
 

Ester Rytz  
 
Född  i Lodz, Polen, 1927, hette då Grynwald. 
Ester hade fem syskon. 1940 tvingades familjen lämna sitt hem och blev anvisade en bostad i 
Lodz getto. Där bodde de sexton personer i en liten lägenhet. Ester arbetade med att laga 
tyska uniformer. Tillsammans med en syster, hennes man och Esters lillebror deporterades 
hon först till Auschwitz. Där försvann systerns man och Esters lillebror. Därefter deporterades 
Ester och hennes syster till ett arbetsläger och sedan hamnade hon i Bergen-Belsen. När 
engelsmännen befriade lägret i april 1945 var Ester nästan döende. 
Hon blev kvar i lägret ett par månader och transporterades sedan till Lübeck där hon togs 
emot av Röda Korset som bar ombord henne på fartyget ”Rönnskär”. Tillsammans med sin 
elva år äldre syster kom hon den 11 juli till Malmö. Där börjar Esters ”nya liv” i Sverige. 
Ester berättar att de var väldigt glada när de anlände till Malmö. De var samlade på 
Linnéskolan i 3 veckor. Där sov de på halm i sängen istället för madrasser, säger hon. 
Samtidigt var de så utsvultna och rädda att de inte skulle få tillräckligt med mat att de köpte 
mat istället för kläder när de fått gå till en närliggande affär för att ekipera sig. Folk kom och 
tittade på dem, trodde knappt att de var människor. 
Efter att hon kommit till Sverige arbetade hon först på Schwartzman och Nordström i 
Uddevalla, med att sy kläder på det löpande bandet. Att sy hade hon fått lära sig när hon var 
liten. Hon tyckte att Uddevalla var en fin liten stad. Där bodde hon på ett hotell tillsammans 
med andra överlevande som kommit dit. De var fem personer som delade rum. Fick kuponger 
för att gå och äta på restaurang. De fick ingen undervisning i svenska. Däremot kom en 
lärarinna till hotellet där de bodde i Uddevalla för att undervisa dem i engelska. De kunde 
knappt leva på lönen de fick, men hon minns att de blev bjudna på Julmiddag och att det var 
gott! 

Hon flyttade till Borås efter att hennes äldre syster flyttat dit. Hon jobbade med 
damkonfektion också där (på ABV), tillsammans med andra överlevande, och de blev väl 
bemötta. Hon kände sig trygg i gruppen, som hon också bodde i samma lägenhet som. I Borås 
jobbade hon ett kort tag hos Algots och sedan på Oscar Jacobsson och startade eget på 50-
talet tillsammans med sin man Léon. Ester designade modeller. 

Det var många överlevande som jobbade på Algots, en stor fabrik. Flera av de som arbetade 
på Algots flyttade senare till Israel. Hon tycker om att vara i Israel, känner sig hemma där. 

Eftersom både hon och hennes man, Leon, var överlevande kände de inget behov att berätta 
för varandra om det de gått igenom under Förintelsen. Däremot ville de berätta för sina barn, 
men de ville först inte lyssna. Senare fick de höra. 

De gick till synagogan och firade judiska högtider, men höll inte koscher, vilket var svårt att 
göra i Borås på den tiden, anser hon.  

Det judiska har varit viktigt för henne och att bilda familj. Hennes barn har blivit väldigt 
judiskt engagerade som vuxna. 

Hon har varit tillbaka i Lodz en gång, och det tyckte hon var hemskt! Polackerna var inte 
snälla, säger hon. Ester har fått mycket mardrömmar på äldre dagar och hon känner sig inte 
trygg med det som händer i Sverige i dag. 
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