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Förord
 

sofia taikon var bara åtta år när hon fördes till koncentrationslägret i 
auschwitz-Birkenau. fångnumret, Z-4515, tatuerades på hennes vänstra 
arm. sofia var med om mycket hemskt under kriget. när kriget tog slut 
kom hon till sverige med hjälp av röda korset. då var hon fjorton år. 
det finns lite dokumenterat om hur romerna blev förföljda och mördade 
under andra världskriget. de som överlevde kriget har ofta haft svårt att 
berätta om sina svåra minnen. för sofia taikon tog det tre år att berät
ta om sitt liv för författaren Gunilla lundgren. Hon vill inte tänka på allt 
svårt hon gått igenom. Boken har vuxit fram i nära samarbete med sofia 
och hennes familj. 

den här serieboken bygger på det som sofia taikon själv har berättat för 
sina barnbarn och för författaren. ofta var det svårt för sofia att tala om 
tiden i koncentrationsläger. Hon ville inte påminnas om allt hon har sett 
och gått igenom. – Vi ska inte berätta så att barnen blir ledsna, säger 
hon. därför ville hon inte ha med teckningar från sina värsta minnen i 
serieboken. – Är det kriget som skapar ondska, eller är det ondskan som 
skapar krig? Hur kan vanliga människor låta bli att protestera när andra 
utför grymheter? frågar sofia. 

det som sofia vill minnas är de snälla och hjälpsamma människorna. den 
polske mannen i auschwitz som band en ren trasa om hennes skadade 
ben, den tyska kvinnan i ravensbrück som delade sitt bröd med henne, 
den judiska flickan som sa att sofia fick bli hennes syster, den svenska 
familjen i Jönköping som tog emot henne i sitt hem. 

romers lidande under förintelsen är till stora delar okänt och det finns få 
romska vittnesmål och överlevande. att serieboken nu även finns som en 
kostnadsfri e-bok ökar möjligheten att fler elever får lära sig om hur ro
mer drabbades under förintelsen. forum för levande historia har tidiga
re bidragit till den tryckta versionen av sofia Z-4515 som kom ut 2006. 
kapitel två ger en kort faktabeskrivning om perioden 1933–1945. 

Eskil Franck 
överintendent, Forum för levande historia 



sofia – 4515
	



först Ville jaG inte BerÄtta, men BarnBarnen fråGade...
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romer kallades förr i tiden för ”zigenare”. 
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Romanés: ett romskt språk. 
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 Führer kallades den person som var ledare för nazityskland. 
under åren 1933–1945 var adolf Hitler führer i nazityskland. 
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Presenning: stor vattentät  duk som används utomhus 
för att lägga över saker som man vill skydda. 
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 Getto: nazisterna tvingade framförallt judar, men även romer, att flytta till isolerade om
råden som kallades getto. i gettot blev de blev instängda. många människor trängdes på 
liten yta och de plågades av fattigdom, svält och sjukdomar. 
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Arbetsläger: läger där personer tvingades till hårt tvångsarbete utan betalning. när de 
fångar som valts ut som arbetskraft inte längre klarade av att arbeta sändes de vanligen 
vidare för att avrättas i förintelselägren. 
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   Koncentrationsläger: läger där de flesta personerna mördades. Vissa fångar valdes ut till att arbeta. det största hette 

auschwitz-Birkenau och var både ett koncentrations- och ett dödsläger och bestod av tre huvudläger och 40 sidoläger. där 

fanns ett särskilt ”zigenarläger” med 30 baracker som egentligen var stall.
	

Dödsläger kallas även förintelseläger: nazisternas förintelseläger var som dödsfabriker, den enda uppgiften var att snabbt 

mörda de människor som tvingades dit.
	

Ockupera: när ett land olagligt tar över ett annat land. 
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Appell: flera gånger varje dag tvingades fångarna ställa 
upp sig på led för att räknas. det kallades appell. 
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Kapo: en fångvaktare som också själv är fånge men som 
bestämde över andra fångar. 
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Registrering: nazisterna registrerade de fångar som blev 
tvingade till att arbeta. ett fångnummer tatuerades på ar
men, sofias var Z-4515. 
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Gas och gaskammare: fångarna tvingades till duschrum där det 
spreds dödlig gas. många fångar mördades i gaskammare. 
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Ravensbrück: ett koncentrationsläger i närheten av Berlin i tyskland. ett av de största 
lägren för kvinnliga fångar, där de tvångsarbetade. fångarna utsattes även för medicinska 
experiment och många steriliserades. 
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Sterilisering: Betyder att man blir opererad så att man inte kan få barn. 

Jehovas vittnen är en religiös grupp. 
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Vita bussarna: Våren 1945 beslöt den svenska regeringen att stödja försöken med att rädda 
fångar från koncentrationslägren. frivilliga från röda korset körde ”vita bussar” genom länder 
som fortfarande var i krig. och 15 000 lägerfångar räddades. sofia var en av dem. 
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Tyfus är en svår infektionssjukdom. 

79 



80
	



81
 



82
 



83
 



84
	



85
 



86
 



87
 



88
 



89
 



90
	



91
 



92
 



93
 



94
	



95 



96
 



97
 



98
 



99
 



100
	



101
	



102
	



103
	



104
	



105
	



106
	



107
	



108
	



109 

om FörintElsEn
 



”Vi ska inte BerÄ  tta s å a tt Barnen Blir ledsn a” 
den här serieboken bygger på det som sofia taikon själv har berät
tat för sina barnbarn och mig. 

ofta är det svårt för sofia att tala om tiden i koncentrationsläger. 
Hon vill inte påminnas om allt hon har sett och gått igenom. 

– usch, vi pratar om något annat nu! säger hon när frågorna blir 
för närgångna. 

då vill hon hellre tala om sina barnbarn, eller om snälla människor 
hon har mött och om roliga fester hon har upplevt. 

– Vi ska inte berätta så att barnen blir ledsna, säger hon. 

därför vill hon inte ha med teckningar från sina värsta minnen i se
rieboken. 

– Är det kriget som skapar ondska, eller är det ondskan som skapar 
krig? frågar sofia. Hur kan vanliga människor låta bli att protestera 
när andra utför grymheter? 



en f olkVald dik tator 
Hitler tog inte makten med våld, även om nazisterna använde våld 
under valrörelsen. i det fria riksdagsvalet 1932 fick nazistpartiet flest 
röster men ingen egen majoritet i riksdagen. 1933 kunde adolf Hit
ler bilda regering när han utsågs till tysklands rikskansler. nazister
na var starka i tyskland. i alla europas länder fanns människor som 
sympatiserade med nazismen och fascismen, i sverige också. utan 
mer eller mindre aktivt stöd från många ”vanliga människor” hade 
Hitlers antisemitiska och rasistiska politik inte fungerat. 





Infarten idag (2003) till det f.d. förintelselägret Auschwitz-Birkenau.
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FörFölJElsE ocH rasism 
redan 1933 upprättades flera koncentrationsläger i tyskland. ett 
av de första hette dachau och låg ungefär två mil nordväst om 
münchen. de första fångarna där var socialister, fackförenings-
medlemmar och kommunister som var emot nazismen. 

under 1930-talet införde nazisterna flera hundra nya lagar och för
ordningar. judar utestängdes från många yrken, bland annat fick de 
inte arbeta i statlig tjänst eller som läkare eller advokater. arbetslö
sa, romer, och människor med svåra sjukdomar och funktionshinder 
skulle tvångssteriliseras, homosexuella skulle fängslas. jehovas vitt
nen fick inte arbeta i statlig tjänst, affärer som ägdes av judar slogs 
sönder, romer, judar och färgade förbjöds att gifta sig med personer 
av ”tyskt eller besläktat blod”. 

andra VÄrldskriGet 
andra världskriget började den första september 1939 med tysk
lands invasion av Polen. snart tvingades judar i Polen att flytta från 
sina hem och bosätta sig i särskilda områden, i getton. judar måste 
bära en gul stjärna fastsydd på kläderna. en del romer deportera
des också till getton och romer måste ha en vit armbindel med ett 
blått Z på. 

sofias familj försökte undkomma nazisterna genom att hålla sig 
undan. eftersom de reste omkring i Polen på somrarna kände de till 
stora skogar där de kunde gömma sig. men nazisterna var noggran
na och de betalade människor som avslöjade var judar eller romer 
gömde sig. Vintern 1942 blev sofias familj tillfångatagen. 

Rasforskaren Robert Ritter tar blodprov på en romsk kvinna.
 

111
 



auscHwitZ 
man kan säga att nazisternas förintelseläger var dödsfabriker. den 
8 december 1941 genomförde nazisterna den första gasningen av 
judar i förintelselägret chelmno. då hade läkare, forskare och tekni
ker redan använt gas på människor med funktionshinder och på dem 
man kallade asociala. till de ”asociala” räknades romerna. 

auschwitz bestod av tre huvudläger och 40 sidoläger. som mest 
fanns där 135 000 fångar samtidigt. 

i huvudlägret, auschwitz i, fanns kontor, bostäder för personal, 
lagerhus, en stor köksavdelning, fångbaracker, tortyrrum och gas
kammare. där fanns även ett krematorium där man brände de 
döda. auschwitz ii var det största lägret och där fanns också de 
största gaskamrarna och fyra krematorier. Vid auschwitz iii fanns 
fabriker där fångarna arbetade. 

sofias familj kom till auschwitz i mars 1943. familjen fördes till 
auschwitz ii. det lägret hette auschwitz-Birkenau och där fanns ett 
särskilt ”zigenarläger” med 32 baracker som egentligen var stall. 
Planen var att 300 romer skulle bo i varje stall. i stället trängdes mer 
än 600 vuxna, barn, män och kvinnor huller om buller i de ombygg
da hästspiltorna. 

i början av fångenskapen i ”zigenarlägret” fick en del romer behål
la sina egna kläder och de fick vara tillsammans med sina familjer. 
några fick också behålla sina musikinstrument. men alla romer 
bodde inte i ”zigenarlägret” och ibland tvingades fångarna att byta 
barack. så var det för sofias familj, i början av fångenskapen var 
hennes familjemedlemmar samlade och kunde hjälpa varandra, se
dan splittrades de. 

Rasforskaren Robert Ritter tar blodprov på en romsk kvinna.
 

Auschwitz 2003.
 

Inuti en av barackerna.
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man beräknar att det fanns 23 000 registrerade romer i auschwitz, 
av dem dog omkring 20 000. sofia överlevde tack vare att hon var 
ung och stark och kunde arbeta. Hon deporterades från auschwitz 
till ravensbrück någon gång före den 2 augusti 1944. den natten 
gasades alla romer som fanns kvar i ”zigenarlägret” i auschwitz 
ihjäl. 

raVensBrück 
koncentrationslägret ravensbrück låg åtta mil norr om Berlin. det 
började byggas 1938 och var planerat att rymma mellan 6 000 och 
7 000 kvinnliga fångar. i december 1944 trängdes mer än 50 000 
fångar där. ravensbrück kom att bli nazisternas största fångläger 
för mestadels kvinnor. fångarna utsattes för grymma medicinska 
experiment. många steriliserades. 

i februari 1945 gav Hitler order om att alla fångar som fortfarande 
fanns i det tyska rikets koncentrationsläger skulle dödas. 

kriget närmade sig sitt slut, men Hitler vägrade att ge upp. mot sig 
hade han de allierade, en sammanslutning av 49 länder, däribland 
storbritannien, frankrike, sovjetunionen och usa. 

den 30 april 1945 intog sovjetiska styrkor ravensbrück. då fanns 
där omkring 3 000 sjuka och svaga huvudsakligen kvinnliga fångar. 
samma dag begick Hitler självmord. 

den 8–9 maj kapitulerade tyskland. andra världskriget i europa var 
slut. 

Rasforskaren Robert Ritter tar blodprov på en romsk kvinna.
 

Ravensbrück, koncentrationsläger för kvinnor.
 

Ravensbrück.
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de Vita Bussarna 
Våren 1945, under krigets sista månader, hade den svenska reger
ingen beslutat att stödja försöken att rädda fångar från koncentra
tionslägren. man utrustade en svensk rödakorsexpedition med ”vita 
bussar”. uppdraget var farligt eftersom bussarna skulle köra genom 
länder som fortfarande var i krig. några hundra svenskar anmälde 
sig för att hjälpa till, och från mars och fram till maj 1945 lyckades 
man rädda omkring 15 000 lägerfångar. sofia var en av dem. 

den sVårfånGade sanninGen 
man brukar uppge att minst tvåhundra tusen upp till en halv miljon 
romer mördades under andra världskriget. ibland hävdas att det var 
mer än dubbelt så många. 

människor vill ofta få reda på sanningen genom säkra bevis, men 
verkligheten kan sällan beskrivas i exakta siffror. inte heller går det 
att hitta den exakta sanningen om sofias liv. nu är hon gammal och 
ibland minns hon inte rätt, ibland vill hon inte minnas. Hon har inga 
foton, skolbetyg, adressböcker, läkarintyg eller saker från sin barn
dom. och hon har inga släktingar från sin uppväxt eller från fången
skapen i koncentrationslägren som hon kan tala med. 

när nazisterna förstod att de höll på att förlora andra världskriget 
förstörde de dokument som skulle kunna bevisa deras brott. Vi vet 
att omkring sex miljoner judar mördades under förintelsen. det är 
svårare att säga hur många romer som dödades. romer försökte 
dölja sitt ursprung när de fängslades, de sa till exempel att de var 
tjecker eller polacker. många romer sköts ihjäl på grusvägar och 
fält och skyfflades ner i anonyma massgravar, andra dränktes i flo
der. 

Överlevande lägerfångar i karantän i Sverige. Sofias vän, Karola, 
i mitten. Maj 1945. 
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förutom judar och romer dödade nazisterna och deras sympatisörer 
ett stort antal politiska motståndare, homosexuella, jehovas vittnen 
och människor med olika slags funktionshinder. flera miljoner krigs
fångar och civila  i ockuperade länder dödades också. 

det finns modiGa mÄnniskor 
sofia räddades till livet, men hennes hälsa blev förstörd. i lägren 
misshandlades hon och nu värker hennes rygg. skadan i hennes ben 
gör att hon knappt kan gå längre och hon måste äta särskild mat 
som är lättsmält. Hon vaknar på nätterna av sina mardrömmar. 

Ändå skämtar och skrattar sofia ofta. Hon blir glad när hon får 
besök och hon ber janko att han ska laga rödbetssoppa så som hon 
har lärt honom. 

– Ät, kära vänner, trugar hon. själv får hon bara i sig några skedar 
buljong. 

sofia tycker att det är märkvärdigt att hennes liv har blivit till en teck
nad serie. 

– Boken är väl inte är för otäck, undrar hon. Har vi berättat för 
mycket om ondska och om grymma människor? 

det som sofia vill minnas är de snälla och hjälpsamma människorna. 
den polske mannen i auschwitz som band en ren trasa om hennes 
skadade ben, den tyska kvinnan i ravensbrück som delade sitt bröd 
med henne, den judiska flickan som sa att sofia fick bli hennes sys
ter, den svenska familjen i Jönköping som tog emot henne i sitt hem. 







Sofia tillsammans med Sven-Arne och Viola Carlsson 
i Jönköping. Oktober 1945. 
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– tyvärr är världen varken rättvis eller god, säger sofia, men det 
finns goda och rättvisa människor. det finns människor som inte går 
med på att plåga andra även om de själva blir hotade. de kanske 
inte har någon makt men de är ändå modiga. det är tack vare dem 
som jag lever. 

Gunilla Lundgren 

Sofia i Tantolunden i Stockholm på 1950-talet.
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Sofia och Janko gifter sig. Stockholm 1962.
	

Hemma hos Sofia och Janko. Stockholm 2004.
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