.lu.se/sites/ub.lu.se/files/2020-11/PIZ_archival_description.pdf
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Ytterligare kunde intervjuarnas oavsiktliga införlivande av sina egna subjektiva tolkningar 

samt åsikter utgöra en risk för förvrängning av vittnesutsagorna. Följaktligen 

uppmärksammades problematiken kring det muntliga källmaterialet av Sture Bolin, som 

tillhandahöll diverse riktlinjer för både genomförandet av och intervjuarnas agerande under 

själva intervjuerna. Detta inkluderade bl.a. poängterandet av intervjuarnas objektivitet som 

grundprincip och därmed reducerades risken av att intervjuarnas egna värderingar påverkade 

vittnesbörden. Därtill utformades en frågelista som intervjuaren kunde tillämpa ifall vittnet 

hade svårt att uttrycka sig. Detta innebar dock inte att kärnan – tillåta vittnet självständigt och 

fritt berätta om sina upplevelser förskymdes av frågorna utan dessa tjänade endast till som 

stöd för intervjun.5 Vidare menar Szulc att Łakocińskis och Bolins insikt om det muntliga 

källmaterialets värde uppfattas som banbrytande för sin tid tillsammans med deras idéer kring 

insamlingen samt bearbetningen av vittnesutsagorna.6 Frånsett Polska källinstitutet i Lund 

hade man ingen annanstans vid denna tidpunkt (1945) förstått värdet av vittnesmålen som 

källmaterial vid författandet av ”levande historia”.7 Muntligt källmaterial skulle dock först 

några årtionden senare erkännas som en historiskt legitim källa.8 

 

Muntlig historia eller oral history utvecklades under 1960–1970-talen som en motreaktion till 

den positivistiska forskningstraditionen, om att muntlig historia inte var en tillförlitlig 

forskningsinriktning eller metod.9 Forskarna inom muntlig historia övergav den klassiska 

uppfattningen om intervjun som enbart arkivmaterial och betraktade istället muntlig historia 

som en narrativ konstruktion där tonvikten läggs på tolkningen av minne, identitet och 

subjektivitet.10 Muntlig historia i form av samtal eller intervjuer kräver samma källkritiska 

prövning som övriga berättande källor. Dock måste detta utvidgas ytterligare till att dessutom 

omfatta de medverkande forskarna och deras underliggande motiv.11 Vidare skall 

intervjuprocessen utmärkas av vetenskaplig transparens genom att ange bl.a. 

tillkomstsituation och syfte. Beträffande studiens vittnesmål är dessvärre forskarnas 

parametrar för valet av intervjupersoner inte angivna men, däremot utgjorde närhetskriteriet 

till Förintelsen en central aspekt vid intervjuinsamlingen. I boken Kvinnorna i Ravensbrück 

 
5 Artur, Szulc, Röster som aldrig tystnar, Stockholm: Prisma 2005, s. 23 – 24.  
6 Szulc, Röster som aldrig tystnar 2005, s. 24.  
7 Birgitta, Odén, Sture Bolin - historiker under andra världskriget, Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och 

Antikvitets Akademien (KVHAA) Handlingar, Historiska serien 27 2011, s. 83.  
8 Szulc, Röster som aldrig tystnar 2005, s. 25.  
9 Malin, Thor Tureby, ”Kapitel 1 Oral history i en internationell kontext” i Thor Tureby, Malin & Hansson, Lars 

(red.), Muntlig historia – i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur AB 2015, s. 9, 16.  
10 Thor Tureby, Kapitel 1 2015, s. 18 – 19.  
11 Ylva, Waldemarsson, ”Kapitel 4 Med makten som källa till historien” i Thor Tureby, Malin & Hansson, Lars 

(red.), Muntlig historia – i teori och praktik, Lund: Studentlitteratur AB 2015, s.73.  
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förklarar Rolf Tardell hur genomförandet av intervjuerna bara några veckor eller månader 

efter ankomsten till Sverige, minimerade betydligt risken av att vittnena påverkats av externa 

samhälleliga tendenser. Följaktligen skildrade vittnesutsagorna färska minnesbilder av vad 

som egentligen hände, oanfrätta av tidens påverkan på minnet eller den generella 

uppfattningen av nazisternas massmord.12 Den källkritiska problematiken kring muntliga 

källor bör likväl inte överdrivas avseende vetenskaplig objektivitet, eftersom denna förläggs 

hos historikern och inte källan. Källmaterialet är dessutom icke beroende av varandra, 

eftersom vittnesutsagorna skildrar likartade upplevelser i olika koncentrationsläger samt 

bekräftas dessa även i den omfattande bibliografiska litteraturen. Därutöver fick varje vittne 

underteckna sitt eget vittnesmål efter noggrant påseende av att intervjuaren inte hade 

förvanskat eller feltolkat redogörelsen. Detta förstärker ytterligare vittnesmålets trovärdighet 

samt fastslår dess tillämpbarhet för historievetenskaplig forskning. Källmaterialets indexering 

i Witness testimonies under Witnessing genocide är missvisande i.o.m. att forskaren vilseleds 

till att tro att de olika kategorierna om religion och homosexualitet behandlar vittnen av denna 

natur. Detta är dock inte fallet, utan istället för att presentera romska eller homosexuella 

vittnen redovisas vittnesmål i dessa kategorier där orden romer eller homosexuell 

förekommer. Därmed är ett vittnesmål under den romska kategorin inte romer utan beskriver 

istället företeelser i anknytning till den romska folkgruppen, det samma gäller för 

homosexuella.   

 

Metod 

I föreliggande kandidatuppsats tillämpas flera metoder bl.a. kvalitativ textanalys i 

kombination med en kvantitativ metodik. Inom historievetenskaplig forskning utgör den 

kvalitativa metoden ett väsentligt analysverktyg vid studerandet av olika erfarenheter, tankar, 

uppfattningar och attityder. Dessutom tillämpas detta vid skapandet av en bredare kontext 

samt djupare förståelse för förintelseöverlevandes livsberättelser. I följande studie åskådliggör 

den kvalitativa textanalysen bl.a. hur diverse fångar behandlades enligt de polska 

vittnesutsagorna, vilken form av våldsutövning samt vilka brott mot mänskligheten/folkmord 

bevittnades. Vittnesutsagornas innehåll samt språkbruk illustrerar deras känslor, upplevelser 

samt den grymma verkligheten av mänskligt våld. Vittnesutsagornas tredje språks 

översättning (från polska → engelska → svenska) kan bidra till att läsaren delvis förlorar 

känslan och slagkraften av vittnets ord men, även nyanserna av originalspråket.  

 

 
12 Rolf, Tardell, Kvinnorna i Ravensbrück, Stockholm: Ekerlids Förlag 2018, s. 12 – 13. 
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Historiker tillämpar sällan kvantitativ metod allena, utan kombinerar likt tidigare nämnts flera 

metoder ex. källkritik och kvantitativ metod i kombination med hermeneutik. Den numeriska 

analysen utgör därmed ett fragment av en större helhet, där resultaten enbart kan förstås i en 

bredare kontext genom kombinering av ex. kvalitativ textanalys. Såldes samverkar både 

tolkning, förståelse och numerisk mätning. I föreliggande uppsats genomförs detta initialt 

genom konkret kvantifiering av förintelseöverlevande i 5 olika ålderskategorier. Därefter 

kvantifieras överlevarna relation till kön, ålder och yrke. Vidare analyseras dessa aspekter 

utifrån frågeställningarna om vilka yrken som anknyter till de stereotypa könsrollerna samt de 

samhälleliga normerna om manligt och kvinnligt. Frågeställningarna exemplifierar 

följaktligen sammanflätningen av den kvantitativa och kvalitativa metoden, för att 

begripliggöra och skapa en djupare insikt över förintelseöverlevandes livsberättelser. 

Dessutom tillämpas en komparativ metod för att synliggöra variationerna, skillnaderna samt 

likheterna inom ett undersökningsområde samtidigt som resultaten framför den större 

kontexten. Komparationen mellan behandlingen av äldre och yngre fångar utgör därmed ett av 

flera exempel på tillämpningen av den jämförande metodiken. Vidare analyseras eventuella 

skillnader i behandlingen mellan fångar i fängelser respektive koncentrationsläger samt varför 

dessa förekom. Studerandet av skillnader men även likheter bidrar följaktligen till 

undersökningens problematiserande dimension, komplexitet, nyansering samt 

åskådliggörandet av eventuella mönster till dagens samhälle. 

 

Teoretiska perspektiv 

De teoretiska perspektiven utgör det analytiska ramverket för att strukturera undersökningen 

samt placera in denna i en förklarande kontext. Genusperspektivet tillämpas i uppsatsen, 

genom att undersöka vilka yrken anknyter till de stereotypa könsrollerna samt de socialt 

konstruerade normerna om manligt och kvinnligt. Dessutom avser fallstudien att studera 

arbetsuppgifterna i lägret i förhållande till dåtidens könsnormer- och roller. Vidare tillämpas 

även ett social- och kulturhistoriskt perspektiv i syfte att skildra människornas livsberättelser, 

känslor, öden samt den grymma verkligheten av mänskligt våld.  

 

Därtill bidrar Harald Ofstads teori om föraktet för svaghet, tillsammans med Zygmunt 

Baumans och Klas-Göran Karlssons konstruktion av ett ”vi” och ”dem” som underliggande  
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faktorer till vår förståelse av våld och våldskultur.13 Teoriernas fundament utgår från studier 

av folk- och massmord där sambandet mellan modernitet och verkställandet av Förintelsen 

problematiseras. Genusperspektivet poängterar den sociala konstruktionen av könet samt hur 

sociala strukturer, förväntningar, normer, könsroller samt beteenden skaps och förändras i 

samhället.14 I föreliggande uppsats är avsikten att tillämpa ett genusperspektiv i den mån 

källmaterialet tillåter. Begreppet könsroller utgör ett paraplybegrepp för de socialt och 

kulturellt konstruerade skillnaderna mellan könen beträffande: makt, beteende, normer, 

värderingar, föreställningar och prestige. Vidare relateras begreppet till de samhälleliga 

normerna om manligt (ex. styrka, logik och aktivitet) och kvinnligt (t.ex. svaghet, känslostyrd 

och passivitet).15 Normerna om manligt och kvinnligt är konstant föränderliga och skapas bl.a. 

utifrån val av yrke, intressen och kroppsspråk.16 Könsnormer utgörs av de sociala normer, 

vilka definierar acceptabla och lämpliga beteenden för hur kvinnor och män i ett visst socialt 

sammanhang och viss tidpunkt bör vara samt agera. Dessutom relaterar dessa specifikt till de 

samhälleliga könsskillnaderna. Ytterligare innefattar dessa informella och djupt förankrade 

uppfattning om maktrelationer, könsroller eller förväntningar som styr mänskligt beteende 

och praxis.17 

 

Undersökandet av könsroller exemplifieras bl.a. i Andreas Marklunds text vilket utifrån ett 

genusperspektiv analyserar myndighetsdokumentets kontext, språkbruk, maktstrukturer, 

aktörer samt mansideal. Skribenten menar att konstruktionen av kön i historien enbart kan 

analyseras genom studerandet av hur individer tolkat, formulerat, omformulerat och 

 
13 Harald, Ofstad, Vårt förakt för svaghet: Nazismens normer och värderingar – och våra egna, Stockholm: 

Karneval förlag 2012, s. 59; Zygmunt, Bauman, Auschwitz och det moderna samhället, 2 uppl. Göteborg: 

Bokförlaget Daidalos 1994, s. 176 – 177; Klas-Göran, Karlsson, Med folkmord i fokus – Förintelsens plats i den 

europeiska historiekulturen, Stockholm: Skriftserie: Forum för levande historia, nr. 8, 2008. [Elektronisk] 

https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/skriftserie-6-med-folkmord-i-fokus.pdf s. 9. 
14 Louise, Berglund ”Kapitel 3 Teori och att formulera en fråga” i Berglund, Louise & Ney, Agneta (red.), 

Historikerns hantverk: Om historieskrivning, teori och metod, Lund: Studentlitteratur AB 2015, s. 95.  
15 Ne.se – Nationalencyklopedin, Könsroll, [Elektronisk] https://www-ne-

se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/k%C3%B6nsroll Uppdaterad 2021-04-27 

Hämtdatum: 2021-04-27; Ne.se – Nationalencyklopedin, Könsroll, [Elektronisk] https://www-ne-

se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/k%C3%B6nsroll Uppdaterad 2021-04-27 Hämtdatum 2021-

04-27.  
16 SO-rummet.se – So-rummet: Genus och genusperspektiv, [Elektronisk] https://www.so-

rummet.se/kategorier/genus-och-genusperspektiv Uppdaterad 2020-10-04. Hämtdatum: 2021-04-26.  
17 Beniamino, Cislaghi och Lori, Heise “Gender norms and social norms: differences, similarities and why they 

matter in prevention science”, Sociology of Health & Illness, vol. 42, nr. 2, 2020, s. 415 – 416; United Nations 

Population Fund (UNFPA) och United Nations Children’s Fund (UNICEF), TECHNICAL NOTE ON GENDER 

NORMS, [Elektronisk] https://www.unicef.org/media/65381/file/GP-2020-Technical-Note-Gender-Norms.pdf 

2020. Hämtdatum: 2021-04-27.  

 

https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/skriftserie-6-med-folkmord-i-fokus.pdf
https://www-ne-se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/k%C3%B6nsroll
https://www-ne-se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/k%C3%B6nsroll
https://www-ne-se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/k%C3%B6nsroll
https://www-ne-se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/k%C3%B6nsroll
https://www.so-rummet.se/kategorier/genus-och-genusperspektiv
https://www.so-rummet.se/kategorier/genus-och-genusperspektiv
https://www.unicef.org/media/65381/file/GP-2020-Technical-Note-Gender-Norms.pdf
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praktiserat samtidens normkultur.18 Likt Marklund ämnar studien att undersöka 

myndighetsdokument i detta fall vittnesutsagor utifrån ett genusperspektiv i relation till 

dåtidens könsroller- och normer. Därtill tillämpas i enlighet med Marklunds artikel en 

kvalitativ textanalys i kombination med ett genusperspektiv. 

 

Konstruktionen av ett ”vi” och ”dem” diskuterar och analyserar bl.a. Bauman i sin bok 

Auschwitz och det moderna samhället samt konsekvenserna av denna indelning. Författaren 

förklarar följaktligen innebörden av begreppen ”vi” dvs. gruppen man själv identifierar sig 

med i förhållande till ”dem” – de andra som upplevs avvikande och därmed exkluderas från 

detta imaginärt konstruerade ”vi”.19 Detta vi och dem förhållande manifesterades i samhället 

bl.a. genom effektiv avskiljning av de andra – judarna från ”vårt” vardagliga liv samt 

angelägenheter. Splittringen genomfördes av nazisterna både rent fysiskt genom 

tvångsförflyttningar in i ghetton och psykologiskt genom öppen diskriminering samt betonade 

nazisterna judarnas unikt avskyvärda egenskaper. Bauman förklarar vidare hur man 

framställde att vara judisk som en smittsam sjukdom och dess bärare som en modern version 

av Typhoid Mary.20 Därtill har Klas-Göran Karlsson vidareutvecklat denna teori och menar 

att begreppet historiemedvetande skapar, vidmakthåller samt förstärker föreställningen om ett 

”vi” och ”dem”.21  

 

Emellertid studerar Harald Ofstad föraktet för svaghet - där våldet utgjorde nazisternas 

favoriserade medel i samtliga konfliktsituationer, och det enda medlet i kampen mot de 

”svaga” och ”mindervärdiga”.22 Nazisterna betraktade följaktligen de ”svaga” inte utifrån ett 

nyttoperspektiv utan att de var de facto ”svaga” – biologiskt, nationellt, militär eller 

rasmässigt.23 Detta betingade således enligt Ofstad nazisternas ”förakt och hat, drift att pina 

och plåga, tillintetgöra och döda.”24 Vidare uppfattades världen som en kamp där de ”svaga” 

skulle och bör kapitulera medan de ”starka” segrar och bör segra.25 Ytterligare uppfattade de 

tyska nazisterna våldsutövning som ett betydligt bättre och effektivare vapen i både politiken 

 
18 Andreas, Marklund ”Gossen & husbonden – Ideal, individer och äktenskap i 1700-talets Sverige” i Gudrun, 

Andersson (red.), Bedrägliga begrepp: kön och genus i humanistisk forskning, Uppsala: Historiska institutionen, 

Uppsala universitet 2000, s. 182 – 183.  
19 Susanna, Wallstén, Om detta må vi också berätta: Romer som offer för förintelsen – en kritisk diskursanalys, 

Examensarbete, Stockholms universitet 2014 s. 13 – 14.  
20 Bauman, Auschwitz och det moderna samhället 1994, s. 176 – 178.  
21 Karlsson, Med folkmord i fokus – Förintelsens plats i den europeiska historiekulturen 2008, s. 9.  
22 Ofstad, Vårt förakt för svaghet 2012, s. 92.  
23 Ofstad, Vårt förakt för svaghet 2012, s. 59.  
24 Ofstad, Vårt förakt för svaghet 2012, s. 59.  
25 Ofstad, Vårt förakt för svaghet 2012, s. 29.  
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och samhällslivet kontra åtskilliga ickevåldsmetoder.26 Begreppet våldskultur tillämpas i 

följande fallstudie som ett uttryck för sexuellt våld där man genom att våldta kvinnan våldtar 

man hennes kultur. Därmed förskjuts våldsutövningen från slagfältet till den privata sfären 

samt koncentrationslägren. Våldtäktsoffren stigmatiseras följaktligen för livet eftersom ingen 

vill föröka sig med en våldtagen kvinna vilket resulterar i att man dödar kulturbärandet och 

förgör kulturen tyst inifrån.27 

 

Forskningsläge  

Flera forskare och myndigheter har betonat den centrala betydelsen av forskningen om 

vittnesmål och livsberättelser i ett försök att förstå, förklara och åskådliggöra Förintelsen i 

dagens samhälle.28 Dock påvisar Malin Thor Turebys & Kristin Wagrells rapport från 2020 

att vittnesutsagorna har varken tillämpats eller analyserats i tillräckligt stor utsträckning inom 

forskningsfältet.29 Saknandet av studier kring hur förintelseöverlevande har vittnat och hur 

deras redogörelser samlats in understryks och genomsyrar hela rapporten. Trots en avsaknad i 

tillämpandet av vittnesmålen som källmaterial i skildringen av Förintelsens historia, betyder 

detta dock inte att vittnesmålen varit frånvarande i det tvärvetenskapliga forskningsfältet 

”Holocaust Studies”. Inom den historievetenskapliga forskningen har ett mer källkritiskt fält 

kring Förintelsen utvecklats i relation till minne och livsberättelserna. Philip Fridman är en av 

forskarna som tidigt inkluderade vittnesmålen inom forskningsfältet. Ytterligare 

inkorporerade Saul Friedländer 2007 vittnesmålen i sitt enorma opus men, tillämpade dessa 

snarare som ett historiskt narrativ i syfte att åskådliggöra Förintelsen utifrån offrens 

erfarenheter.30 Följaktligen inleddes paradigmskiftet från de nazistiska förövarna och deras 

motiv till offren som historiska aktörer vars tankar, handlingar och minnen påverkar vår 

uppfattning av folkmordet. Likt Friedländer har Tony Kushner poängterat vikten av 

ovannämnda paradigmskifte för att kunna utnyttja vittnesmålens fulla potential och 

följaktligen belysa komplexiteten av överlevarnas identitet(er).31 Inom forskningsfältet 

 
26 Ofstad, Vårt förakt för svaghet 2012, s. 98.  
27 Robert, Egnell & Jan, Ångström ”Kapitel 9 Afghanistan: Krig utan slut?” i Aggestam, Karin & Höglund, 

Kristine (red.), Om krig och fred: en introduktion till freds- och konfliktstudier, 2 uppl. Lund: Studentlitteratur 

AB 2017, s. 165.  
28 Thor Tureby & Wagrell, Vittnesmål från Förintelsen och de överlevandes berättelser 2020, s. 7.  
29 Ingrid, Lomfors, ”Förord” i Thor Tureby, Malin & Wagrell, Kristin, Vittnesmål från Förintelsen och de 

överlevandes berättelser: Definitioner, insamlingar och användningar, 1939 – 2020, Stockholm: Forum för 

levande historia 2020. [Elektronisk] 

https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/118flh_vittnesmalrapporten_nov-20_webb.pdf, s. 

5.  
30 Thor Tureby & Wagrell, Vittnesmål från Förintelsen och de överlevandes berättelser 2020, s. 23.  
31 Thor Tureby & Wagrell, Vittnesmål från Förintelsen och de överlevandes berättelser 2020, s. 23 – 24.  

https://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/118flh_vittnesmalrapporten_nov-20_webb.pdf
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debatteras än idag hur vittnesmålen skall tolkas som uttryck för både personliga minnen men, 

även bevis för vad som egentligen skedde, vilka brott mot mänskligheten begicks samt hur 

fångarna behandlades.32  

 

Vittnesutsagorna har även varit avgörande för studier av sexuellt våld och våldtäkter under 

Förintelsen eftersom övrigt material varit mycket bristfälligt.33 Regina Mühlhäuser, Zoe 

Waxman och Beverley Chalmers utgör några av forskarna som just tillämpat 

muntliga och skriftliga uttalanden från både offer, förövare och vittnen vid studerandet av 

sexuellt våld under Förintelsen. I sin artikel poängterar Marion Kaplan att deras forskning inte 

enbart bör uppfattas som specialiserade våldtäktshistorier utan även som underlag för 

förintelseforskningen.34 Vidare utgår Kaplans artikel ur ett genusperspektiv där författaren 

analyserar och diskuterar hur genus och judendom sammanflätades med varandra under andra 

världskriget. Följaktligen konkluderar Kaplan att även om de tyska judarna primärt förföljdes 

p.g.a. sin religion led de likväl baserat på kön. Offren reagerade inte allena som judar utan 

även som män och kvinnor.35 Ytterligare synliggör genusperspektivet de normbrytande 

könsrollerna mellan män och kvinnor i lägren; där kvinnorna bl.a. räddade män från Gestapo 

och slogs i motståndsfronten.36 I likhet med Kaplan tillämpar föreliggande uppsats ett 

genusperspektiv vid studerandet av arbetsuppgifternas fördelning i relation till dåtidens 

stereotypa könsnormer- och roller.  

 

Emellertid har Wagrells undersökning om de roller förintelseöverlevande tilldelats i den 

svenska offentligheten, utgått från en annan infallsvinkel beträffande genusperspektivet. 

Avhandlingens tredje frågeställning eftersträvar följaktligen att förstå förhållandet mellan 

könsbestämda föreställningar om förintelseöverlevande, offerskap samt vittnesbörd.37 Därtill 

poängterar skribenten hur förintelseöverlevande avhumaniserats och behandlats som levande 

historiska dokument istället för att blottlägga den komplexa människan bakom traumat.38 

Följande uppsats ämnar därmed likt Wagrell påpekar att levandegöra den enskilda individen 

bakom vittnesmålet samt framhäva mikrohistorien. Inom freds- och konfliktvetenskapen 

 
32 Thor Tureby & Wagrell, Vittnesmål från Förintelsen och de överlevandes berättelser 2020, s. 36.  
33 Thor Tureby & Wagrell, Vittnesmål från Förintelsen och de överlevandes berättelser 2020, s. 24.  
34 Marion, Kaplan ”Did Gender Matter during the Holocaust?”, Jewish Social Studies, vol. 24, nr. 2, 2019, s. 45.  
35 Kaplan, ”Did Gender Matter during the Holocaust?” 2019, s. 40.  
36 Kaplan, ”Did Gender Matter during the Holocaust?” 2019, s. 47.  
37 Kristin, Wagrell,”Chorus of the Saved”: Constructing the Holocaust survivor in Swedish public discourse, 

1943 – 1966, Avhandling, Linköping University, Institutionen för kultur och samhälle 2020, s. 7 – 8.  
38 Forskning.se – Forskning.se, De som genomlevt Förintelsen måste också få dö, [Elektronisk] 

https://www.forskning.se/2020/04/08/de-som-genomlevt-forintelsen-maste-ocksa-fa-do/ Uppdaterad 2020-04-08 

Hämtadatum: 2021-03-14.  

https://www.forskning.se/2020/04/08/de-som-genomlevt-forintelsen-maste-ocksa-fa-do/
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förklarar Münkler hur sexuellt våld tillsammans med våldtäkter har blivit speciellt 

slagkraftiga instrument eftersom ”våldtäkter låter dig spara på bomber”. Vidare bidrar 

våldtäkter till att uppnå etnisk rensning effektivare samt till en lägre kostnad, vilket 

följaktligen resulterar i att våldtäkterna införlivas som en aspekt av krigsekonomin.39 

Ytterligare resonerar Münkler kring begreppet etnisk rensning och menar att detta bl.a. 

inkluderar strategiskt sexuellt våld, varierande från massvåldtäkt till fängslande och 

systematisk kränkning av utvalda kvinnor och kulminerar i deportationer.40 Sambandet mellan 

uppsatsens tematik samt etnisk rensning illustreras således av nazisternas tillämpning av 

etnisk rensning/sexuellt våld vid utrotningskriget i Östeuropa. Münkler analyserar vidare hur 

etnisk rensning skapade ett system av rädsla, våld och demoralisering under Förintelsen. Detta 

tvingade både judar och andra förföljda grupper att ”frivilligt” överge sina hem samt 

tillhörigheter i gettona vid tvångsförflyttningen till lägren.41 

 

Szulcs och Tardells studier motsvarar främst den föreliggande uppsatsen baserat på både ett 

gemensamt val av källmaterial - dvs. vittnesutsagor från PIZ arkivet, och strävan att 

levandegöra samt rättvist behandla dessa häpnadsväckande livsberättelser och människoöden. 

Följaktligen skildras samt analyseras flera aspekter inom diverse vittnesmål men, tillskillnad 

från författarnas verk avser följande mikrohistoriska fallstudie att undersöka hur de polska 

förintelseöverlevande behandlades utifrån tidigare nämnda frågeställningar. Kontributionen 

med uppsatsen är även att väcka ett större vetenskapligt intresse för vittnesutsagorna som 

källmaterial samt verka som ett problem-och frågegenererande fundament. Dessutom 

aspirerar studien att bidra till skapandet av nya tvärvetenskapliga forskningsområde inom 

trauma studies samt minnesbilder i kontrast till historiskt etablerad fakta beträffande 

Förintelsen. I den föreliggande uppsatsen studeras följaktligen en unik komparativ 

forskningsfråga vilken, fullständigt saknar motstycke i den tidigare vetenskapliga 

forskningen. Behandlingen av koncentrationslägerfångarna har följaktligen inte tidigare 

uppmärksammats, diskuterats eller forskats i utifrån ett muntligt källmaterial likt vittnesmålen 

i Polska källinstitutet. Undersökningen eftersträvar därmed att fylla denna forskningslucka 

eftersom, det saknas till stor del eller t.o.m. fullkomligt likartade studier inom 

forskningsfältet. Detta illustrerar vidare det ökade behovet av att bedriva liknande forskning i 

framtiden.  

 

 
39 Herfried, Münkler, The New Wars, Cambridge & Malden: Polity Press 2005, s. 82.  
40 Münkler, The New Wars 2005, s. 83.  
41 Münkler, The New Wars 2005, s. 83. 
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I Artur Szulcs bok Röster som aldrig tystnar återfinns 11 utvalda vittnesmål som belyser samt 

åskådliggör hur nazisterna genomförde folkmordet ända ner på vardagsnivå. Samtidigt 

beskriver vittnena hur det var att leva och överleva lägrens fruktansvärda förhållanden.42 

Verket ämnar således illuminera polackernas lidande samt deras offerstatus vilket hamnat i 

skymundan av sifferexercisen om offren, gaskamrarna samt diskussionen om hur Förintelsen 

kunde förverkligas.43 Vidare beskriver Szulc källmaterialets säregna drag där majoriteten av 

intervjuerna består av polska katoliker tillskillnad från mer omfattande samlingar där judar av 

olika nationaliteter rättmätigt stått i fokus.44 ”Jag hävdar inte att de polska katolikernas 

situation kan jämföras med det judiska folkets under kriget, men det finns aspekter som är 

värda att diskuteras och kanske nyanseras eller omvärderas”45 förklarar Szulc. Vid bokens 

slutskede redogör författaren för en kort sammanställning (baserat på frågorna i 

vittnesprotokollen) beträffande t.ex. nazisternas straffmetoder, relationen mellan fångarna, 

tvångsarbetet samt de hygieniska förhållandena.46 Därtill poängterar författaren att 11 

personer inte kan representera samtliga överlevare dock, har varje enskild röst någonting 

viktigt att berätta för oss samt tillkännage att denna aldrig kommer att tystna.47  

 

Rolf Tardells verk skildrar likt titeln anger Kvinnorna i Ravensbrück och precis som Szulc 

baseras boken på Łakocińskis källmaterial (Polska källinstitutet). Tardells studie tar avstamp i 

en nästan ödesbestämd händelse när Helena Dziedzicka samtidigt som hans mamma Annette 

anlände till Sverige med de vita bussarna från Ravensbrück. Med hjälp av Helena Dziedzicka 

dagboksanteckningarna tillsammans med 18 vittnesmål illustrerar Tardell de brott mot 

mänskligheten som begicks av lägervakterna likt fångarnas kamp för rättvisa och upprättelse 

efter kriget. Vidare förklarar författaren vikten av Dziedzickas dagbok och det är i själva 

verket om henne denna bok handlar om.48 Därtill beskrivs fångarnas förhållande i 

Ravensbrück och framför allt kvinnorna som övervann lägets vidrigheter i from av svält, 

misshandel, flera timmars långa uppställningar, mord och medicinska experiment. Närmare 

bestämt behandlar verket den lilla grupp kvinnor som råkade hamna i Sverige och påbörjade 

härifrån en veritabelkamp för upprättelse och rättvisa mot brottslingarna i 

koncentrationslägret. Vidare skildras även fångarna som vaktade sina medfångar och 

 
42 Szulc, Röster som aldrig tystnar 2005, baksidan av boken.  
43 Szulc, Röster som aldrig tystnar 2005, s. 183.  
44 Szulc, Röster som aldrig tystnar 2005, s. 182 – 183.  
45 Szulc, Röster som aldrig tystnar 2005, s. 183.  
46 Szulc, Röster som aldrig tystnar 2005, s. 166.  
47 Szulc, Röster som aldrig tystnar 2005, s. 54.  
48 Tardell, Kvinnorna i Ravensbrück 2018, baksidan av boken, s. 13.   
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allierades sig hellre med bödlarna än sina egna. Boken ämnar även att minnas alla offer samt 

rättvist levandegöra och skapa upprättelse för deras livsberättelser.49 

Historisk bakgrund 

Vägen mot Förintelsen   
 

Den nazistiska regeringens brutala förföljelser av bl.a. judar, romer och homosexuella 

inleddes redan under Hitlers makttillträde 1933. Tvångsförflyttningarna av tyska och 

österrikiska judar till de polska och baltiska gettona påbörjades emellertid i oktober 1941, där 

sammanlagt 800 000 människor i de 1200 gettona mördades eller svalt ihjäl.50 Ytterligare 

framhålls operation Barbarossa den 22/6 1941 som startdatum för systematiskt folkmord, 

vilket vidare utmynnade i nazisternas planering och organisering av massmordet på judarna 

under Wannseekonferensen.51 Därefter vidtog deportationerna av de överlevande till antingen 

arbets-koncentrations eller förintelseläger där ca 4 miljoner mördades i gaskamrarna eller dog 

av medicinska experiment, slavarbete, svält, misshandel eller sjukdomar. Under Förintelsen 

mördade nazisterna totalt mellan 11 och 17 miljoner människor bl.a. polacker, judar, politiska 

och religiösa motståndare, homosexuella, romer samt funktionsförhindrade. Idag har dock 

flera av Förintelsens berättelser fallit i glömska, förövarna demoniserats, offren kanoniserats 

och såren tvättats rena.52  

 

Koncentrations-och arbetsläger  
 

Strax efter nazisternas maktövertagande 1933 upprättades det första koncentrationslägret 

Dachau i Tyskland. Vartefter antalet koncentrationsläger ökade etablerades även satellitläger i 

anslutning till de större huvudlägren. Satellitlägren utgjorde arbetsläger där fångarna 

tillämpades som tvångsarbetskraft inom t.ex. stenbrott, vägbygge eller rustningsindustrin. 

Koncentrations-och satellitlägren fungerade likartat med det gemensamma syftet att under 

grymma förhållanden bryta ner fångarna både fysiskt och psykiskt genom hårt arbete, 

förnedring och terror. Minsta lilla påstådda eller verkliga förbrytelse bestraffades i lägren 

genom sadistiska metoder ex. hängdes fånga som försökte fly inför de andra. Fångarna 

 
49 Tardell, Kvinnorna i Ravensbrück 2018, s. 8 – 9.  
50 Hermele & Lein, Överlevarna 2020, s. 12 – 13. 
51 SO-rummet.se – So-rummet: Operation Barbarossa – Hitler anfaller Sovjetunionen, [Elektronisk] 

https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/operation-barbarossa-hitler-anfaller-sovjetunionen# Uppdaterad 2021-

05-21 Hämtdatum: 2021-06-07; Levandehistoria.se – Forum för levande historia, Wannseekonferensen, 

[Elektronisk] https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/nazityskland-osterrike-och-

tjeckoslovakien/wannseekonferensen Uppdaterad 2011 Hämtdatum: 20201-06-07.  
52 Hermele & Lein, Överlevarna 2020, s. 13.  

https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/operation-barbarossa-hitler-anfaller-sovjetunionen
https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/nazityskland-osterrike-och-tjeckoslovakien/wannseekonferensen
https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/nazityskland-osterrike-och-tjeckoslovakien/wannseekonferensen
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misshandlades även i rent underhållande syfte, utan att ha brutit mot de stenhårda lagarna 

vilket följaktligen resulterade i en extremt hög dödlighet.53 Vinter som sommar oavsett väder 

skulle fångarna varje dag, före och efter arbetet stå i timslånga ”gamlowanie” eller Appeller 

(uppställningar).54 Vidare valdes vissa lägerfångar ut till kapos (förmän) i uppdrag att 

övervaka över sina medfångar samt kontrollera att dessa utförde sina arbetsuppgifter och 

följde lägerregementet. Förmännen behandlades betydligt bättre än övriga fångar samt erhöll 

de även större matransoner.55 Personligen anser jag att detta skapar ett ”vi” och ”dem” 

förhållandet bland fångarna, där en av de egna ex. polack blir ”den andra” i en överordnande 

position och kan därmed behandla sina forna medfångar som underlägsna. Oavsett läger stod 

judarna alltid lägst i rang och behandlades således sämst av alla fångar.56 

Kartan åskådliggör omfattningen av diverse getton, koncentrations-och arbetsläger samt satellitläger i Europa 

under Förintelsen. Originalbilden är fotograferad från Information Centre – Memorial to the Murdered Jews of 

Europe i Berlin och har vidare redigerats genom utplacerandet av nedanstående koncentrations-och 

arbetsläger. 

 

 

 

 

 

 
53 Levandehistoria.se – Forum för levande historia, Koncentrationsläger, [Elektronisk] 

https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/koncentrationslager Uppdaterad 2011 

Hämtdatum: 2021-05-10.  
54 Levandehistoria.se, Koncentrationsläger, 2011; Szulc, Röster som aldrig tystnar 2005, s. 175. 
55 Levandehistoria.se, Koncentrationsläger, 2011.  
56 Levandehistoria.se, Koncentrationsläger, 2011. 

https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/koncentrationslager
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Auschwitz   
 

I modern historia har Auschwitz blivit synonymt med Förintelsen men, om man summerar 

alla koncentrationsläger, getton, dödsläger, arbetsläger, läger för politiska fångar samt 

underläger uppgår siffran till 42 000 läger mellan 1933 – 1945.57 Auschwitz-Birkenau och 

Majdanek utgjorde de två kombinerade koncentrations- och förintelselägren i det Nazityskt 

ockuperade Polen, där fångarna direkt vid ankomsten genomgick selektioner under vilka de 

antingen sändes till gaskammaren eller upptogs som slavarbetare. Kvinnor, äldre samt barn 

utgjorde oftast de grupper som omedelbart gasades ihjäl vid ankomsten.58 Auschwitz-

Birkenau utgjorde det största och mest brutala nazityska lägret dit 1,3 miljoner människor 

deporterades, varav 1,1 miljon bestod av judar. Majoriteten av dessa mördades i gaskamrarna 

genom Zyklon-B gasning. Därutöver mördades även hundratusentals romer, polacker och 

slaver i Auschwitz-Birkenau. Livet i lägret bestod av en ständig kamp att överleva svälten, 

SS-männens terror samt det tunga arbetet. De fruktansvärda förhållandena resulterade i att 

flertalet fångar dog redan några månader efter sin ankomst till lägret. Josef Mengele 

befordrades 1943 till Auschwitz-Birkenau chefläkare varpå han främst valde ut judar och 

romer för sina inhumana medicinska experiment. ”Patienterna” injicerades med gifter och 

diverse smittoämnen, genomgick morbida tvångssteriliseringar och amputationer samt fick 

sina ögon bortfrätta med syra.59  

 

Ravensbrück   
 

Ravensbrück upprättades av nazisterna under andra världskriget som det enda 

koncentrationslägret för enbart kvinnor.60 Frånsett förintelselägren hade inget annat 

koncentrationsläger en lika hög dödsandel som Ravensbrück, på 70%. Merparten av de 

kvinnliga internerna dog följaktligen av undernäring, tortyr, direkta avrättningar samt hårt 

arbete. Därutöver utnyttjades kvinnorna precis som i Auschwitz- Birkenau som 

försökskaniner i de förskräckliga medicinska experimenten, där främst romer utsattes för de 

brutala steriliseringsingreppen.61 Majoriteten av det tunga arbetet som kvinnorna tvingades 

utföra i Ravensbrück var anknutet till den tyska krigsindustrin med 12 timmars långa 

 
57 Hermele & Lein, Överlevarna 2020, s. 14.  
58 Levandehistoria.se – Forum för levande historia, Förintelseläger, [Elektronisk] 

https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/forintelselager Uppdaterad 2011 Hämtdatum: 

2021-05-10. 
59 Levandehistoria.se – Forum för levande historia, Auschwitz-Birkenau, [Elektronisk] 

https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/forintelselager/auschwitz-birkenau Uppdaterad 

2011 Hämtdatum: 2021-05-10.  
60 Tardell, Kvinnorna i Ravensbrück 2018, s. 8.  
61 Sune, Persson, ”Vi åker till Sverige”: De vita bussarna 1945, Rimbo: Fischer & Co 2005, s. 364.   

https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/forintelselager
https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/forintelselager/auschwitz-birkenau
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arbetsdagar. Matransonerna var mycket små och det tunga samt slitsamma arbetet utfördes 

oftast utomhus oavsett väder. Under sommaren 1941 etablerades ett manligt satellitläger i 

anslutning till Ravensbrück med hänvisning till behovet av utbildade murare, snickare, 

elektriker och rörmontörer. Dessa yrken anknyter strakt till de rådande manliga könsnormerna 

och därmed förväntade man sig inte att kvinnorna skulle ha några fackkunskaper inom dessa 

arbetsområden.62 

 

Stutthof  

Stutthof tillämpades under sina initierande år som enbart ett interneringsläger för politiskt 

aktiva polacker men, 1942 omvandlades detta till ett koncentrationsläger för samtliga fångar 

från hela Europa och Sovjetunionen. Förhållandena förvärrades ytterligare vid de ökande 

transporterna till lägret, samtidigt som internerna tvingades under oavbrutna epidemier och 

svältande till hårt slavarbete. Avrättningar förekom dagligen och främst mördades de som 

tidigare tillhört någon motståndsrörelse. Året efter inrättande av krematoriet i Ravensbrück 

1943 inrättades även ett krematorium tillsammans med en gaskammare i Stutthof. Där 

avrättades både fångar som var för sjuka och svaga att fortsätta arbeta men även judar. Efter 

genomförandet av nazisternas massmord i Stutthof återstod endast ett berg av avrättade 

fångars skor.63 

 

Bergen-Belsen  

Bergen-Belsen var uppdelat i fem lägersektioner och omvandlades under våren 1944 till ett 

regelrätt koncentrationsläger. I augusti samma år omkonstruerades en särskild del av lägret till 

ett kvinnoläger dit ca 4000 judiska kvinnor deporterades från övriga läger. Ytterligare 

transporterades flera tusen judar, framförallt kvinnor under oktober från Auschwitz till 

Bergen-Belsen. Bergen-Belsen blev slutstationen för de tiotusentals interner som sändes ut på 

dödsmarscher vid likvideringen av lägren på östfronten 1944 – 1945. Följaktligen 

överbefolkades koncentrationslägret vilket resulterade i att allt flera nyanlända saknade tak 

över huvudet. En av de fångar som ingick bland de tiotusentals internerade från Auschwitz till 

Bergen-Belsen var den omtalade 15-åriga Anne Frank samt hennes syster Margot.64 

 
62 Levandehistoria.se – Forum för levande historia, Ravensbrück, [Elektronisk]  

https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/koncentrationslager/ravensbruck Uppdaterad 

2011 Hämtdatum: 2021-05-10.  
63 Levandehistoria.se – Forum för levande historia, Stutthof, [Elektronisk] https://www.levandehistoria.se/fakta-

om-forintelsen/forintelsen/koncentrationslager/stutthof  Uppdaterad 2011 Hämtdatum: 2021-05-10.  
64 Levandehistoria.se – Forum för levande historia, Bergen-Belsen, [Elektronisk] 

https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/koncentrationslager/bergen-belsen Uppdaterad 

2011 Hämtdatum: 2021-05-10.  
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De vita bussarna 

Den svenska regeringen har fattat ett djärvt beslut: innan Hitler och Himmler hunnit likvidera 

fångarna i koncentrationslägren, skall en militärt organiserad svensk expedition rädda de 

skandinaviska fångarna under en säker död. De ”vita bussarnas” räddningsaktion blir officiellt 

en del av rödakorsexpedition under ledning av Greve Folke Bernadotte. Under andra 

världskrigets slutskede mellan mars - maj 1945 lyckade några hundra svenska kvinnor och 

män rädda tiotusentals lägerfångar från Nazityskland till ett säkrare och friare Sverige.65 

Syftet med de vita bussarna var följaktligen att primärt rädda de norska och danska 

koncentrationslägerfångarna men, även judar och polacker fick följa med i mån av plats efter 

direkta förhandlingar mellan Heinrich Himmler och Folke Bernadotte.66 Avtalet från den 

svenska sidan var att enbart acceptera fångar som var tillräckligt friska att transporteras, ej 

smittobärare av epidemiologiska sjukdomar, fångar som förväntades att fullständigt återhämta 

sig från alla sjukdomar samt ej psykiskt sjuka.67 Den svenska statens exkludering av de 

psykiskt sjuka kan anknytas till konstruktionen av det svenska folkhemmet samt idén om ”den 

svenska modellen”. Folkhemspolitiken under 1930-talet - 70-talet inkluderade bl.a. 

tvångssterilisering av de ”odugliga” avkommorna dvs. kvinnor som led av psykisk sjukdom 

men även likt under Förintelsen romer.  

 

Vittnesmål i den bibliografiska litteraturen 

Vittnesmålen i Polska källinstitutet utgör idag en unik intervjuskatt inom forskningsfältet 

beträffande vittnenas minne från livet före samt i koncentrations-och arbetslägren.68 Denna 

otroliga arkivskatt samlades dessvärre damm nere i Lunds Universitetsbibliotekets källare, 

från 1974 fram till 25 år senare då sekretessen kring intervjuerna hade hävts. Först 1999 

kunde forskarna äntligen få tillgång till arkivmaterialet och sedan 2017 har detta kontinuerligt 

digitaliserats.69 Följande urval av vittnesmålen från Mikael Joanssons utställning utgör en del 

av den omfattande bibliografiska litteraturen i syfte att bekräfta upplevelserna i föreliggande 

studies vittnesutsagor. ”Min äldsta syster låg och dog jämte mig. Jag grät inte, jag var bara 

avundsjuk”70 berättar Fela Skog under intervjun beträffande de grymma upplevelserna 

 
65 Persson, ”Vi åker till Sverige” 2005, s. 13.  
66 Tardell, Kvinnorna i Ravensbrück 2018, s. 10 – 11.  
67 Daniel, Leviathan ”Lost Voices: Czechoslovakian Holocaust survivors buried at the Northern Jewish 

Cemetery of Stockholm in 1945-46”, inlämnat manuskript, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds 

universitet 2021.  
68 Szulc, Röster som aldrig tystnar 2005, s. 8.  
69 Tardell, Kvinnorna i Ravensbrück 2018, s. 78.  
70 Mikael, Jansson ”Förintelsens svenska vittnen”, Dagens Nyheter, 2018-10-19, [Elektronisk] 

https://story.dn.se/forintelsens-svenska-vittnen/ Hämtdatum: 2021-03-15.  

https://story.dn.se/forintelsens-svenska-vittnen/
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Malchow lägret där flera fångar i desperation slängde sig mot de elektriska staketen. Men 

detta var inget i jämförelse med Auschwitz. Frans Goldner beskriver hur den surrealistiska 

upplevelsen av hur ”en fånge tog sin skål, sprang till fatet, fyllde skålen och så sprang han. 

Men han nådde inte långt. Han blev fångad. De tog honom tillbaka till soppan… De lyfte upp 

honom. Tryckte ner hans huvud i soppan och dränkte honom i soppan”71 utgjorde vardagen i 

koncentrationslägret.72 Därtill besvara Hédi Fried i sin självbiografi Frågor jag fått om 

Förintelsen diverse frågor kring sina upplevelser i Auschwitz beträffande bl.a. förekomsten av 

våldtäkter i lägret. Hédi förklarar att i.o.m förbudet mot rasblandning fick våldtäkter i princip 

inte ske men, praktiken var däremot en annan. Bordeller etablerades i syfte att bevara moralen 

hos soldaterna och dit skickades i synnerhet judiska flickor. Ville man behålla livet gällde det 

således att foga sig till deras vilja.73 

Den empiriska undersökningen - resultat & analys 

Behandlingen av diverse polska lägerfångar enligt vittnesutsagorna om 

Förintelsen från 1945 – 1946 
 

Föreliggande fallstudie tar avstamp i de 47 utvalda vittnesmålen från Polska källinstitutet, 

vilka åldersklassificerats i 5 olika kategorier (se Bilaga 2). Följaktligen kan man observera att 

ålderskategorin 13 – 17 år innefattar endast sju vittnesutsagor p.g.a. källmaterialets brist på 

fler vittnen i tonåren. Detta resulterar därmed i ett totalantal på 47 istället för undersökningens 

avsedda 50 vittnesmål. Vidare återfinns följande aspekter beträffande behandlingen av de 

polska koncentrations- och arbetslägerfångarna i samtliga vittnesutsagor: fysisk och psykisk 

våldsutövning ex. misshandel, förhör under tortyr, direkta avrättningar, tvångsarbetet, 

kollektiva bestraffningar, förnedring, övergrepp, mord samt terror. Därtill bevittnad fångarna 

offentliga hängningar, förföljelse, undernäring, extremt hårt arbete, utpressning, död, 

tvångsisolering, strategiskt sexuellt våld samt uppställning i timslånga Appeller. Därutöver 

skildras de grymma förhållandena i lägren såsom avsaknaden av sängar, tillgången till vatten 

samt limiterade sanitära förhållanden. Förmännens skiftande grad av brutalitet och 

barmhärtighet belyses i flera vittnesmål tillsammans med de inhumana medicinska 

experimenten i Ravensbrück samt Auschwitz.  

 

 
71 Jansson, ”Förintelsens svenska vittnen” 2018. 
72 Jansson, ”Förintelsens svenska vittnen” 2018. 
73 Hédi, Fried, Frågor jag fått om Förintelsen, Stockholm: Natur & Kultur 2019, s. 59.  

 

 



 

22 
 

Föreliggande anakroniska karta illustrerar de främsta koncentrationslägren fallstudiens förintelseöverlevande 

transporterades till. Siffrorna till de färgade prickarna anger antalet vittnesmål från diverse läger ex. 21 fångar 

vid den svarta punkten (Ravensbrück) internerade under olika tider. Den blåa pricken anger 14 olika läger och i 

var och en av dessa läger har ett av de utvalda vittnena varit internerad.  

 
 

Behandlingen av äldre respektive yngre fångar  

Åtskilliga vittnesmål åskådliggör vid ett flertal tillfällen skillnaderna mellan behandlingen av 

äldre kontra yngre fångar samt den grymma verkligheten av mänskligt våld. Bonifacy 

Łukowski beskriver hur både tyska och ukrainska SS-män under deportationerna av 

polackerna i Warszawa, tömde civilbefolkningen från deras bostäder och sköt sedan äldre 

samt sjuka som inte var kapabla att marschera.74 Ytterligare skildras den grymma 

behandlingen beväpnade ukrainare samt tyskar utsatte 14 - 16-åringa flickor för under 

Warszawa upproret. Framför sina mammor våldtogs flickorna, männen tryckte ner dem under 

sina fötter och slet sedan flickorna i stycken. När männen fortsatte marschera plundrade de 

allt guld och smycken från polackerna. De stoppade en näsduk i munnen på alla som gjorde 

motstånd och kvävde samt slog dem. Den som vägrade att överlämna sin ring fick fingret 

avskuret vittnar Henryka Niwińska.75 Vidare exemplifieras i Izrael Fernebuks vittnesmål den 

brutala likvidationen av gettot i ulica Biała där de äldre, sjuka och spädbarn med sina 

mammor skyfflades in i ett bostadshus för omedelbar avrättning.76 Därtill förklarar Rena 

Reich att endast de unga överlevde likvidationen av Kraków-gettot 1943 och överfördes till 

 
74 Record of Witness Testimony 48 1945, s. 2 - 3, PIZ-arkivet, vittnesmål, volym 1 – 20, digitala samlingar – 

witnessing genocide, UB.  
75 Record of Witness Testimony 104 1946, s. 1, PIZ-arkivet, vittnesmål, volym 1 – 20, digitala samlingar – 

witnessing genocide, UB. 
76 Record of Witness Testimony 386 1946, s. 3, PIZ-arkivet, vittnesmål, volym 1 – 20, digitala samlingar – 

witnessing genocide, UB.  
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koncentrationslägret Płaszów. I koncentrationslägret hängdes människor för tämligen triviala 

skäl t.ex. “A 7-year-old boy was hanged for singing a Russian song.”77 Efter Renas ankomst 

till Auschwitz genomfördes ytterligare urval där fångarna kategoriserades in i olika grupper 

ex. vackraste, starkaste och yngsta. Deras liv skonades genom att de transporterades vidare 

från förintelselägret till diverse arbetsläger.78 Ytterligare bestyrker Gucia Żmideks 

vittnesutsaga nazisternas förstahandsurval av äldre judar samt barn ”till ugnen” – 

Auschwitz.79 Judiska kvinnor som inte längre kunde gå skulle dras till gaskammaren på bårar 

av män och därtill, skickades alla judiska barn från spädbarn till 14-år till gaskamrarna utan 

några undantag. Däremot skickades inte enligt Łucja Brymora uppgifter de icke-judiska 

spädbarnen födda i lägret till gaskammaren, eftersom dessa ändå skulle dö kort därpå.80 Estera 

Borenstein berättar hur barn i 10-års ålder eller äldre var tvungna att arbeta i Auschwitz. Ifall 

barnen gick miste om en enda arbetsdag eller var 5 minuter försenade skulle de få gå hungriga 

hela dagen, eftersom inte ens soppa serverades till smitarna. Människor av alla åldrar arbetat 

på koncentrationslägrets avdelningar i 12 h långa skift, även de äldre som var 80-år gamla.81  

 

1943 arbetade den då 18-årige Rena i en krutfabrik där arbetet generellt var mycket hårt, men 

det var ändå möjligt att likt Rena tillskaffa sig ett lättare arbetsuppdrag. Vidare redogör hon 

för det farliga arbetet där både olyckor och explosioner ingick i vardagen tillsammans med 

barnarbetskraften. Barnen ljög om sin ålder och hävdade ofta att de var över 12 år, i syfte att 

få en viss arbetssäkerhet och därmed ett minder farligt arbete. Därtill belyses de drägliga 

lägerförhållandena genom möjlighet till kontakt med yttre världen samt saknaden av 

misshandel och strikt bevakning vid arbete.82 Ytterligare skildrar den unga 13-åriga Zofia 

Emilia Lis det inhumana arbetet barnen utsattes för i Auschwitz. Zofias arbete tillsammans 

med sin syster Maryśka innefattade att skyffla bort snö från järnvägsspåren under iskalla 

förhållanden. De underklädda flickorna tvingades hålla en snabb takt för att undvika att den 

 
77 Record of Witness Testimony 320 1946, s. 2, PIZ-arkivet, vittnesmål, volym 1 – 20, digitala samlingar – 

witnessing genocide, UB. 
78 Record of Witness Testimony 320 1946, s. 2, 4, PIZ-arkivet, vittnesmål, volym 1 – 20, digitala samlingar – 

witnessing genocide, UB.  
79 Record of Witness Testimony 198 1946, s. 3, PIZ-arkivet, vittnesmål, volym 1 – 20, digitala samlingar – 

witnessing genocide, UB.  
80 Record of Witness Testimony 74 1946, s. 3, PIZ-arkivet, vittnesmål, volym 1 – 20, digitala samlingar – 

witnessing genocide, UB.  
81 Record of Witness Testimony 166 1946, s. 2, PIZ-arkivet, vittnesmål, volym 1 – 20, digitala samlingar – 

witnessing genocide, UB.  
82 Record of Witness Testimony 320 1946, s. 3, PIZ-arkivet, vittnesmål, volym 1 – 20, digitala samlingar – 

witnessing genocide, UB.  
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övervakande SS-mannen släppte sin hund på dem.83 Ewa Augustynowicz illustrerar emellertid 

hur barnen i Ravensbrück, bock 20 togs ovanligt väl hand om och erbjöds bl.a. möjlighet till 

lek och talstunder. De yngre polackerna fick t.o.m. bo i den uppvärmda matsalen och under 

julen ställdes även en julgran upp för barnen. Därutöver delades julklappar ut till varje barn i 

form av en bit bröd, lite socker och fett, en tröja samt ett förkläde eller klänning.84  

 

Kontrasterande till detta bestraffades äldre kvinnor som inte längre förmådde att arbeta i 

arbetslägret Watenstedt av den kvinnliga tillsynsmannen genom att tvingas utföra 

knäböjningar i 2 h sträck. Ytterligare redogör Anna Kobylańska för bortforslandet av varenda 

en romer: kvinnor med barn, ungarna i barnhemmet samt äldre togs alla till gaskammaren i 

Auschwitz. Enda in i sista stund hävdade Mengele att barnen skulle transporteras till ett 

speciellt barnläger nära Nakło, men i verkligheten förde Megele dem själv till 

gaskammaren.85 För att återgå till Ravensbrück, beskriver Gustawa Winkowskas vittnesmål 

Mengeles massteriliseringar på romska barn från åtta år och uppåt utan anestesi i januari 

1945. Gustawa skildrar hur barnen direkt efter ingreppet sprang ut med ett blodspår släpande 

efter sig och ropade med en anklagande ton: Mamma vad har du låtit dem göra mot mig?! De 

romska mammorna hade gett sitt samtycke till dessa fasansfulla steriliseringsingrepp i tron på 

ett falskt löfte om frihet.86  

 

De unga flickorna som återvände till blocket efter skoningslöst arbete med att jämna 

terrängen, stenlägga gator, bära enorma grundstenar, skuffa tunga skottkärror fulla med jord 

samt avlasta tegelstenar från fartygen var en fruktansvärd syn att skåda. Som äldre kvinnor 

fick vi stanna klar i blocket förklarar den 58-åriga Halina Boltowa och för att hjälpa 

bandagera om de olyckliga unga kvinnornas sår rev vi sönder våra lakan till förband.  

De äldre kvinnorna (över 48 år) behandlades emellertid lite bättre i Ravensbrück tack vare 

befrielsen från hårt arbete, och tillbringade följaktligen dagarna inomhus med att sticka 

strumpor åt både SS-män och lägerfångar. Vidare upplevde lägret en brist på arbetskraft vid 

upprättandet av verkstäder för produktion av militärkläder, vilket kompenserades av 

myndigheterna genom värvningen av äldre kvinnor som trots befrielsen av hårt arbete 

 
83 Record of Witness Testimony 371 1946, s. 5, PIZ-arkivet, vittnesmål, volym 1 – 20, digitala samlingar – 

witnessing genocide, UB.  
84 Record of Witness Testimony 379 1946, s. 6, PIZ-arkivet, vittnesmål, volym 1 – 20, digitala samlingar – 

witnessing genocide, UB.  
85 Record of Witness Testimony 155 1946, s. 6, PIZ-arkivet, vittnesmål, volym 1 – 20, digitala samlingar – 

witnessing genocide, UB. 
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fortfarande ansågs tillräckligt friska och arbetsdugliga. Till följd av detta tvångsrekryterades 

även Halina.87 Efter att ha övervägt hur det skulle gynna de polska kvinnorna att ha en polska 

som var ansvarig för stickningsavdelningen, gav Halina efter och accepterade tjänsten som 

ledare för avdelningen. Detta bidrog till att hon som underordnad fånge kunde erbjuda äldre 

kvinnor som annars var olämpliga för hårt arbete, ett arbete inom stickningsavdelningen och 

därmed rädda deras liv från oundviklig gasning.88 

 

En kvalitativ textanalys över de äldre kontra yngres behandling enligt de polska 

vittnesutsagorna 

Föreliggande undersökning exemplifierar den skiftande behandlingen av både äldre och yngre 

lägerfångar baserat på både lägertypen samt det geografiska läget. Generellt verkar barnen ha 

behandlats bättre men, även de utsattes för grov misshandel, bestraffningar och likvidering i 

gaskamrarna. Däremot behandlades äldre tillsammans med de sjuka betydligt brutalare bl.a. 

avrättades de omedelbart vid deportationerna, transopterades ”till ugnen” och bestraffades 

genom 2 h knäböjningar. Dessa grupper betraktades av nazisterna som värdelösa och icke 

arbetsdugliga, vilket följaktligen resulterade i att de utgjorde nazisternas förstahandsval för 

avrättningar och ihjäl gasning.  

 

De yngre lägerfångarna skickades därmed ideligen till arbetsläger medan otaliga äldre 

deporterades eller släpades till krematoriet. Barnen ljög som tidigare nämnts om sin ålder och 

påstod sig vara över 12 år i syfte att införskaffa sig en viss arbetssäkerhet samt ett ofarligare 

arbete. Vidare illuminerar selektionerna av de starkaste och yngsta i Auschwitz, behovet av 

arbetskraft för den nazistiska dödsmaskinen. Därtill skildras de ovanligt goda 

levnadsförhållandena samt den nådiga behandlingen av barnen i block 20 i Ravensbück. Här 

kunde barnen faktiskt vara barn som undgick våldsutövning och utgjorde inte enbart en 

arbetskraftsresurs för nazisterna att exploatera eller förinta. Följaktligen synliggörs 

gråzonerna inom nazismen dvs. den svartvita bilden av en genomond förövare undermineras 

något och emellertid belyses de skiftande nyanserna av mänsklig brutalitet.  

 

Tillskillnad från den goda behandlingen i block 20 utsattes de romska barnen för fasansfulla 

tvångs-steriliseringar i exakt samma koncentrationsläger. Därutöver tillmötesgick även 
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tiotusentals skräckslagna barn i alla åldrar gaskamrarnas terror tillsammans med sina 

föräldrar. Därtill initierades de barbariska medicinska experimenten på minderåriga flickor, 

vilka selekterades utifrån kriterier av styrka, hälsa samt ung ålder eftersom överlevnadsgraden 

bland dessa var högts. De unga flickorna var betydligt uthålligare och återhämtade sig snabbt, 

vilket medförde att läkarna kunde fortsätta tortera samt utsätta sina offer för ett flertal 

operationer. Emellertid kunde även de äldre ibland behandlas lite bättre likt Halinas 

vittnesutsaga påvisar genom befrielsen från fysiskt hårt arbete. Dock innebar denna 

åldersbaserade befrielse inte ett undantag från att vilken minut som helst släpas till 

krematoriet. Äldre som yngre var tvungna att bokstavligen varje dag kämpa för sina liv i både 

arbetet men, även disciplinärt för att undgå SS-männens sadistiska nyckfullhet. Kaplan och 

Tardells forskning understryker Halins redogörelse beträffande de äldres omhändertagande av 

de yngre fångarna i koncentrationslägren. Kaplan beskriver följaktligen lägersystrarnas 

hängivenhet till varandra i form av att skydda varann samt ge mening till livet. Halins 

vittnesutsaga gestaltar exakt samma typ av beskyddande och medmänskliga relation mellan de 

olika fångarna. Hon värnade både om sina äldre medfångar genom att stå upp för dem och 

deras möjlighet att bidra till arbetskraftsbristen i lägret. Därutöver blev hon likt Joanna 

skildrar i Tardells bok lägermamma till flera unga flickor vilka tillsammans skapade en typ av 

familj samt ett hem i fångenskapen.  

 

Vidare åskådliggörs det sexuella våldet i vittnesutsagorna genom tyskarnas och ukrainarnas 

grymma våldtagande av de unga flickorna samt i dess efterspel. Egnell och Ångström 

analyserar och diskuterar våldtagandet av kvinnan som ett uttryck för våldtäkt av hela hennes 

kultur. Följaktligen illustrerar de beväpnade männens våldtagande av de unga kvinnorna 

framför sina mammor en extremt traumatisk upplevelse för inte enbart flickorna men även 

deras hjälplösa mammor. Männen dödar kulturbärandet inifrån samtidigt som kultur förgörs 

och etablerar därmed sin överlägsna position i makthierarkin. Våldskulturen avseende sexuellt 

våld normaliseras sålunda under Förintelsen och likt ovannämnda författare tidigare påpekat 

förskjutits från slagfältet till det civila. Flickorna som överlevde detta brutala helvete 

deporteras vidare till diverse arbets-och koncentrationsläger, där deras nyligen upplevda 

trauma skulle omvandlas till en av flera länkar i kedjan av livslånga trauman.  

 

Vilka brott mot mänskligheten samt folkmord bevittnades under Förintelsen? 

Förintelseöverlevandes vittnesmål skildrar de otaliga, brutala och skoningslösa våldsbrotten 

nazisterna begick under folkmordet. I samband med Warszawa deportationerna skildrar 

Bonifacy de ukrainska SS-männens förskräckliga selektion av unga flickor som de drog in i 
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prång och våldtog i tyskarnas åsyn.89Anna Gapskas vittnesutsaga exemplifierar tillika hur de 

kvinnliga vakterna auzjerkas i Bergen-Belsen, klubbade samt slog henne tills hon låg 

medvetslös på marken efter att vid arbetet ha varit oförmögen att lyfta upp en sten. Därnäst 

beordrades hon omedelbart att stiga upp men, eftersom hon helt enkelt inte kunde släpptes de 

mordlystna hundarna på henne. Inte en dag gick förbi utan att de kvinnliga fångväktarna 

förintade någon. Vidare selekterade läkare ut 400 av de blekaste och svagaste kvinnorna vid 

Appellen och underrättade dem om att de skulle bada. Efter att fångarna hade stigit in i 

badhuset bultades dörren igen och under loppet av enbart 10 min gasades fångarna ihjäl. Skrik 

av ”Gud rädda oss!” ekade för döva öron när de svarta kropparna föll till marken. Barnen 

gasades tillsammans med sina föräldrar och liknande urval ägde rum dagligen under hela 

Annas internering.  

 

I mars 1944 i ett desperat försök att spara på gas brändes människor levande i krematorie-

ugnarna.90 Vidare fortsatte den inhumana behandlingen i Buchenwald där nazisterna 

applicerade samma metoder som i Bergen-Belsen vid misshandlandet av fångarna. Vid ett 

tillfälle fördes 500 kvinnor till en liten skog i syfte att gräva en enorm massgrav dit männen 

följande dag bar lik som hade svultit ihjäl. Ifall någon av dessa fortfarande var vid liv skulle 

även de kastas in i massgraven och kvävas under lagret av lik ovanpå dem.91 Ytterligare 

skildrar Aniela Bodziochowa Majdanek som döden där bl.a. nakna män utsattes för extrem 

tortyr i frysande temperaturer och föll som flugor av svält samt köldexponeringen. Därtill 

berättar hon om en särskilt makaber incident när en av de politiska fångarna som regelbundet 

brukade bli misshandlad stal en jättelik morot. Hans blokowy (vakt) angav honom till en SS-

man som i sin tur hämtade en bänk och beordrade båda fångarna att ligga på den. Följaktligen 

tvingade han blockowyn att slå den andra mannen medvetslös och därefter, kommenderades 

han att stå barfota bland taggtråd i endast underkläderna medan han höll två tegelstenar i 

händerna. Den stulna moroten stacks i fångens mun varpå hans mun slets upp efter att blivit 

slagen med en sten. Hans ögon blev blodsprängda och efter att ha stått i ytterligare 30 min föll 

han till marken. Fortfarande hälften levande släpades han till krematoriet.92 I Grünebergs 

arbetsläger bevittnade Aniela när en kvinna vid kroppsvisitation av en auzjerka hade två par 
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underkläder på sig och slogs till marken. En av auzjerkorna stod på hennes ben och den andra 

på hennes huvud medan två andra slog henne medvetslös. Efteråt kastades hon i bunker där 

hon följande dag hängde sig.93  

 

Varje dag efter Appellerna i Auschwitz skulle dussintals fångnummer ropas upp – mestadels 

polacker och föras till block 11 där de avrättades i enorma mängder. Därpå belyser Stefan 

Hupa dessa dödsdömda lägerfångars kastande av sina sista avskedsbrev till sina medfångar. 

Under hans internering ägde tre offentliga avrättningar rum där polacker som påstods ha 

försökt fly hängdes. Deras kroppar lämnades hängande från galgen under hela natten.94 I 

Buchenwald resulterade den olidliga svälten i ett fall av kannibalism. ”Two prisoners had cut 

out chunks of flesh and the sex organs of a dead prisoner and had eaten them raw.”95 

Företeelsen utlöste ett besök av undersökningskommitén i Dora vilken, sammankallade 

lägrets ukrainare och tillfrågade dem vilka åtgärder som skulle vidtas mot en av kannibalerna 

– deras landsmän. Ukrainarna krävde dödsdom. Det var även de som tillslut mördade honom 

med kommitténs tysta överenskommelse.96 Under 3 år av sin internering i Ravensbrück 

arbetade Gustawa Winkowska i lägrets sjukhuskontor, där hon bevittnade barbariska brott 

mot de sjuka samt utförandet av experimentella operationer på polska kvinnor. Vid inledandet 

av operationerna sövdes offren, ljudet av krossade ben ekade genom väggarna och efter 

uppvaknandet skar kvinnornas smärtsamma skrik genom hela byggnaden. Vidare beskriver 

Gustawa en ung ukrainskas tragiska öde när hon desperat försökte försvara sig mot Dr 

Rosenthal vid bortförandet till operationssalen. Dr Rosenthal visade sig vara den starkaste av 

de två och amputerade sedan hennes helt friska ben. Endast några timmar efter ingreppet 

administrerades offret en dödlig injektion och därefter placerades hennes kvarlevor i en kista. 

Kistan förslöts så att övriga fångar inte kunde tjuvtitta på liket och lastades in i lastbilen. Efter 

att ha stulit en nyckel kunde Maria Kaczmarczyk fastställa att den avlidne saknade ett helt 

ben. Kort därefter genomfördes en liknande operation där offerts hela nyckelben avlägsnades 

innan även hon tilldelades en dödlig injektion.  
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Dessutom illustrerar Gustawas vittnesutsaga Gerda Quernheims (Dr Rosenthals assistent) 

tyranniska behandling av barn vilket utmynnade i att inga lägerfödda barn överlevde under 

perioden 1941 – 1943. Gerda kvävde de oskyldiga barnen med sina bara händer och förde 

sedan barnens rester i en liten låda till krematoriet. Även gravida tyska kvinnor som hade haft 

samlag med polacker arresterades och utsattes för aborter, ofta så sent som i den åttonde 

månaden.97 Unga, hälsosamma och starka kvinnor valdes ut för experimentella operationer 

berättar ett av de utvalda offren Stanisława Michalik. Därtill påpekar hon att majoriteten av de 

experimentella offren under 1942 var minderåriga flickor. 1943 erbjöd kommendanten 

fångarna i Ravensbrück att ställa upp som bordellkvinnor och när de vägrade straffades 

kvinnorna med 12 dagars svält. När Stanisława utsattes för den blodisande experimentella 

benoperationen kände hon omedelbart en förfärlig smärta i benen, kunde inte röra sig och 

hade en feber över 40 °C. Det fysiska lidande var dock ingenting i jämförelse med vetskapen 

om att hon tjänade sina fiender som en utbytbar försökskanin.98 ”When we asked the doctor 

what sentences we had been given that they should torment us like that, we were told we were 

thugs. We replied: ”We’re just Poles”99 förklarar Stanisława. Några andra av Stanisławas 

vänner genomled muskeloperationer varpå läkarna skar bitar av muskler från antingen låren 

eller vaderna. Ytterligare tillhandahölls offer för muskel-infektionsoperationerna vilka innebar 

odlandet av bakterier i diverse oläkta sår och resulterade följaktligen i ruttnandet av 

musklerna. Därtill utsattes flera människor för 5 operationer, var och en på samma ställe 

under en 8 dagars intervall. Vissa kvinnors handikapp hemsöker dem än idag med sina totalt 

deformerade ben och avsaknaden av vader.100 

 

Analyserande diskussion åberopande brott mot mänskligheten/folkmord  
 

Ovanstående vittnesmålen har exemplifierat otaliga brott mot mänskligheten (se bilaga 1) 

samt folkmord (se bilaga 1) däribland tortyr, systematiskt dödande av medlemmar inom olika 

folkgrupper, utsättandet för påtvingade ingrepp beträffande förhindrandet av födslar inom 

folkgruppen, misshandel, svält, våldtäkt, påtvingad prostitution samt tvångssteriliseringar.  
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Annas vittnesmål beskriver läkarens selekterande av de 400 blekaste och svagaste kvinnorna 

till ugnen, och utgör ett av åtskilliga exempel för nazisternas systematiska angrepp mot 

diverse folkgrupper i avsikt att helt eller delvis förgöra denna. Följaktligen åskådliggörs ett 

tydligt folkmordsfall i enlighet med Ofstads teori, där nazisternas förakt för den andres 

nationella, etniska, religiösa eller rasmässiga ”svaghet” måste fullständigt förintas samt 

elimineras. Ytterligare några exempel av direkt uppsåtligt folkmord samt välorganiserad terror 

är massavrättningarna av polacker och romer, ihjäl gasandet av barn av olika nationaliteter 

och religioner samt dödsstraff. Påtvingandet av de djuriska levandasvillkoren till den extrema 

svältgraden vilket förorsakat ett utbrott av kannibalism i Buchenwald, relateras följaktligen 

till intentionen av att delvis eller komplett förvålla folkgruppens fysiska undergång. Brott mot 

mänskligheten utgör ett betydligt bredare ämnesområde vilket inkluderar bl.a. 

vittnesutsagornas exposé om den fruktansvärda tortyren männen utsattes för i iskalla 

temperaturer, kollektiv bestraffning, experimentella operationer på unga polska kvinnor samt 

hängningar. Vidare illuminerar de barbariska medicinska experimenten påtvingades främst 

judar och romer i Ravensbrück och korreleras därmed till punkt k) i artikel 7 dvs. uppsåtligen 

förorsaka både svår fysisk och psykisk skada samt lidande. Därutöver bevittnade 

förintelseöverlevande ukrainska SS-männens brutala våldtagande av unga flickor framför 

tyskarna, påtvingandet av att ställa upp som bordellkvinna i Ravensbrück samt 

tvångssterilisering av romska barn. De ovannämnda brotten överensstämmer således med 

olika former av sexuellt våld t.ex. påtvingad prostitution, våldtäkt samt tvångssterilisering. 

Studien av vittnesutsagornas bevittnade brott mot mänskligheten kan även observeras i 

Tardells bok, där författaren levandegör 18 människoöden tillsammans med ett extensivt 

detektivarbete om Helena Dziedzicka dagboksanteckningarna.  

 

Bonifacys skildrande av de stackars flickorna som våldtogs av ukrainarna framför tyskarna 

kan vidare sammankopplas med våldtagandet av kvinnan samt hennes kultur. Den grymma 

behandlingen av flickorna baserades inte enbart på deras etnicitet som polacker men även på 

kön dvs. kvinnan som underordnad mannen. Följaktligen placeras polackerna utifrån både 

etnicitet och kön längst ner i rangordningen - tyskar, ukrainare och sist de polska flickorna. 

Även Kaplan belyser i sin artikel att judarna led lika mycket baserat på kön som religion. 

Således reagerade offren inte enbart på den förfärliga behandlingen som judar utan även som 

enskilda kvinnor och män. Münklers teori om våldtäkt som ett instrument för att effektivt 

samt till en lägre kostnad uppnå etnisk resning framstår som trovärdig, eftersom tillämpningen 

av strategiskt sexuellt våld anknyts till våldtagandet av kulturen och dess förintande. 
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Vittnesutsagorna i fallstudien åskådliggör tydligt hur nazisterna tillämpade etnisk rensningen 

vid deportationerna i Östeuropa samt våldskulturens införlivande i behandlingen av de 

internerade. Genom studerandet av det sexuella våldets uttrycksformer i vittnesutsagorna 

bidrar föreliggande fallstudien till en djupare förståelse samt utökad kunskap om det sexuella 

våldet under Förintelsen.  

 

Skillnaderna mellan behandlingen av fångar i koncentrationsläger respektive fängelser  

Majer Cukierman vittnar om den barbariska behandlingen i Restgetto - arbetslägret Radom 

där SS-männen torterade internerna under förhör. Detta inkluderade bl.a. prygling med 25 

piskrapp inför hela lägret, lägerkommendantens hot om hängning genom att fästa ett rep kring 

halsen ifall man inte erkände att man hade kontakt med partisanerna samt uppgav sina 

medfångar. Trots den outhärdliga tortyren visste vi djupt inom oss att kommendanten 

betraktade vår modiga bedrift med sympati.101 I arbetslägret Christianstadt behandlades 

fångarna däremot rätt väl enligt Miriam Pfeffers vittnesutsaga. Barackerna var utrustade med 

våningssängar där var och en hade tillgång till en egen säng med halm fylld madrass och filt. 

Lägret beskrivs som mycket rent och man hade även möjlighet att använda tvättställen samt 

baden varje dag där vattnet t.o.m. värmdes upp under vintern. Därtill fanns kaminer i 

barackerna vilka lägerfångarna försåg med bränsle genom arbetet i skogen. Ytterligare 

genomgick fångarna inte för något urval och dessutom förekom en viss hälso-och sjukvård i 

lägret. Under vinter försågs fångarna i Christianstadt med vinterkläder även om bristen på 

skor var avsevärd.102  

 

Tillskillnad från tidigare vittnesmål var Barbara Bukowska internerad i Mosjøens arbetsläger i 

Norge. Följaktligen beskriver hon de något mer överlevbara förhållanden ex. förekom el, 

barackerna var rena, alla hade en egen säng med filt och kudde samt fick man duscha i varmt 

vatten en gång i veckan. Några kaminer fanns även i baracken, bränslet var dock mycket 

knapert och dessutom saknades avlopp. I lägret internerades både män och kvinnor av olika 

nationaliteter, dock utgjordes majoriteten av polska lägerfångar. Arbetsdagarna varade från kl. 

08 – 16 samt erbjöds fångarna lunch på arbetsplatsen.103 Barbara belyser även den goda 

relationen mellan fångarna, vilka hjälpte och betraktade varandra som en del av en stor familj. 

 
101 Record of Witness Testimony 358 1946, s. 8 - 9, PIZ-arkivet, vittnesmål, volym 1 – 20, digitala samlingar – 

witnessing genocide, UB. 
102 Record of Witness Testimony 168 1946, s. 4 – 5, PIZ-arkivet, vittnesmål, volym 1 – 20, digitala samlingar – 

witnessing genocide, UB. 
103 Record of Witness Testimony 199 1946, s. 2 - 3, PIZ-arkivet, vittnesmål, volym 1 – 20, digitala samlingar – 

witnessing genocide, UB. 



 

32 
 

Röda Korset tog hand om de sjuka i lägret och kvinnorna tilläts även att be.104 I lägret 

bestraffades man på individuell basis för överträdelser, t.ex. straffades Barbara när hon 

vägrade tvätta taket i baracken p.g.a. sin korta längd. En av de norska kvinnorna klagade över 

detta och följaktligen skickades Barbara till en hel dags isolering i en liten mörkercell hon 

endast kunde stå i. Följande morgon togs hon åter tillbaka till den smutsiga cellen, där 

vakthållaren hällde ut åtta ämbar vatten på golvet som hon mycket snabbt skulle torka upp. 

När golvet var moppat hämtade vakten ytterligare åtta ämbar vatten och hällde ut dessa, denna 

procedur upprepades sammanlagt 8 gånger. Vägrade man upprepa den slitsamma städningen 

skulle en SS-man slå en hårt tills man återupptog arbetet.105 Ytterligare en internerad i Norges 

största koncentrationsläger Grini var maskinisten Henryk Gdeczyk. Vittnesmålet förklarar 

vidare att polackerna samt ryssarna behandlades sämst medan norrmännen, framförallt 

landsförrädare och misshandlare behandlades bäst.106 Arbetet i gruvorna beskrivs som mycket 

farligt exempelvis skadades flera fångar vid en explosion där bl.a. en ryss sprängdes i bitar 

och en polacks ben slets av. SS-männen menade att det inte spelade någon roll eftersom alla 

polacker och ryssar måste dö som hundar.  

 

I samband med desinfektionerna kunde en bit två köpas en gång i månaden med de pengar 

som deponerades hos lägermyndigheterna vid internering. Henryk berättar att han hade 700 

kronor när han internerades och ifall någon inte hade råd med den lilla biten två erbjöd sig en 

annan fånga att understödja hen. Under hela interneringstiden var utförandet av straffövningar 

2 h efter lunch endast tvång för ryssar och polacker. Övriga fångar utsattes dock för lika 

fruktansvärd behandling genom tvingandet till att räkna högt vid utförandet av 200 – 300 

squat hopp, 200 armhävningar och springandet runt lägret. Alla fångar kunde inte klara dessa 

hårda straff och slogs därmed av SS-männen med tjurpiskor och ridspön samt sparkades i 

både magen och ansiktet. Därtill cyklade SS-männen över de människor som låg och kved på 

marken.107 Därutöver tilldelades man för slarv vid arbetet 25 – 50 piskrapp och efter den 

fjärde överträdelsen placerades man i 15 dagars isolering. Vid ytterligare upprepade 

 
104 Record of Witness Testimony 199 1946, s. 4, PIZ-arkivet, vittnesmål, volym 1 – 20, digitala samlingar – 

witnessing genocide, UB. 
105 Record of Witness Testimony 199 1946, s. 3, PIZ-arkivet, vittnesmål, volym 1 – 20, digitala samlingar – 

witnessing genocide, UB. 
106 Record of Witness Testimony 131 1946, s. 2 - 3, PIZ-arkivet, vittnesmål, volym 1 – 20, digitala samlingar – 

witnessing genocide, UB. 
107 Record of Witness Testimony 131 1946, s. 3 - 4, PIZ-arkivet, vittnesmål, volym 1 – 20, digitala samlingar – 

witnessing genocide, UB. 
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överträdelser skickades fången till en cell där hen skulle förvaras till slutet av kriget utan att 

någonsin få gå ut.108  

 

Tidigare presenterade Anna Kobylańska var inte enbart fången i Watenstedts arbetsläger utan 

även i Auschwitz-Birkenau. Tillgång till vatten beskrivs som mycket svår och förvärrades 

ytterligare under den stekheta sommaren då tyfus och löss florerade. Hon berättar vidare att de 

yngre kvinnorna i lägret skickades till arbete för att gräva diken i myrmarken under 12 h skift. 

Ifall en kvinna kollapsade på vägen tillbaka från jobbet skulle hon utsättas för både hundbett 

och SS-männens misshandel med bajonetter.109 Vidare förekom flera fall av Noma (nekros i 

ansiktet) vilket förknippas med extrem fattigdom och drabbade primärt de undernärda barnen. 

Åtskilliga fall involverade både hudsår och brutala infektioner - människor ruttnade levande. I 

Auschwitz levde männen och kvinnorna tillsammans, vilket oundvikligen resulterade i 

erotiska incidenter. Tyskarna tillämpade stränga straff vid dessa överträdelser t.o.m. 

dödsstraff utövades i avskräckande syfte. Ytterligare bevittnade koncentrationslägerfångarna 

hur judarna i brist på utrymme i gasverken samt krematorierna gasades i små förseglade men 

inte lufttäta hyddor. Detta lämnade judarna blott omtöcknade och följaktligen var tyskarna 

tvungna att avliva dessa med gevärsskott, dock lyckades flera överleva och flydde från 

massgravarna. Hela dagen hördes skrik och stönande samtidigt som stanken av bränt kött 

genomsyrade luften.110  

 

En regelrätt politisk fånge bland vittnesmålen var läkaren Bohdan Gliński som ertappades i 

Warszawa med 2000 kopior av olagliga dagstidningar. Han arresterades och fördes därefter 

till det lokala fängelset vars personal bestod av polska vakter. ”My cellmates, criminal 

prisoners, could tell by the way I looked that they were dealing with a political prisoner, 

because criminals weren’t treated that way”111 förklarar Bohdan. Därefter transporterades han 

till häktningsfängelset Montelupich i Kraków där han direkt vid ankomsten erhöll de 

fängelseenliga 25 piskrappen. Efter det första inhumana förhöret svimmade cellkamraten 

professor Tomiczek vid åsynen av Bohdan när han slängdes in i cellen. Vid de fortsatta 

förhören torterades och misshandlades Bohdan genom bl.a. piskrapp i pannan, inspärrning i 

 
108 Record of Witness Testimony 131 1946, s. 5, PIZ-arkivet, vittnesmål, volym 1 – 20, digitala samlingar – 

witnessing genocide, UB. 
109 Record of Witness Testimony 155 1946, s. 2 – 3, PIZ-arkivet, vittnesmål, volym 1 – 20, digitala samlingar – 

witnessing genocide, UB. 
110 Record of Witness Testimony 155 1946, s. 4 – 5, PIZ-arkivet, vittnesmål, volym 1 – 20, digitala samlingar – 

witnessing genocide, UB. 
111 Record of Witness Testimony 211 1946, s. 3, PIZ-arkivet, vittnesmål, volym 1 – 20, digitala samlingar – 

witnessing genocide, UB. 
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en mörkercell samt översköljning med vatten när han svimmade av för att kunna återuppta 

den brutala tortyren.112 Därtill vittnar Bohdan att fångscheferna för lägret samt 

industrisektionens ledera gjorde Auschwitz till ett levande helvete på jorden. Varje kväll vid 

återvändandet till lägret efter den hårda arbetsdagen bars upptill ett dussintal lik bakom 

varenda Kommando - arbetsgrupp. Vidare skildrar vittnesmålet hur kollektiva bestraffningar 

utgjord en bestående del av vardagen i Auschwitz t.ex. tvingades de internerade att stå i 48 h i 

sträck efter att en fånge hade lyckats rymma.113 Vid ett annat tillfälle sköts 20 fångar från 

samma block när en annan fånge hade flytt trots att de arbetade i olika Kommandon.114  

 

I Hermann Görings arbetsläger Starachowice även känt som “skjutgalleriet” beskriver Gusta 

Blass tyskarnas ofattbart grymma avrättningar av lägerfångarna. Tyskarna drack sig fulla i 

syfte att ta mod till sig och bedöva sitt medvetande om vilka fruktansvärda handlingar de 

begick. Därefter marscherade de in i lägret och roade sig med att besinningslöst skjuta fångar 

omkring sig; deras största nöje var synen av en blödande kropp falla ner till marken. Lägrets 

befälhavare var den ökände homosexuella sadisten och perversa SS-mannen Becker som ofta 

gick på moriska fälttåg mot internerna. Han skulle tvinga judarna att köpa ut vodka till både 

honom och sina ”kungliga män” med de sista besparingarna de hade undangömda. När han 

och hans soldater blev fulla beordrade han judarna att stå i Appell och springa runt läget 

medan soldarena sköt i folkmassan. Efteråt valde ut några fångar som skulle begrava de döda 

men, gav dessa en för kort tidsfrist för att hinna i tid. Fångarna sköts och resen ställdes 

återigen på Appell och följaktligen upprepades processen tills soldaterna hade släkt sin 

blodtörst.115 

 

En komparativ textanalys över skillnaderna i behandlingen av lägerfångarna  

Behandlingen av lägerfångarna i koncentrations- respektive arbetsläger är ibland svår åtskild 

eftersom lägren oftast är en kombination av både koncentrations-och arbetsläger. 

Problematiken kompliceras ytterligare genom hur själva vittnena anger lägren – deras 

kategorisering av lägret överensstämmer nödvändigtvis inte alltid med verkligheten (se bilaga 

2). Följaktligen anger några fångar Gross-Rosen som ett arbetsläger tillsammans med Laura 
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witnessing genocide, UB. 
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när de egentligen klassificeras som koncentrationsläger. Därtill har gettot/arbetslägret i 

Radom vid ett par tillfällen beskrivits av utvalda vittnesutsagorna som ett koncentrationsläger. 

Vidare nyanserar uppsatsen den varierande behandlingen av fångarna baserat likt skillnaden 

mellan äldre och yngre på själva lägertypen (koncentrations- eller arbetsläger/fängelse) samt 

det geografiska läget. Internerna i ex. Norge behandlades tämligen bättre i jämförelse med de 

polska lägerfångarna i Östeuropa, samt skildras även de rätt goda lägerförhållandena med 

tillgång till egen säng, sanitära faciliteter och en större matranson.  

 

Henryk förklarar hur norrmännen i Grini behandlades betydligt bättre än ryssarna och 

polackerna som enligt SS-männen skulle oavsett vad dö som hundar. Vidare tvingades enbart 

polacker och ryssar utföra straffarbete 2 h efter lunch, dock betyder detta inte att övriga fångar 

inte utsattes för lika grym behandling. Tvärtom! De tvingades likaså till extremt hårda 

kollektiva bestraffningar bl.a. räkna högt vid utförandet av 200 armhävningar samt squat 

hopp. Vid misslyckandet av dessa fysiskt påfrestande straff bestraffades fångarna ytterligare 

med piskrapp och överkörning med cykel av de som låg och plågades på marken. Följaktligen 

belyses även hur ett visst element av nationalistiskt broderskap införlivas vid fångväktarnas 

behandling av sina egna landsmän. Misshandel av fångarna utgjord en bestående del av 

vardagen oavsett om man var internerad i Auschwitz, Mosjøens arbetsläger eller 

Montelupichs häktningsfängelse. Nazisternas uppfattning av våldsutövning som en effektivare 

metod vid behandlingen av fångarna diskuteras i Ofstads verk och bekräftas även av 

vittnesutsagorna. Om nazisterna hade tillämpat tomma hot vid ex. Appellerna hade dessa inte 

haft samma slagkraft och fångarna hade även enklare kunnat göra motstånd. 

Vittnesutsagornas otaliga skildringar av det brutala våldsutövande likt misshandel bestryker 

Oftads forskning och förklarar även nazisternas vilja att tillämpa våld.  

 

I Bergen-Belsen misshandlades Anna bland otaliga andra fångar av auzjerkas genom att slå 

samt klubba henne medvetslös till marken varpå hon utsattes för förskräckliga hundbett. 

Vidare skildrades i Bohdans vittnesmål hur fångscheferna samt industrisektionens ledera 

gjorde Auschwitz till ett rent helvete. Kollektiva bestraffningarna i koncentrationslägret 

bestod av både outhärdliga 48 h långa Appeller efter ett flyktförsök men likaså av direkta 

massavrättningar. Därtill har diverse vittnesutsagor åskådliggjort de obeskrivligt horribla 

livsvillkoren i Auschwitz med ytterst begränsad tillgång till vatten, skrik från de panikslagna 

offren i krematorierna medan stanken av bänt kött genomträngde varenda vrå. 

Förintelseöverlevande trodde inte att de bedrövliga förhållandena i lägret skulle kunna 
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förvärras, dock förorsakade den brännheta sommarvärmen ett fullständigt slut på vatten samt 

ett fasansfullt utbrott av både löss och tyfus. Överträdelser av sexuell karaktär kunde i värsta 

fall resultera i dödstraff – en mycket effektivt tillämpad skrämseltaktik av nazisterna. 

Därutöver gasades judar i små förslutna hyddor när krematorierna samt gaskamrarna 

överfylldes med mänskliga kvarlevor. De avsvimmade judarna dog dock inte p.g.a. 

luftspringorna i hyddorna vilket tyskarna följaktligen avslutades med nackskott. Ytterligare en 

säregen aspekt av koncentrationslägren Auschwitz samt Ravensbrück är deras påtvingade 

medicinska experiment - benoperationer, bakterieodling i de öppna såren och 

tvångssterilisering vilka utfördes på primärt minderåriga flickor.  

 

I Restgetto - arbetslägret Radom torterades fångarna i syfte att framtvinga information om 

motståndarrörelsens verksamhet samt uppge dess anhängare till nazisterna under brutala 

förhör. Detta inkluderade exempelvis prygling med 25 piskrapp inför hela arbetslägret samt 

inhuman misshandel i form av slag och sparkar med olika objekt, övergrepp, terror samt 

tvångsisolering. Läkaren Bohdan var innan interneringen i Auschwitz arresterad i Warszawas 

lokala fängelse för innehav av olagliga dagstidningar. Intressant nog bestod fängelsets 

vaktpersonal av polacker vilket därmed skapar ett tydligt vi mot dem förhållande baserat på 

den enskilda etniska, religiösa samt ras-etablerade identiteten. Konstruktionen av ett ”vi” - de 

polska fångvaktarna och ”den andra” - den polska politiska fången relateras följaktligen till 

Baumans samt Klas-Göran Karlssons teorier om relationen mellan ett ”vi” och ett ”dem”. 

Personligen anser jag att skapandet av denna separerande distinktion mellan de polska 

fångarna och fångvakterna, resulterar i en intern konflikt där fångvakterna avsäger sig sin 

etniska tillhörighet som polack i utbyte mot en överordnade maktposition. Det forna polska vi 

tillintetgörs till förmån av ett dem vilket följaktligen rättfärdigar det grymma behandlandet av 

sina forna landsmän som underlägsna. Bohdan transporterades vidare till häktningsfängelset 

Montelupich där han omedelbart som en ”välkomstgåva” tilldelades 25 piskrapp. De oerhört 

våldsamma samt inhumana förhören innefattade tortyr, grov misshandel och inspärrning i 

mörkercell.  

 

Däremot behandlades arbetslägerfångarna i Christianstadt rätt väl genom att inte behöva 

utsättas för avrättningsselektioner samt förekom även viss tillgång till sjukvård i lägret. I 

Mosjøens arbetsläger behandlades fångarna bäst i enlighet med föreliggande fallstudie 

eftersom, arbetsdagarna var begränsade till humana arbetstider (kl. 08 – 16) och dessutom 

erbjöds fångarna lunch på ”arbetsplatsen”. Vidare förekom bestraffningar av fångarna på 
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enbart individuell nivå, dock innebar detta inte avsaknaden av sadistiska bestraffningsmetoder 

likt uthällande av 8 vattenhinkar upprepade gånger. Behandlingen i Mosjøens arbetsläger 

belyser därmed de geografiska skillnaderna mellan hur fångarna behandlades i Norge och 

Östeuropa men, även skillnaderna arbetsläger kontra koncentrationsläger. Därtill illustrerar 

Barbaras vittnesutsaga att den goda relationen mellan fångarna begränsades inte endast till 

Ravensbrück utan är oberoende av geografiskt område. 

 

Hermann Görings arbetsläger Starachowice åskådliggör vikten av klasstillhörighet under 

Förintelsen. De fattiga judarna hade exempelvis aldrig överlevt den sadistiska Beckers 

behandling eftersom han vid fler tillfällen tvingade dem att köpa ut vodka till soldaterna med 

sina sista besparingar. I berusat tillstånd genomfördes masskjutningar av lägerfångarna tills 

soldaterna hade släkt sin blodtörst. Den föreliggande komparativa fallstudien exemplifierar 

följaktligen att arbetslägren kunde ha bättre tillgång till faciliteter ex. vatten, sanitära 

förhållanden, mat och kläder. Lägerförhållandena kunde eventuellt vara lite bättre i 

arbetslägren men, däremot förekom ofta mer misshandel här och i fängelserna. Även om 

misshandel tillämpades mer i fängelser än i koncentrationsläger var behandlingen av de 

internerade fortfarande extremt inhuman oavsett var man var fängslad. I koncentrationslägren 

var man som internerad ämnad att dö och därmed förekom kanske lite mindre misshandel, 

kontrasterande till arbetslägren och fängelserna där fångarna torterades för information samt 

misshandlades som slavarbetskraft. Den grymma behandlingen av lägerfångarna var därmed 

förfärlig överallt men, det förekom ändå olika grader av helvetet. Trots all misär påträffas 

även ur ett kulturhistoriskt perspektiv vissa kulturuttryck i vittnesutsagorna bl.a. den ryska 

pojkens sång och möjligheten till att be i Mosjøens arbetsläger.  
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Vilka yrken anknyter till de stereotypa könsrollerna samt de samhälleliga normerna om  

manligt och kvinnligt? 

 

Diagram 1 illustrerar samtliga 47 vittnesutsagors yrken i relation till de 5 ålderskategorierna. 

Inom de två första kategorierna (13 – 17 & 18 – 24 år) utgör majoriteten av 

förintelseöverlevande självfallet skolelever med beaktning till den unga åldern. Övriga 

kategoriers yrken varierar huvudsakligen mellan olika hantverkare, tjänstemän samt några 

handelsmän. Följaktligen påvisas det intressanta resultatet att de äldres yrken har en starkare 

koppling till de stereotypa könsrollerna samt samhälleliga normerna om manligt och kvinnligt 

ex. den 54-åriga husets dam och den 56-årige muraren.  
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Diagram 2 exemplifierar däremot åtskilliga yrken i relation till kön. De röda korta stolparna 

utgör männen i diagrammet medan kvinnorna representeras av de långa blåa stavarna. 

Följaktligen observeras hur kommunalfullmäktige samt advokaten bryter mot de socialt 

konstruerade könsrollerna- och normerna om kvinnlighet. Övriga yrken anknyter dock till de 

stereotypiska normerna om manligt och kvinnligt (se bilaga 2) däribland de manliga yrkena 

likt snickare, läkare, verktygstillverkare, certifierad flygmaskinist samt murare. Därtill 

sammankopplas generellt de kvinnliga yrkena till arbetsområden inom vård- och omsorg samt 

den stereotypa bilden av hemmafrun. Dock förekommer även inom denna kategori yrken likt 

kontorist, textilarbetare, filosofi magister och jordbrukare. Följande resultat indikerar att 

arbeten som innefattar förstärkandet, förskönandet och bidragandet till andras välbefinnande 

betraktas som kvinnliga tillskilland från manliga där styrka, skicklighet i hantverk samt 

affärssinne prioriteras.  

 

Arbetsuppgiftsfördelningen i lägret relaterat till dåtidens könsnormer- och roller 

I lägren beaktades generellt inte arbetsfördelningen i relation till dåtidens könsnormer- och 

roller. Detta innebär att kvinnor som män utförde de tunga arbetsuppgifterna i koncentration- 

och arbetslägren. Följaktligen belyses några exempel från vittnesutsagorna vilka både 

bekräftar och bestrider arbetsuppgiftsfördelningen i relation till könsnormerna. Likt Kaplan  

tillämpar föreliggande uppsats ett genusperspektiv vid studerandet av 

arbetsuppgiftsfördelning i relation till dåtidens stereotypa könsnormer- och roller.  

 

Barbara Bukowska vittnesutsaga skildrar hur majoriteten av kvinnorna i arbetslägret 

tilldelades arbetsuppgifter inom städning samt tvättning medan männen rensade stenskärv 

från vägarna samt högg ner virke i skogen.116 Vidare konkluderar Krystyna Karier om  

Bohdan Glińskis vittnesmål, förmedlingen av den maskulina normen och att fångar, särskilt 

män som hade utsatts för tortyr skulle ofta skämta om denna brutala behandling i hopp om att 

dölja sina egna känslor och istället synliggöra de svagare männen.117 Följande vittnesmål 

bekräftar de stereotypa normerna om manligt och kvinnligt (se bilaga 2) samt bestryker 

uppfattningen om att vissa arbetsuppgifter fördelades i enlighet med dåtidens könsroller. Den 

normativa machokulturen synliggörs även genom Bohdans beteende beträffande 

förväntningarna om att inte visa sina känslor samt framställas som sårbar.  

 

 
116 Record of Witness Testimony 199 1946, s. 3, PIZ-arkivet, vittnesmål, volym 1 – 20, digitala samlingar – 

witnessing genocide, UB. 
117 Record of Witness Testimony 211 1946, s. 11, PIZ-arkivet, vittnesmål, volym 1 – 20, digitala samlingar – 

witnessing genocide, UB. 
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Miriam Pfeffer som bl.a. var internerad i Christianstadt arbetsläger åskådliggör det tunga 

manuella arbetet av skogshuggning som kvinnorna utförde i 12 h skift.118 Vidare beskriver  

Ewa Augustynowicz kvinnosektionen i Pustków bestående av ett bostadsblock, syverkstad 

samt tvättstuga. Vid en kulle i närheten av kvinnolägret hade en bunker för massavrättningar 

upprättats där fascinerande nog männen utförde städarbetet av blodstänk och de små 

hjärnbitarna på väggarna.119 Tillika synliggör kvinnornas arbete med att lägga järnvägsspår, 

reparera bombskadade vägar tillsammans med förflyttning av massiva stenblock några 

aspekter av Anna Gapska vittnesmål.120 Följaktligen åskådliggörs den normbrytande 

arbetsuppgiftsfördelningen där kvinnor och män övertar varandras karakteristiskt könskodade 

arbetsuppgifter. Arbetsuppgiftsfördelningen i relation till dåtidens könsnormer bestrids 

därmed bl.a. genom att männen städande bunkern, när hemarbete typiskt associeras till den 

kvinnligt betingade normen. Företeelsen problematiseras ytterligare genom en paradoxal 

motsättning av att upprätta syverkstäder och tvättstugor i anknytning till de kvinnliga 

bostadsbarackerna, samtidigt som hennes arbetsuppgifter dirigeras mot mer 

könsormsbrytande byggarbeten. Arbetsuppgifterna fördelades således inte i relation till 

dåtidens könsnormer- och roller utan alla utförde tungt arbete oberoende av kön. Kvinnorna 

arbetade således i mångt och mycket med samma arbetsuppgifter som männen.  

Sammanfattande diskussion 

Baserat på den kvalitativa samt kvantitativa textanalysen behandlades diverse fångar enligt de 

polska vittnesutsagorna obeskrivligt brutalt med åtskilliga skildringar av fysisk och psykisk 

våldsutövning ex. misshandel, förhör under tortyr, direkta avrättningar, tvångsarbetet och 

kollektiva bestraffningar. Därtill bevittnad fångarna extremt hårt arbete, terror, 

tvångsisolering, förnedring samt strategiskt sexuellt våld. Än idag debatteras inom det breda 

forskningsfältet hur vittnesmålen skall tolkas som uttryck för både personliga minnen men, 

även bevis för vad som egentligen skedde, vilka brott mot mänskligheten begicks samt hur 

fångarna behandlades. Den bristande tilliten för människans adekvata minne problematiserar 

frågan ytterligare eftersom, vittnesmålen kan möjligen ha uppgett felaktig information. 

 
118 Record of Witness Testimony 168 1946, s. 4, PIZ-arkivet, vittnesmål, volym 1 – 20, digitala samlingar – 
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Företeelsen av kannibalism är ett exempel för detta i.o.m. att incidenten utgör ett faktafel 

enligt tidigare historievetenskaplig forskning. Detta utesluter dock inte eventualiteten av att 

detta faktiskt skedde, utan måste vidare undersökas i samband med trauma studies samt 

minnesbildernas komplexitet.  

 

Dessvärre har vittnesutsagorna som muntligt källmaterial tillämpats väldigt sällan i 

forskningssyfte med avseende på den komparativa undersökningen av behandlingen i 

koncentrations- respektive arbetsläger. I den föreliggande uppsatsen studeras följaktligen en 

unik komparativ forskningsfråga vilken fullständigt saknar motstycke i den tidigare 

vetenskapliga forskningen. Behandlingen av koncentrationslägerfångarna har inte tidigare 

uppmärksammats eller forskats i utifrån ett muntligt källmaterial likt vittnesmålen i Polska 

källinstitutet. Detta synliggör behovet av framtida tvärvetenskaplig forskning, i syfte att 

fördjupa vår förståelse samt skapa en bredare kontext beträffande förintelseöverlevandes 

livsberättelser. Szulcs och Tardells studier motsvarar främst följande fallstudie även om deras 

verk enbart tillgängliggör vittnesutsagornas skildringar till en bredare publik.  

 

Vidare har likheterna och skillnaderna mellan behandlingen av äldre kontra yngre lägerfångar 

analyserats, diskuterats och exemplifierats. Resultatet indikerar följaktligen att barnen verkar 

generellt ha behandlats bättre men, även de utsattes för bestraffningar, likvidering i 

gaskamrarna samt grov misshandel. De äldre behandlades däremot betydligt brutalare bl.a. 

avrättades de omedelbart vid deportationerna, utsattes för grym misshandel och transopterades 

”till ugnen”. Emellertid kunde även de äldre ibland behandlas lite bättre genom befrielsen från 

fysiskt hårt arbete. Dock innebar denna åldersbaserade befrielse inte ett undantag från att 

vilken minut som helst släpas till krematoriet. Äldre som yngre var således tvungna att 

bokstavligen varje dag kämpa för sina liv i både arbetet men, även disciplinärt för att undgå 

SS-männens sadistiska nyckfullhet. Fallstudiens 47 utvalda vittnesmål har exemplifierat 

otaliga brott mot mänskligheten samt folkmord däribland tortyr, barbariska medicinska 

experiment, våldtäkt, misshandel, systematiskt dödande av medlemmar inom olika 

folkgrupper, svält, påtvingad prostitution samt tvångssteriliseringar. Egnell och Ångströms 

forskning tillsammans med Münkler analyserar och diskuterar våldtagandet av kvinnan som 

ett uttryck för våldtäkt av hela hennes kultur. Detta illustreras i flera vittnesutsagor genom att 

männen dödar kulturbärandet inifrån samtidigt som kulturen förgörs, och etablerar därmed sin 

överlägsna position i makthierarkin. Därtill är ibland behandlingen av lägerfångarna i 

koncentrations- respektive arbetsläger svår åtskild, eftersom lägren oftast är en kombination 

av både koncentrations-och arbetsläger. Vidare nyanserar uppsatsen den varierande 
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behandlingen av fångarna baserat på själva lägertypen (koncentrations- eller arbetsläger 

/fängelse) samt det geografiska läget. Resultatet av följande studie påvisar att internerna i ex. 

Norge behandlades tämligen bättre i jämförelse med de polska lägerfångarna i Östeuropa. 

Undersökningen om behandlingen av koncentrationslägerfångar respektive 

arbetsläger/fängelse påvisar en stark koppling till Baumans samt Klas-Göran Karlssons teorier 

om förhållandet mellan ett ”vi” och ett ”dem” genom konstruerandet av ett ”vi” - de polska 

fångvaktarna och ”den andra” - den polska politiska fången. Personligen anser jag att 

skapandet av detta vi och dem resulterar i en intern konflikt där fångvakterna avsäger sig sin 

etniska tillhörighet som polack i utbyte mot en överordnade maktposition. Den föreliggande 

komparativa fallstudien exemplifierar följaktligen att arbetslägren kunde ha bättre tillgång till 

faciliteter men, däremot förekom ofta mer misshandel i arbetslägren samt fängelserna. Även 

om misshandel tillämpades mer i fängelser än i koncentrationsläger var behandlingen av de 

internerade fortfarande extremt inhuman oavsett var man var fängslad. I koncentrationslägren 

var man som internerad ämnad att dö och därmed förekom kanske lite mindre misshandel, 

kontrasterande till arbetslägren och fängelserna där fångarna torterades för information samt 

misshandlades som slavarbetskraft. Den grymma behandlingen av lägerfångarna var därmed 

förfärlig överallt men, det förekom ändå olika grader av helvetet.  

 

I frågan om vilka yrken som anknyter till de stereotypa könsrollerna indikerar fallstudien att 

de äldres yrken har en starkare koppling till de stereotypa könsrollerna samt samhälleliga 

normerna om manligt och kvinnligt ex. den 54-åriga husets dam och den 56-årige muraren.  

Yrkena anknyter generellt till de stereotypiska normerna om manligt och kvinnligt däribland 

de manliga yrkena snickare och läkare. Därtill sammankopplas generellt de kvinnliga yrkena 

till arbetsområden inom vård- och omsorg samt den stereotypa bilden av hemmafrun.  

Den sista delfrågan bevisar att i lägren beaktades generellt inte arbetsfördelningen i relation 

till dåtidens könsnormer- och roller. Detta innebär att kvinnor som män utförde de tunga 

arbetsuppgifterna i koncentration- och arbetslägren. Följaktligen åskådliggörs den 

normbrytande arbetsuppgiftsfördelningen där kvinnor och män övertar varandras 

karakteristiskt könskodade arbetsuppgifter. Avslutningsvis har föreliggande fallstudie 

eftersträvat att levandegöra, humanisera och rättvist skildra förintelseöverlevandes 

livsberättelser beträffande behandlingen i koncentrationslägren. Följaktligen har jag ämnat att 

ge dessa häpnadveckande människoöden en röst som aldrig får tystna, vilket även kan 

anknytas till EU:s krav på Sverige om att införa en lag som straffbelägger 

förintelseförnekelse.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Begreppslista  

 

• Folkmord: Folkmord definieras enligt Artikel II i Folkmordskonventionen och 

återfinns även under Artikel 6 i Romstadgan enligt följande:  

 

Med folkmord avses i denna stadga var och en av följande gärningar förövad i avsikt att helt 

eller delvis förgöra en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp som 

sådan, nämligen:  

a) att döda medlemmar av folkgruppen,  

b) att tillfoga medlemmar av folkgruppen svår kroppslig eller själslig skada, 

c) att uppsåtligen påtvinga folkgruppen levnadsvillkor som är avsedda att medföra dess 

fysiska undergång helt eller delvis,  

d) att genomföra åtgärder som är avsedda att förhindra födelser inom folkgruppen,  

e) att med våld överföra barn från folkgruppen till en annan folkgrupp  

 

• Brott mot mänskligheten: Brott mot mänskligheten definieras enligt Artikel 7 i 

Romstadgan enligt följande:  

 

1. Med brott mot mänskligheten avses i denna stadga var och en av följande gärningar 

när de begås som en del av ett vidsträckt eller systematiskt angrepp riktat mot 

civilbefolkning med insikt om angreppet:  

 

a) Mord. (b) Utrotning. c) Förslavning. d) Deportation eller tvångsförflyttning av 

befolkning. e) Fängslande eller annat allvarligt berövande av fysisk frihet i strid med 

grundläggande folkrättsliga regler. f) Tortyr. g) Våldtäkt, sexuellt slaveri, påtvingad 

prostitution, påtvingat havandeskap, påtvingad sterilisering eller varje annan form av 

sexuellt våld av motsvarande svårighetsgrad.  h) Förföljelse av en identifierbar 

folkgrupp eller ett identifierbart kollektiv av politiska, rasmässiga, nationella, etniska, 

kulturella, religiösa, genusmässiga eller av andra skäl som universellt är erkända som 

otillåtna enligt folkrätten. i) Påtvingat försvinnande av personer.  j) Brottet apartheid. 

k) Andra omänskliga handlingar av liknande beskaffenhet som uppsåtligen förorsakar 

svårt lidande, svår kroppslig skada eller svårt själsligt eller fysiskt men. 
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• Stereotypiskt manligt: Inom konstruktionen av stereotypisk manlighet definieras 

mannen som b.la. aggressiv och självsäker men associeras även med specifikt manligt 

betingade yrken ex. pilot, snickare, läkare, ingenjör, mekaniker samt murare. 

Hypermaskulinitet innefattar en överdrift av stereotypiskt manligt beteende 

beträffande männens dominans över både kvinnor och andra män. Dessutom förväntas 

männen vara partikulärt starka, okänsliga, ambitiösa och krävande. 

 

• Stereotypiskt kvinnligt: Konstruktionen av stereotypiskt kvinnligt innefattar bl.a. 

förväntningen om att kvinnorna skall vårda barnen, laga mat samt städa hemmet och 

förknippas följaktligen med stereotypiska yrken inom dessa områden t.ex. lärare, 

sömmerska, sjuksköterskor och sekreterare. Hyperfeminitet inkluderar i sin tur 

stereotypiskt kvinnligt beteende tex. passivitet, vårdande, naivitet samt acceptans av 

männens överordning.  
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Bilaga 2: Tabell över de 47 inkluderade vittnesutsagorna i studien 

åldersklassificerade i följande 5 kategorier:  

 
 

Åldersgrupp 13 - 17 år 
 

 

 

 

Åldersgrupp 18 - 24 år 
 

 

 

 

Vittnesmåls 

Nr. 

Antal 

sidor 

Kön Ålder  Yrke          Religion  Koncentrationsläger Arbetsläger/ 

fängelse 

320 6 Kvinna 21 Student  Judisk Plaszów 

Auschwitz 

Bergen-Belsen 

 

Pionki 

Hindenburg 

155 7 Kvinna  21 Skolelev  Romersk 

katolsk 

Auschwitz-Birkenau  

Ravensbrück 

  

Watenstedt 

503 9 Man 20 Verktygstillverkare  Romersk 

katolsk 

Stutthof  

198 16 Kvinna  23 Inget yrke Judisk Bergen-Belsen  

 

Neustadt 

Gogolin 

Freiwaldau 

Peterswaldau 

166 5 Kvinna  20 Skolelev  Judisk Auschwitz  

Ravensbrück 

Bergen-Belsen  

 

Mühlhausen 

 

18 6 Kvinna  21 Inget yrke fastställt Judisk Bergen-Belsen 

Flossenbürg  

Neusalz 

Vittnesmåls 

Nr. 

Antal  

Sidor 

Kön Ålder Yrke  Religion Koncentrationsläger  Arbetsläger/ 

fängelse 

379 8 Kvinna 17 Skolelev  Romersk 

katolsk 

Pustków 

Ravensbrück 

 

497 5 Man 16 Skolelev  Judisk   

500 8 Man  16 Skolelev  Judisk Auschwitz 

Sachsenhausen-

Oranienburg 

 

371 12 Kvinna  17 Skolelev  Romersk 

katolsk 

Auschwitz 

Ravensbrück 

 

 

222 3 Kvinna  13 Skolelev  Romersk 

katolsk 

 Heide 

 

85 9 Man 17 Skolelev  Romersk 

katolsk 

Sachsenhausen-

Oranienburg 

Pruszków 

 

168 6 Kvinna  16 Skolelev  Judisk Auschwitz 

Bergen-Belsen 

 

Christianstadt 
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199 4 Kvinna  20 Hattsömmerska  Romersk 

katolsk 

 Mosjøen 

4 9 Man  24 Jordbrukare Romersk 

katolsk 

Blechhammer 

Auschwitz 

Bergen-Belsen 

Neuengamme 

Hanover  

 

358 11 Man  21 Snickare  Judisk  Restghetto – 

Radom 

52 3 Kvinna  20 Skolelev Judisk  Starachowice 

 

 

 

Åldersgrupp 25 - 35 år 
 
 

Vittnesmåls  

Nr. 

Antal  

Sidor 

Kön Ålder Yrke  Religion Koncentrationsläger  Arbetsläger/ 

fängelse  

48 5 Man 33 Köpman Romersk 

katolsk 

Sachsenhausen  

49 7 Kvinna 35 Kommunal-

fullmäktige 

Romersk 

katolsk 

Ravensbrück  

65 8 Kvinna 35 Husmor Romersk 

katolsk 

Auschwitz 

Bergen-Belsen 

Ravensbrück 

 

438 12 Kvinna 27 Sömmerska  Judisk Neusalz 

Bergen-Belsen 

Flossenbürg 

 

 

129 6 Kvinna 27 Filosofi Magister Romersk 

katolsk 

Ravensbrück 

Bergen-Belsen 

 

74 6 Kvinna 26 Laboratorieassistent  Romersk 

katolsk 

Stutthof  

131 8 Man 25 Maskinist Romersk 

katolsk 

Grini  

20 5 Man  25 Gymnasielev Romersk 

katolsk 

Stutthof   

452 9 Kvinna 23 Inget angivet Judisk Auschwitz 

Stutthof 

 

188 6 Kvinna 26 Husmor Romersk 

katolsk  

Ravensbrück 

Bergen-Belsen 

Buchenwald 
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Åldersgrupp 36 - 50 år 
 

 
 

Vittnesmåls  

Nr. 

Antal  

Sidor 

Kön Ålder Yrke  Religion Koncentrationsläger  Arbetsläger/ 

fängelse  

285 20 Kvinna 41 Sekreterare Romersk 

katolsk 

Ravensbrück  

104 9 Kvinna 49 Textilarbetare Romersk 

katolsk 

Auschwitz 

Ravensbrück 

 

 

11 5 Kvinna 37 Teaterdirektör Romersk 

katolsk 

Ravensbrück  

98 5 Kvinna 46 Hemmafru Romersk 

katolsk 

Ravensbrück 

Neuengamme 

Beendorf 

9 12 Man  43 Certifierad 

flygmaskinist 

Romersk 

katolsk 

Sachsenhausen-

Oranienburg 

 

211 12 Man 36 Läkare Romersk 

katolsk 

Auschwitz  

Mittelbau-Dora 

 

Klosterwerke 

Kommando 

Buchenwald 

Laura 

 

352 5 Kvinna 43 Jordbrukare Romersk 

katolsk 

Ravensbrück 

Bergen-Belsen  

Blachownia 

114 13 Man 36 Järnvägstjänsteman  Romersk 

katolsk 

Sachsenhausen 

Ravensbrück 

Buchenwald 

Bergen-Belsen 

Gross-Rosen 

 

117 16 Kvinna 39 Kontorist Romersk 

katolsk 

Ravensbrück  

Bergen-Belsen 

 

240 11 Kvinna 38 Sömmerska  Judisk  Majdanek 

Radom 

Auschwitz 

Ravensbrück 

Malchow 
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Åldersgrupp 51 - 70 år 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vittnesmål  

Nr. 

Antal  

Sidor 

Kön Ålder Yrke  Religion Koncentrationsläger  Arbetsläger/ 

fängelse 

13 5 Man  54 Svarv operatör  Romersk 

katolsk 

Stutthof  

181 13 Kvinna 60 Paramedicinsk 

massör 

Romersk 

katolsk 

Auschwitz 

Majdanek 

Ravensbrück 

Grüneberg 

455 37 Kvinna 58 Operasångerska  Romersk 

katolsk 

Ravensbrück  

130 4 Kvinna 52 Tjänsteman  Romersk 

katolsk 

Ravensbrück 

Bergen-Belsen  

Dortmund 

233 7 Kvinna 54 Husets dam  Romersk 

katolsk 

Ravensbrück 

Watenstedt  

 

 

143 10 Kvinna 56 Jordbrukare  Romersk 

katolsk 

Ravensbrück Rechlin 

257 6 Kvinna 51 Advokat Romersk 

katolsk 

Bergen-Belsen 

Neubrandenburg 

Ravensbrück 

 

25 4 Kvinna 71 Köpman Romersk 

katolsk 

Ravensbrück  

204 6 Man  55 Murare Romersk 

katolsk  

Podlodów  Minsk Litewski 

Kiev Shpola 

Zhytomyr 

Lviv 

Tømmernes 

386 6 Man  59 Revisor  Judisk Radom  

 

Vaihingen an 

der Enz 


