
Helen Wieder 

född 10 april 1929 i Calinesti, en by nära Sighet i Rumänien. Den norra delen av det här området, 
Transsylvanien, blev ungerskt i augusti 1940.  

Helen var äldst av sex syskon. Fadern, Herman Wieder, var smed och mekaniker och hade egen 
smedja. Modern, Dora Dikker, var hemmafru. De bodde i hus och Helen tyckte att de hade det 
bra.  

Från cirka 1940 var fadern ”inkallad” i den ungerska armen och ingick förmodligen i en av de så 
kallade arbetsbataljonerna. Familjen fick nu svårare att klara sig ekonomiskt och Helen var inte 
särskilt förtjust i skolan och började skolka. Istället gick hon till en kristen grannfamilj och lärde 
sig att väva mattor. Hennes tanke var att hon skulle kunna sälja mattor och på så sätt tjäna pengar 
till familjen. När Helens familj deporterades erbjöd den kristna familjen henne att få stanna hos 
dem, men hon ville inte stanna kvar ensam. 

Under förarbetet till intervjun berättar Helen att familjen var religiös (ortodox), och att hon redan 
då som barn inte var överens med föräldrarnas hållning till olika saker. Hon kunde till exempel 
aldrig tänka sig att raka av sig håret och bära peruk. När modern hade haft sin menstruation och 
skulle gå till Mikvahn fick Helen följa med som ”förkläde”. Ifall de skulle träffa en man på vägen 
som tilltalade modern skulle Helen svara i hennes ställe. Detta tyckte Helen var fånigt.  Under 
intervjun ger emellertid Helen en annan bild. Hon säger att de inte var religiösa, men att hennes 
pappa gick till synagogan på fredagkvällen, liksom att de firade Pessach och att farfar köpte 
koscherslaktat kött. Det bodde många judiska familjer i deras område. De kristna kastade stenar 
på judiska hus när det var påsk.   

Enligt forskarna deporterades samtliga judiska invånare från Calinesti den 16-22 maj 1944.  Vid 
ankomsten till Auschwitz separerades Helen från sin mor och sina systrar direkt och hon såg dem 
aldrig mer. Hon var 13 år när hon kom till lägret. Hon kom till Auschwitz, men räddades på 
grund av att hon var storväxt och såg äldre ut. Hon fick komma till arbetsläger där hon arbetade i 
en ammunitionsfabrik. 

Helens nästa minnesbild är att hon, mycket sjuk, vaknar i en barack (förmodligen en sjukstuga), 
och är omgiven av lik lyfts upp av en engelsk soldat. Hon är i Bergen-Belsen som befriades av 
engelsmännen den 15 april 1945. Helen blev kvar i lägret till första veckan i juli 1945. Den 8 juli 
kom hon med fartyget Rönnskär från Lübeck till Malmö. Hon ingick i gruppen av 10000 
flyktingar som Sverige accepterat att ta emot efter att aktionen med de Vita bussarna avslutats. 

Sedan följde en tid i karantän, sjukhusvistelse och sanatorium. Därefter kom hon till Västerås där 
hon fick arbete på ASEA i verkstaden. Där arbetade även andra överlevanden, t ex. Mietek 
Grocher. Under den första tiden i Västerås var hon inneboende och delade rum med en tysk 
flicka. 

Hon skaffade sig aldrig någon utbildning, det har hon saknat, men hon kunde handskas med 
pengar.  

Helen gifte sig med Raffaele Fronda, som var från Italien.  

Hon känner inga judiska familjer som bodde i Västerås innan de överlevande kom. Där fanns 
ingen judisk församling. De överlevande grundade judiska föreningen i Västerås. Hon har inte 
levt judiskt sedan hon kom till Sverige. Hon tyckte att hon behövde sin familj för att göra det.       
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