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Koncert. Esther Beja-
rano er en af de sid-
ste overlevende fra
pigeorkestret i
Auschwitz. Den 87-
årige stod på scenen i
en noget usædvanlig
konstellation ved
FolkBaltica.

FLENSBORG. En 87-årig bed-
stemor på scenen med to vel-
nærede rapmusikere, som
kunne være hendes børne-
børn. Det er kuriøst og mor-
somt. Og har en alvorlig og
fantastisk forhistorie.
Jøden Esther Bejarano er en

af de sidste overlevende fra
pigeorkestret i Auschwitz. I
1943 blev hun deporteret til
udryddelseslejren, hvor
tvangsarbejdet ville have væ-
ret hendes død, hvis ikke hun
var blevet optaget i Ausch-
witz’ berømte pigeorkester.   
Esther Bejarano kom fra et

hjem med klaver, gik til opta-
gelsesprøve i harmonika, selv
om hun aldrig havde haft en
harmonika i skødet. Blev op-
taget i orkestret - og reddede

senere livet ad den vej. Orkes -
trets medlemmer blev fredet
af SS-vagterne, mens enden
på tvangsarbejde var at dø
under arbejdet eller at blive
sendt til gaskammeret, når de
var slidt op.
SSerne befalede pigeorkes -

tret til hver morgen at stå ved
lejrens port og spille, så fan-
gerne i arbejdskolonnerne
kunne gå i takt. Det samme,
når fangerne kom tilbage om
aftenen.
- I orkestret havde vi alle

dårlig samvittighed over, at vi
hjalp med til, at fangerne
kunne gå i takt til det slid-
somme arbejde. Men orkestret
blev vores overlevelse, fortæl-
ler Esther Bejarano.

Smuk musik skulle
snyde fangerne
Det mest bizarre for hende var
dog at skulle spille for de lan-
ge togstammer, der dagligt
kørte ind i Auschwitz.
- Fangerne, jøder og sigøj-

nere, vinkede til os i den tro,
at et sted, hvor der kunne
spilles smuk musik, måtte ikke
være så slemt alligevel. Men
det var netop nazisternes tak-
tik. De ville have, at alle disse
mennesker skulle gå i døden
uden kamp. Vi i orkestret vid-
ste dog nok, hvilken vej men-
neskene skulle. Vi spillede med
tårer i øjnene, men kunne ikke
gøre noget. Bag os stod SSer-
ne med deres våben, siger Est-
her Bejarano.

I weekenden stod hun på
scenen ved flere FolkBaltica-
koncerter i Flensborg og Hu-
sum - sammen med den tysk-
tyrkisk-italienske  hiphop-duo
Microphone Mafia fra Köln og
sin søn, bassisten Joram Beja-
rano. Og rappede og læste
digte og prosa.
Siden Anden Verdenskrigs

afslutning har Esther Bejara-
nos mission været at fortæller
om nazismens og jødeforføl-
gelsernes rædsler gennem
musik. I 1980 dannede hun
gruppen Coincidence sammen
med sin søn, Joram, og datte-
ren, Edna. De har turneret
med sange fra ghettoerne, jø-
diske melodier og sange med
et antfascistisk indhold.

Til kamp mod nazi-cd’er
Samarbejdet med hiphopper-
ne Rosario Pennino og Kutlu
Yurtseven fra Microphone
Mafia begyndte for fem år si-
den.
- Vi blev spurgt, om vi ville

sætte musik til breve, digte og
tekster fra kz-fanger, fortæller
duoens tyrkiske halvdel Kutlu
Yurtseven.
- Vores mål var en modof-

fensiv mod de højreradikale
som uden problemer kunne
dele deres musik med propa-
gandatekster ud i skolegårde
rundt om i Tyskland. Vi ville i
stedet dele vores musik ud
med tekster, der har et helt
modsat budskab: Nemlig et
nej til stigmatisering af be-
stemte grupper af mennesker

og et ja til det flerkulturelle
samfund, siger Kutlu Yurtse-
ven.
Duoen kom i kontakt med

Esther Bejarano gennem hen-
des to børn, Edna og Joram,
og hun var med det samme
med på ideen om at indspille
en cd med sange mod de høj-
reradikale. Selv om hun - da

telefonen ringede - var midt
modvillig i at tale med en ma-
fia.

Fat i de unge
Siden er det blevet til 150
koncerter, og den anden cd er
på vej, hvor hun sammen med
Microphone Mafia  rapper om
nazisternes forbrydelser:

- Det er sandelig anderledes
musik end den, jeg normalt
laver, men jeg er klar over, at
hiphop er meget populært
blandt unge. Derfor tror jeg,
at vi kan få unge til at lære
mere om holocaust, hvis vi ar-
bejder sammen, siger Esther
Bejarano, der bor i Hamborg.
Esther Bejarano er netop

blev hædret med det store
Bundesverdienstkreuz for sin
store indsats for oplysning om
holocaust og kamp mod fa-
scisme. Hun var med til at
grundlægge den internationa-
le Auschwitzkomité i 1952 og
er æresformand i Vereinigung
der Verfolgten des Naziregi-
mes. Hun deltager jævnligt -
sin høje alder til trods - i anti-
fascistiske demonstrationer
rundt om i Tyskland.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Overlevende
fra Auschwitz
sang hiphop

Bejarano og hiphop-duen Microphone Mafia (i midten). Fra venstre er det Joram Bejarano, Kutlu
Yurtseven,  Rosario Pennino og Esther Bejarano.

Esther Bejarano er en af de få overlevende fra koncentrationslejren Auschwitz. Siden Anden Ver-
denskrigs afslutning har hendes mission været at fortæller om nazismens og jødeforfølgelsrnes
rædsler gennem musik. 

Det er sandelig anderledes
musik end den, jeg normalt la-
ver, men jeg er klar over, at
hiphop er meget populært
blandt unge. Derfor tror jeg,
at vi kan få unge til at lære
mere om holocaust.

Esther Bejarano

”

FLENSBORG. Den største succes på
Niederdeutsche Bühne Flensburg
nogensinde stopper.
Tirsdag den 5. juni er det ende-

gyldigt sidste gang, at stripperko-
medien »Barfoot bet an’n Hals« op-
føres, og det sker på Waldorfschule
i Flensborg. Siden premieren i

Flensborg Teater i marts 2006 har
forestillingen spillet 112 gange for
53.000 tilskuere.
Tilskuerrekorden var 1200 til-

skuere på Landesgartenschau i Sles-
vig i 2008. Niederdeutsche Bühne
succesforestilling er nået hele vejen
rundt i Slesvig-Holsten og har væ-

ret på udsolgte gæstespil i blandt
andet Brunsbüttel, Egernførde,
Rendsborg, Slesvig, Heide og Hu-
sum. Undervejs har der været ud-
skiftninger i besætningen. To af
mandestripperne i komedien forlod
deres hovedroller, og skuespillere
fra biroller slog hellere end gerne

til. Et par gange undervejs har fore-
stillingen været vist udelukkende
for kvinder. Det skete blandt andet i
forbindelse med verdensmesterska-
berne i fodbold i 2006, hvor fod-
boldenkerne kunne gå teatret,
mens deres mænd så bold. Forestil-
lingen bliver også vist i forbindelse

med det plattyske teatertræf i
Flensborg i den kommende week-
end.
Billetsalget begynder i dag klok-

ken ti i teatrets kontor i Augusta -
straße 3-5 i Flensborg.

Hans Christian Davidsen
hcd@fla.de

Så er det endegyldigt slut med de nøgne mænd


