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Förord 

Medan jag skrev på min avhandling kände jag mig många gånger 
mycket ensam och utlämnad. Då jag nu avslutat boken, och 
tillvaron åter börjar gå i mera normala banor, vill jag mer än gärna 
erkänna att utan den hjälp och uppmuntran, som kommit från 
många håll, hade den aldrig blivit färdig. Först och främst vill jag 
framföra ett varmt tack till min vän och handledare docent Tom 
Ericsson. Under alla dessa år har han med sin konstruktiva kritik 
alltid funnits till hands, när problemen tyckts som mest 
oövervinneliga. Under det intensiva slutskedet har han med 
outtröttlig energi granskat mina avhandlingskapitel. 

Viktiga synpunkter och kritik i avgörande skeden har jag också 
fått av docenterna David Gaunt och Lennart Lundmark. Deras en
tusiasm och framförallt idérikedom har betytt mycket. Med rapp 
penna har Lennart också förstått att befria texten från mycket 
ovidkommande och många språkliga kullerbyttor. Professor Sune 
Åkerman har visat ett generöst intresse och kommit med värdefulla 
synpunkter, vilka varit av betydelse för avhandlingens uppläggning. 

FD Christina Florin och FK Börje Harnesk har under slutskedet 
tålmodigt ställt upp som probersten för mina ofärdiga tankegångar 
och formuleringar. Jag tackar också alla kamrater vid högre 
seminariet i historia i Umeå - den inspirerande kritiken, som de har 
framfört under och efter seminarieövningarna, har betytt mycket 
för mig. 

Vid olika tillfällen har även personer utanför institutionen blivit 
indragna i mitt arbete. Docent Klaus Misgeld vid Arbetarrörelsen 
arkiv och bibliotek i Stockholm har visat ett stort intresse och gett 
många värdefulla hänvisningar till för mig okända källor och viktig 
litteratur. Hans kritiska läsning av vissa kapitel har varit 
betydelsefullt för avhandlingen i sin helhet. Även professor Göran 
Rystad i Lund har läst ett avsnitt och skall ha ett tack för de 
framförda synpunkterna. Sedan 1986 har jag haft förmånen att vara 
involverad i ett projekt om svensk-tyska förbindelser 1945-1955 
tillsammans med professor Wilhelm Carlgren (Stockholm), professor 
Ulf Olsson (Umeå), docent Martin Fritz (Göteborg), docent Klaus-
Richard Böhme (Stockholm) och FL Sven Nordlund (Umeå). Våra 
diskussioner och möten med tyska historiker har också betytt 
oerhört mycket för mig personligen och för avhandlingens framväxt. 

Till personalen vid svenska och utländska arkiv och forsknings
bibliotek vill jag också framföra ett stort tack. Särskilt vill jag 
nämna bibliotekarierna Carita Backman-Ådahl, Karin Backman och 
Agneta Stenberg vid universitetsbiblioteket i Umeå. Deras positiva 
inställning till en tidspressad forskare har avsevärt underlättat min 
forskning. Ett tack riktas också till Dr phil Peter Sedlacek som har 
språkgranskat den tyska sammanfattningen och min vän FL Barbara 
Steel som har översatt avhandlingens engelska abstract. FD Anders 
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Brändström har under flera år hjälpt mig att övervinna obstinata 
datorer och få fram en läsbar slutprodukt. Kempe- och Wallenbergs-
fonden har välvilligt bidragit till flera viktiga forskningsresor i och 
utom Sverige. 

Slutligen vill jag också tacka min fru Agneta och mina döttrar 
Kathrin och Kerstin. 

Umeå i mars 1988 

Jörg Lindner 
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Erst kommt das Fressen, 
dann kommt die Moral. 

(Bertolt Brecht) 

I INLEDNING 

Nästan dagligen sprider massmedierna bilder och rapporter från 
katastrofdrabbade samhällen och områden. Katastroferna utlöses 
många gånger av naturliga fenomen som jordbävningar, 
översvämningar och ihållande torka. Men även mänskliga aktiviteter 
som krig, revolution och hänsynslös exploatering kan försätta 
samhällen i akut obalans. Många gånger saknas tillräckligt med 
ekonomisk och teknisk beredskap för att snabbt kunna återställa 
balansen av egen kraft. Följden är att stora samhällsgrupper - i 
första hand de som saknar ekonomiska reserver - försätts i en 
drastiskt försämrad livssituation. Barnen är oftast mest utsatta för 
de kärva och snabbt hårdnande livsvillkoren i ett katastrofdrabbat 
samhälle. 

Det är också vanligt att rapporter om akuta nödsituationer 
åtföljs av appeller. I dessa uppmanas allmänheten av frivilliga 
organisationer, internationella hjälporgan och/eller regeringar att 
stödja hjälpinsatser till förmån för de krisdrabbade. I Sverige och i 
många andra länder hörsammas dylika vädjanden i regel av många 
människor, särskilt när det deklareras att insatsen är tänkt att 
undsätta barnen. Vid en ytlig betraktelse framstår aktionen som en 
nationell manifestation för humanitära ideal. Få människor anar att 
det även kan finnas dolda ideologiska, politiska och ekonomiska 
motiv bakom barnhjälpen. 

1900-talets hittills största undsättningsaktion genomfördes efter 
andra världskriget. Många länder - Sverige var ett bland dessa-
erbjöd då sitt stöd till det krigsdrabbade Europa. De nationella och 
internationella bidragen varierade från punktinsatser till mycket 
komplexa och långvariga hjälpprogram. De byggde på frivilliga 
åtaganden från olika hjälporganisationers och regeringars sida. En 
del av de inblandade svenska organisationerna hade sedan länge 
utfört ett socialt inriktat arbete i Sverige. Andra bildades enkom 
för att undsätta befolkningen i de krigsdrabbade länderna. Tyskland 
var ett av länderna som ställdes i centrum för ett stort antal 
utländska och svenska givare. Det är dessa svenska hjälpansträng-
ningar som ska belysas i den följande undersökningen. 
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Tidigare forskning och litteratur 

Tysklands-hjälpen efter andra världskriget är tecknad i ett antal 
utländska arbeten. Här ska jag lyfta fram några centrala verk som 
jag har haft som utgångspunkt. Statsvetaren Edward McSweeny 
beskriver i en avhandling från 1950 den amerikanska hjälpen till 
Tyskland under åren 1945-1950. Han koncentrerar sig framförallt på 
den frivilliga organiserade och spontana hjälpen. Inledningsvis visar 
han att "die zeitweilig erbitterte antideutsche Stimmung fi USA]" 
utjämnades av "starke Bande der Blutsverwandschaft, die das 
Alltagsleben in Amerika schon weitgehend mit dem Einfluß der 
religiösen und weltlichen deutschen Kultur durchtränkt hatten". I 
USA fanns 1940 omkring 5,23 miljoner amerikaner som i första eller 
andra generationen härstammade från Tyskland.7 

Den amerikanska materiella hjälpen vände sig enligt McSweeny 
till barn, sjuka och gamlingar i de fyra ockupationszonerna. Hjälpen 
sammanhölls av två stora koordinationskommittéer, Council of Relief 
Agencies Licensed for Operation in Germany (CRALOG) och 
Cooperative for American Remittances to Europe (CARE). I dessa 
förenades ett fyrtiotal fackliga och allmänna organisationer samt 
kyrkliga samfund. CRALOG distribuerade sina hjälpsändningar i 
samarbete med tyska välgörenhetsorganisationer. CARE förmedlade 
framförallt hjälppaket med dagligvaror som antingen distribuerades 
direkt eller via tyska organisationer till enskilda mottagare.2 

I maj 1946 lättade de västliga militärregeringarna på en del av 
de restriktioner som syftade till att hålla tyskarnas levnadsstandard 
på en lägre nivå än det övriga Europas. Detta öppnade landet 
bland annat för en strid ström av privata gåvopaket från USA. 
Enligt McSweeny låg Tyskland i augusti 1946, fyra månader efter 
förbudets upphävande, med 2,35 miljoner kg (motsvarande 5,18 
miljoner amerikanska pund) på andra plats efter Italien. Samtidigt 
hade Italiens andel volymmässigt sjunkit från 3,66 miljoner kg i maj 
1946 till 2,88 miljoner kg. I december 1946 låg Tyskland på första 
plats med 7,85 miljoner kg jämfört med Italiens 4,01 miljoner kg. 
Denna tendens höll i sig och nådde en topp i oktober 1947 då paket 
motsvarande 9,93 miljoner kg sändes till Tyskland. På andra plats 
låg nu Storbritannien med 2,19 miljoner kg och på tredje plats 
Italien med 1,70 miljoner kg/ 

Avslutningsvis hävdar McSweeny att nöden mildrades påtagligt av 
den amerikanska frivilliga hjälpen. På grund av det korta tidspers
pektivet avstår författaren från att ta ställning till huruvida i vissa 
sammanhang uttalade målsättningar - spridandet av "Kenntnisse des 
amerikanischen öffentlichen Lebens" och som general Lucius Clay 
uttryckte det "'den Deutschen unsere Art und Weise des Denkens 
und den Glauben an demokratische Verfahrensweisen näher zu 
bringen'" - hade uppnåtts. En betydelsefull drivkraft bakom hjälpen 
är enligt McSweeny amerikanernas "Großmut" och "christliche 
Nächstenliebe".5 Edward McSweenys avhandling citeras och åberopas 
i många efterföljande arbeten och det är alldeles uppenbart att han 
har varit utgångspunkt och förebild för flera författare. 

Historikern Hans-Josef Wollasch menar i ett arbete från 1976 att 
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hela världen ställde sig "nach erstaunlich kurzem Umdenk- und 
Differenzierungsprozeß" positiv till att skapa de grundläggande 
förutsättningarna för tyskarnas fortsatta existens. Den drivande 
kraften bakom fenomenet "Auslandshilfe" för Tyskland har enligt 
Wollasch karakteriserats som en "Explosion der Nächstenliebe".6 

Wollasch beskriver olika typer av hjälp och från vilka länder 
den kom. Sverige, Schweiz, USA och Vatikanstaten var de nationer 
"auf denen absolut gesehen die Hauptlast der Deutschlandhilfe lag". 
Hjälpen var i första hand en undsättning avsedd att lindra den 
akuta livsmedelsbristen. Hjälpen kom "schwerpunktsmässig den 
deutschen Kindern zugute". Som huvudform nämns utspisning, som 
en speciell hjälpform nämns rekreationsvistelser i Schweiz, Irland 
och Spanien. Men det fanns också hjälpinslag av teknisk karaktär
leveranser av verktyg och lantbruksmaskiner - som var avsedda att 

bidra till "persönliches Aktivwerden". Samtidigt skulle denna 
tekniska hjälp befrämja "erste Versuche zu Produktion und 
wirtschaftlicher Festigung".7 

Vid beskrivningen av den svenska hjälpen fäster författaren 
blicken framförallt på materiella insatser av den katolska "Caritas 
Sueciae". Dessa bestod dels i insamlandet av gåvor inom Sverige, 
dels i transitering av gåvor från katolska systerorganisationer i 
Sydamerika, Spanien och Vatikanstaten. Den övriga svenska hjälpen 
till barn och andra behövande behandlas mera i förbigående, men 
Svenska röda korsets (SRK) bespisningsaktion för tyska barn nämns 
uttryckligen.5 Wollasch avslutar sitt arbete med en omfångsrik 
dokumentsamling som avspeglar olika länders och organisationers 
hjälparbete i och utanför Tyskland.9 

Historikern Gabriele Stüber uppmärksammar i sin omfångsrika 
undersökning av brittiska och tyska myndigheters samt välgören
hetsorganisationers kamp för ett förbättrat näringsläge även andra 
länders strävandena i denna riktning. Syftet med arbetet är att 
belysa "die komplexe Wirklichkeit" och komplettera den forskning 
som antingen hade växt fram "im Zeichen des Kalten Krieges unter 
dem Aspekt der 'Teilung Deutschlands'" eller hade utgått ifrån 
premisser som "verhinderte Neuordnung", "politische Weichenstel
lung" och "Restauration". Mycket konkret visar författaren hur 
omfattande försörjningskrisen egentligen var, hur engelsmännen 
stegvis och försiktigt upprättade demokratiska institutioner "von 
unten" och hur denna demokratisering utformades.70 

Bland annat belyser hon myndigheters åtgärder för krisens över
vinnande. I det sammanhanget visar hon också på utländska 
frivilliga organisationers stöd till dessa officiella strävanden.77 Hon 
gör också en sammanställning över de hjälpleveranserna som 
mottogs av Evangelisches Hilfswerk Deutschland (DHEKD) från 
utländska organisationer under åren 1945-1955. Där framgår att 
andelen svenska gåvor var drygt 14 % eller 16 000 ton av alla 
utländska gåvor. Därmed låg Sverige på andra plats efter USA som 
sände 80 977 ton eller 70,6 %. Schweiz hamnade med sina 8 022 ton 
eller 7 % på tredje plats.72 

Stüber anser det vara omöjligt att ge en fullständig bild av den 
samlade utlandshjälpen eftersom det är svårt att beräkna värdet av 
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vissa hjälpåtgärder, "wie zum Beispiel die Kinderverschickung"P 
Vidare slår hon fast att de tyska västzonerna mot bakgrund av det 
kalla kriget snart blev "zu einem Objekt der Großmachtpolitik". De 
västallierade insåg att de inte kunde låta befolkningen balansera 
vid "Randen des Existenzminimums." Marshall-hjälpen blev det vik
tigaste instrumentet för att stävja den ständiga svälten. Men, 
hävdar Stüber, även den frivilliga utländska hjälpen hade "für die 
deutsche Bevölkerung eine materiell wie psychologisch große 
Bedeutung." För många tyskar var detta ett bevis för att de inte 
längre var utstötta ur "Gemeinschaft der Völker."74 

Sveriges hjälp som en aspekt av dåtida internationella relationer 
är i stort sett obeaktad i svensk forskning. I en festskrift från 
1949 - utgiven med anledning av statsrådet Axel Gjöres 60-årsdag-
finns det ett kortare bidrag av Knut von Horn som under flera år 
hade varit amanuens vid * Folkhushållnings- och Handelsdepartemen
tet. I uppsatsen behandlas de svenska hjälp- och återuppbygg
nadsleveranserna under och efter andra världskriget. I fokus för 
framställningen står Statens återuppbyggnadsnämnd (SÅ) och det 
statliga organet Svenska kommittén för internationell hjälpverksam
het (SIH). Båda tillkom i mars 1944 och lydde under Folkhushåll-
ningsdepartementet som förestods av Axel Gjöres. SÅ handlade 
frågor om statlig kreditgivning och tillstånd för varuleveranser i 
samband med Sveriges deltagande i Europas ekonomiska rekonstruk
tion. SIH:s uppgift var "att samordna de enskilda krafter, som... 
utförde humanitär verksamhet... samt att medelst av staten till 
förfogande ställda medel understödja detta arbete."75 

Enligt Knut von Horn hade den svenska "humanitära" hjälpen 
företrädesvis gått till de nordiska länderna, Nederländerna och 
Polen. "Humanitära åtgärder" i andra länder hade framförallt bestått 
i Rädda Barnens (RB) och SRK:s bespisningsaktioner. Antalet barn 
och ungdomar som utspisades dagligen var i Tyskland "omkring 120 
000 (januari 1946-sommaren 1949), i Österrike 70 000 (februari 
1946-april 1949), i Ungern 25 000 (maj 1946-januari 1948) och i 
Rumänien 25 000 (januari 1947-april 1948)".7 Det är allt som 
författaren har att berätta om hjälpen till Tyskland. 

Svenska Europahjälpen (SEH) grundades den 15 februari 1946. Av 
dess verksamhetsberättelse framgår att den fångade upp "en spontan 
hjälpvilja". Den förmedlade hjälpen beskrivs som "ett uttryck för 
det svenska folkets inneboende humanitära känsla." SEH var 
samordningsorgan för "landets stora ekonomiska, fackliga och ideella 
riksorganisationer samt de stora hjälporganisationerna Svenska röda 
korset och Föreningen Rädda Barnen." SEH, heter det vidare, stod 
för "insamling av medel och varor till de krigshärjade länderna, 
varvid i första hand barnens behov skulle tillgodoses."77 Även i 
denna framställning inskränktes Tysklands-hjälpen till bespisningen 
av barn och ungdomar i RB:s och SRK:s regi.78 

År 1956 publicerade en redaktionskommitté - med A Enok Bjelle, 
Nils Goude, Knut von Horn och Henrik W Beer - en redogörelse 
över Sveriges internationella hjälpverksamhet 1939-1950. Kommitténs 
medlemmar hade antingen varit lierade med eller varit ledamöter i 
SIH respektive SEH. I huvudsak är det alltså även här fråga om en 
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redogörelse över dessa två organs arbete. De två första kapitlen 
bygger till väsentliga delar på Knut von Horns artikel och tillför 
alltså ingenting nytt om Tysklands-hjälpen. I kapitel tre behandlas 
statliga krediter och leveranser som "i princip föll utanför SIH:s 
och Europahjälpens arbetsområde." 

Redaktionskommittén försöker också summera hjälpverksamhetens 
totala omfattning. I kapitel fyra visas två sammanställningar - SIH:s 
och den frivilliga hjälpens - över medel som hade används till 
hjälpen i enskilda länder. I båda dessa nämns också Tyskland som 
ett av mottagarländerna. I SIH:s redovisning intar landet en blygsam 
plats. I den frivilliga hjälpens sammanställning intar Tyskland en 
mycket framskjuten position och är efter Norge och Finland den 
avgjort största mottagaren av den enskilda frivilliga hjälpen.79 (De 
exakta siffrorna kommer att presenteras i Kapitel II). Här skall det 
bara konstateras att detta faktum inte alls avspeglas i den 
beskrivande delen av redogörelsen. Den ger intryck av att hjälpen 
till Tyskland var innehållsmässigt en liten, ja en närmast marginell 
företeelse. 

Såsom Tysklands-hjälpen har framstått i här anförda svenska 
skrifter verkar den ha varit relativt obetydlig och ensidig. Detta 
intryck modifieras av RB:s egen publikation. I en jubileumsskrift 
som sammanställdes av Vera Forsberg med anledning av föreningens 
femtioåriga tillvaro framstår Tysklands-hjälpen som avsevärt mera 
sammansatt och omfångsrik. Hjälpen bestod enligt RB:s skrift i 
utspisning av barn, rekreationsvistelse av tyska barn i Sverige, 
hjälp till flyktingar, byggandet av lärlingshem och hemgårdar som 
fungerade som dag- och aktivitetshem, inrättandet av skomakerier 
och systugor med mera.20 

I SRK:s skrift som författades av Sten Söderberg och utkom 
1965 med anledning av 100-årsjubileet behandlas Tysklands-insatsen 
mycket knapphändigt. I stort sett illustreras den med två foto
grafier. Det ena visar en landsväg med flyktingar, troligen tagen i 
krigets slutskede eller omedelbart efter kapitulationen. På det andra 
avbildas ett av SRK:s många soppkök som inrättades inom ramen för 
bespisningsprogrammet.27 

RB:s och SRK:s skrifter skiljer sig alltså från varandra i 
beskrivningen av Tysklands-hjälpen efter andja världskriget. Men 
det finns också en gemensam och genomgående linje i författarnas 
syn på organisationernas verksamhet. Den beskrivningen hade också 
av allt att döma stöd i SRK:s och RB:s styrelse. Både Sten 
Söderberg och Vera Forsberg framställer organisationerna som 
opolitiska eller politiskt neutrala. Detta betyder att deras framställ
ning av Tysklands-hjälpen inte överensstämmer med Stübers 
slutsatser om den utländska hjälpen. Enligt henne hade hjälpen en 
tydligt urskiljbar ideologisk och politisk dimension. 

En svensk forskare som har uppmärksammat denna sida av den 
svenska hjälpen till Tyskland är germanisten Helmut Müssener. I sin 
avhandling Exil in Schweden följer han de exiltyskar som efter 1933 
hade sökt sig till Sverige. Han visar på betydelsen av Sverigevistel
sens mångskiftande impulser för emigranternas fortsatta liv och 
verk. 
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I ett kapitel belyser han den svenska organisationen 
Samarbetskommittén för demokratiskt uppbyggnadsarbete (SDU), en 
i den stora skaran av organisationer som verkade inom efterkrigs-
hjalpen. Enligt Müssener hade SDU föresatt sig "dem deutschen 
Volk beim Aufbau einer im schwedischen Sinne richtig verstandenen 
Demokratie zu helfen und sich aktiv am deutschen Wiederaufbau zu 
beteiligen."22 Med andra ord skulle SDU bedriva en sorts politisk 
socialisation på såväl indirekt som direkt väg.2i Framställningen av 
SDU är på grund av bokens huvudtema dels "tyskcentrerad", dels 
summariskt hållen. Författaren är också fullt medveten om detta 
och beklagar att SDU ännu inte har varit föremål för en historiskt 
inriktad undersökning. 

Här har jag presenterat några arbeten som explicit behandlar 
den utländska och svenska efterkrigshjälpen till Tyskland. Den 
svenska litteraturen - med undantag för Helmut Müssener - är ur 
källkritiskt och sakligt perspektiv mindre tillfredsställande. En del 
av beskrivningarna bygger till synes på Knut von Horns skrift och 
en del måste betecknas som hyllningsskrifter vilkas huvudsyfte är 
att framhäva respektive organisations bedrifter. Någon analys av 
efterkrigshjälpen som sådan och dess politiska, ekonomiska och 
sociala dimension finns alltså inte. 

Den utländska vetenskapliga litteraturen om motsättningarna 
mellan de allierade, om det ockuperade Tysklands, BRD:s och i viss 
mån DDR:s politiska, ekonomiska och sociala utveckling är enorm 
och nya arbeten publiceras kontinuerligt. Många av dem har använts 
i den här avhandlingen för att inhämta och komplettera fakta och 
underbygga min egen analys. Kontroll-, konflikt- och integrations
perspektivet är det dominerande betraktelsesättet i dessa arbeten. 
Alfred Grossers Geschichte Deutschlands seit 1945 kan betecknas 
som ett standardverk där de större sammanhangen klarläggs på ett 
översiktligt sätt. Hans arbete bygger till stora delar på andra 
forskares resultat och har varit värdefullt för att sätta in mina 
iakttagelser i ett större sammanhang.24 

Svensk historisk forskning om svensk-tyska relationer efter 1945 
har kommit igång under de senaste åren. Klaus Misgelds arbete 
Sozialdemokratie und Außenpolitik in Schweden ställer bland annat 
Tysklands-frågan 1945-1955 i fokus. Detta arbete har gjort det 
lättare att sätta in utrikespolitiska ställningstaganden och för
hållningssätt i sitt sammanhang. 

Syfte och frågeställningar 

Ett av undersökningens syften är att kartlägga den svenska 
efterkrigshjälpen till Tyskland. För att göra uppgiften hanterlig 
ställs den statliga SIH, det frivilliga samordningsorganet SEH, de 
två stora hjälporganisationerna SRK och RB samt SDU i centrum. 
Det fanns dock många fler organisationer som riktade sig till 
Tyskland med varierande hjälpprogram. Deras insatser förblir 
emellertid ofullständigt belysta och de får endast träda fram i den 
mån deras verksamhet var direkt relaterad till SIH, SEH, SRK, RB 
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och SDU. 
Det har också framgått att det fanns tre huvudformer av svensk 

hjälp - bespisning av barn och ungdomar, rekreationsvistelse för 
barn och demokratiseringen av det tyska samhället. Det är dessa 
tre hjälpkomponenter som kommer att vara kärnan i avhandlingen. 
Andra hjälpåtgärder - byggandet av hemgårdar och lärlingshem, 
inrättandet av skomakerier och systugor, övrig materiell och 
medicinsk hjälp - behandlas inom ramen för de tre huvudteman. Den 
deskriptiva delen av undersökningen försöker i huvudsak besvara 
följande frågeställningar: När började och avslutades hjälpen? Vad 
gjorde de olika organisationerna? Hur samarbetade och finansierade 
de hjälpen? Hur såg de allierade och tyskarna på hjälpen och vilket 
slags samarbete förekom mellan dem och svenska organisationer? 
Vilket slags samband fanns det mellan svenska intentioner/möjlig
heter och utländska önskemål? 

Vetenskapliga framställningar försöker i allmänhet också svara 
på frågan varför saker och ting hände och utvecklades i den 
riktning de gjorde. Jag ska försöka visa varför just hjälpen till 
barn och ungdomar ansågs vara så betydelsefull, varför de 
tillämpade hjälpmetoderna bedömdes vara väl lämpade åtgärder och 
vad detta innebar för hjälpmottagarna. Avsikten att demokratisera 
en hel nation saknar troligen motstycke i historien. Varför Sverige 
ansåg sig vara lämpat för att uppträda som mentor för tyskarna och 
hur dessa upplevde detta ska jag också försöka besvara. Motiven 
bakom hjälpen kommer att sökas i det dåtida värdesystemet inom 
det in- och utrikespolitiska, ekonomiska och sociala området. Men 
även mera seglivade traditionella uppfattningar och erfarenheter-
på såväl personlig som organisatorisk nivå - antas ha fungerat som 
drivkrafter bakom efterkrigshjälpen. Detta antagande gav impulsen 
till ett fjärde tema, nämligen en undersökning av efterkrigshjälpens 
intryck av och uppfattningar om Tyskland och tyskarna. 

Som Edward McSweeny visar var den stora gruppen tyska 
invandrare i USA en icke obetydlig kraft bakom den amerikanska 
frivilliga hjälpens tillkomst och omfattning. Helmut Miissener visar 
att exiltyskarna bland annat var involverade i SDU. Det är rimligt 
att anta att även den övriga Tysklands-hjälpens framväxt och 
inriktning hade känning av en "tysk påverkan". Detta kan ha skett 
genom direkta kontakter mellan exiltyskar och efterkrigshjälpens 
representanter. Likaså kan också svenska uppfattningar om Tyskland 
före 1933, om Tredje Riket och om Tyskland efter kriget haft 
betydelse för hjälpens tillkomst, inriktning och omfång. 

Utgångspunkt 

En analys av efterkrigshjälpen kan göras på två sätt - antingen 
kan den betraktas som en unik företeelse uppkommen under de 
speciella omständigheter som kriget skapade eller också kan den ses 
som en del av en allmän samhällelig omvandlingsprocess med rötter 
i tidigare historiska skeenden. Här ska jag redovisa på vilka 
grunder jag föredrar att analysera Tysklands-hjälpen ur ett 
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samhällsteoretiskt perspektiv och vad detta innebär för under
sökningen. 

De enskilda arbeten om efterkrigshjalpen som finns är alltså 
bristfälliga ur fullständighetssynpunkt. Summerar man de skilda 
ansatserna blir bilden emellertid något annorlunda. Då står det klart 
att hjälpen till Tyskland tycks ha varit mera sammansatt än de 
enskilda studierna ger sken av. Hjälpens mål har till synes varit att 
tillfredsställa både kort- och långsiktiga behov på såväl individuell 
som samhällelig nivå. Det talas om utspisning av barn och ung
domar, inrättande och drift av verkstäder och daghem, byggande av 
lärlingshem, rekreationsvistelser, utbildning och uppfostran med 
mera. Helmut Müssener betecknar SDU:s verksamhet som "einen der 
ersten konsequenten Versuche, in Schweden eine regelrechte 
'Entwicklungshilfe' vorzubereiten, die sich nicht nur auf materielle 
Hilfe beschränkte, sondern auch Wert auf 'geistige' legte."26  

Onekligen visar efterkrigshjälpen, om den betraktas som en helhet, 
innehållsliga likheter med dagens svenska utvecklingshjälp. Enligt en 
aktuell beskrivning är dess syfte att "improve the living conditions 
of poor people" och styra samhällsutvecklingen "in the direction of 
political democracy and social equalization".27 

Men efterkrigshjälpen leder också tankarna till den moderna 
svenska socialpolitiken i vid bemärkelse, till dess innehåll och 
målsättningar. Enligt moderna beskrivningar "används termen 
socialpolitik för att beteckna det som staten gör... för att lösa eller 
förebygga sociala problem." Sociologen Åke Elmér indelar i en 
modern framställning sociala problem i nio huvudgrupper. Åtta av 
dessa problemområden kan också sägas ha varit föremål för olika 
slags hjälpåtgärder från efterkrigshjälpens sida. Författaren nämner 
problem förbundna med barn och ungdom, moderskap och familjeliv, 
ålderdom, invaliditet och sjukdom, yrkesliv, sociala och ekonomiska 
förändringar, naturkatastrofer och politiska händelser samt 
minoriteter. Statlig socialpolitik har idag i stort sett fyra olika 
huvudåtgärder för att lösa dessa problem. Två av dessa - "miljöför
bättring och service [samt] vård" - tillämpades för att lösa 
uppkomna problem i efterkrigstidens Europa. Det som tillkommer i 
förhållande till Å Elmérs socialpolitiska modell är utbildning - den 
räknar han till kulturpolitiken - men en del andra moderna 
beskrivningar är inte lika restriktiva när det gäller att uppfatta 
utbildningsväsendet som socialpolitik i vid bemärkelse.25 

Välfärdsstatens och socialpolitikens utveckling förknippas allt 
som oftast med statens och de politiska partiernas, i synnerhet 
socialdemokratins, agerande.29 Historikern Rolf Torstendahl 
företräder ett annat synsätt. Han väljer istället att betona 
socialpolitikens samband med industrialiseringen och teknologise-
ringsnivån. I hans utvecklingsmodell har de västeuropeiska 
industriländerna genomgått fyra faser: 1. klassisk industrikapitalism 
(fram till 1870), 2. organiserad kapitalism (1870/90-1935/45), 3. 
delaktighetskapitalism (1935/45-1970/75) och 4. korporativ kapitalism 
(1970/75-).50 Faserna ett och fyra är här ointressanta och kommer 
att lämnas därhän. 

Den organiserade kapitalismens tidevarv - utmärktes av öppna 
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och intensiva klassmotsättningar. Under denna fas, hävdar Rolf 
Torstendahl, Svenbjörn Kilander med flera, inleddes och accen
tuerades den "process, som benämns 'församhälleligande'". Detta 
innebar att staten i allt högre grad började ingripa för att "mildra 
de värsta konsekvenserna av den ohämmade liberalimens framfart". 
Denna process avslutades i Sverige under 1930-talet, vid övergången 
till den participatoriska fasen.37 

Klasskampsskedet var ett tidevarv då många grupper i samhället 
började formera och organisera sig. Även borgerliga filantropiska 
organisationer, bland dem SRK och RB, hörde till dem som 
successivt vidgade sin verksamhet såväl innehålls- som omfångs-
mässigt. Många gånger trädde dessa organisationer in när de 
offentliga resurserna inte räckte till. Flera av dem ingick i 
Centralförbundet för socialt arbete (CSA) som bildades år 1903 och 
som blev ett språkrör för strävandena efter sociala reformer. Syftet 
med såväl enskilda som statliga åtgärder och reformprogram var 
ofta detsamma. Framförallt var det, enligt Svenbjörn Kilander, 
arbetarna "både som individ och klass som skulle komma i 
åtnjutande av de socialpolitiska reformerna". Den nya orutinerade 
och okunniga statsbyråkratin gick under församhälleligandets skede 
in i en symbios med de frivilliga organisationerna för att kunna ta 
del av deras erfarenheter och expertkunskap på det sociala området. 
Denna det frivilliga arbetets betydelse för socialpolitikens innehåll 
och metoder är otillräckligt beaktat i svensk forskning. Den 
utländska forskningen har visat att 1800-talets filantropiska 
tradition under denna fas hade en distinkt inverkan på social
politikens idéinnehåll och det sociala arbetets metoder.52 

Nästa fas, delaktighetskapitalismen, beskrivs av Torstendahl med 
flera som det stadium då bland annat "marknadsekonomin kom
bineras med uttalade (sociala) ambitioner". Staten bedriver nu en 
"aktiv interventionism" och i Sverige kunde bland annat den 
"Möllerska socialpolitikens välfärdsmål... realiseras utan några vilda 
protester från den privata företagsamhetens sida." Den nya 
socialpolitikens grundläggande tanke var att med generella bidrag ge 
"olika behovsgrupper" en grundtrygghet. Därmed skapades utrymme 
för dem att ta del av kapitalismens frukter genom en utökad 
konsumtion som i sin tur befrämjade den ekonomiska tillväxten.55 

Den svenska socialdemokratin började redan under mitten av 
1930-talet slå in på denna väg och efter krigsslutet intensifierades 
dessa socialpolitiska strävanden. Rolf Torstendahl hävdar att det 
började växa fram en "rad planerande specialförvaltningar som 
viktiga instrument för regeringsmaktens initiativ i det samhälleliga 
livet". Som exempel anför han bland annat socialstyrelsen där "de 
sociala teknologerna, psykologer, sociologer... blev den nya maktens 
bärare tillsammans med de tidigare traditionella grupperna."54 Rolf 
Torstendahl hävdar också att välfärdstaten och dess nya 
socialpolitik skulle vara befriade från fattigvårdens, välgörenhetens 
och filantropins stämpel och metoder, det vill säga från "the mark 
of poverty relief".55 

De 'tidigare traditionella grupperna' - SRK och RB var två 
sammanslutningar där grupper som präglades av filantropiskt 
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tänkande hade sin hemvist - skulle tillsammans med 'den nya 
maktens bärare' befria den vardande moderna socialstaten från 
filantropiskt idégods och de därtill kopplade verksamheterna och 
arbetsmetoderna som var genomsyrade av välgörenhetsmentalitet. 
Enligt Torstendahl skulle de alltså ha medverkat vid sin egen 
eliminering. Denna beskrivning förefaller underskatta 
motsättningarna mellan staten och de filantropiska organisationerna. 
Det verkar mera rimligt att de socialdemokratiska makthavarna 
strävade efter att så fort som möjligt begränsa dessa krafters andel 
i den sociala omsorgen av landets medborgare. Detta bekräftas 
också i Karl Höjers arbete från 1952 om den svenska 
socialpolitikens historia. Där konstaterar han att "socialpolitikens 
expansion har självfallet inneburit att behovet av både enskildas 
och organisationers samt kyrkans insatser genom välgörenhet eller 
hjälpverksamhet minskats." Anledningen till att de trängdes åt sidan 
av den nya socialpolitiken och dess bärare var att dessa gamla 
organisationer hade "en avvikande mening ifråga om metoderna för 
arbetet". Till den frivilliga hjälpens organisationer, som då redan 
helt eller delvis hade förlorat sin uppgift i det svenska samhället, 
räknar Karl Höjer "Röda Korset mfl [som] utfört ett 
pionjärarbete."36 

Min ena hypotes är att den här skisserade utvecklingslinjen, med 
de bakomliggande idéerna och strategierna, var präglad av 
betydande motsättningar och slitningar mellan å ena sidan staten 
och å andra sidan traditionella hjälporganisationer. Vid övergångar 
från ett gammalt till ett nytt skede synliggörs ofta motsättningar 
mellan konkurrerande samhällsintressen. Övergången från den 
organisatoriska till den participatoriska fasen beskrivs av 
historikern Torsten Nybom som en "omvälvande period i Sveriges 
sentida historia [som] med fördel [kan] uppdelas i tre kronologiskt 
välavgränsade delar: 1930-talet, beredskapsåren och 
efterkrigstiden".57 

Steget in i delaktighetskapitalismens epok sammanföll alltså 
delvis med Sveriges hjälpinsats till efterkrigstidens Europa. Här 
spelade SRK och RB till synes en framträdande roll. Detta torde 
knappast ha varit en tillfällighet. En delförklaring kan vara att de 
var de största och mest lämpade experterna för en sådan uppgift. 
En annan kan vara att den socialdemokratiska regeringen här såg 
en möjlighet att "befria" hemmascenen från dessa etablerade 
välgörenhetsorganisationer samtidigt som man i och med utlands
hjälpen kunde anvisa dessa organisationer ett nytt verksamhetsom
råde utan att avhända sig möjligheterna till insyn, styrning och 
kontroll. Här hade statliga institutioner, bland dem SIH, en viktig 
funktion att fylla. 

Min andra hypotes är att Västeuropas och Sveriges ökande 
intresse för utländska samhällen i social och ekonomisk obalans 
även påverkades av ett egenintresse. Det bör bland annat sättas i 
samband med efterkrigstidens växande massproduktion av konsum
tions- och kapitalvaror. Den blev möjlig genom ett antal tekniska 
innovationer och den så kallade "teknikfaktorn" som påstås har 
"ökat så att under efterkrigstiden nära 60 % av produktions
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ökningen" beror på denna.35 För att garantera bruttonational
produktens (BNP) kontinuerliga tillväxt och öka den teknifierade 
industrikapitalismens vinster var de utländska marknaderna 
intressanta. Statsvetarna Nils Andrén och Åke Landqvist hävdar 
visserligen att hjälpmotiv har sin utgångspunkt i "existensen av en 
humanitär tradition i Sverige, ett konkret hjälpbehov samt 
förhoppningen att den svenska insatsen skall verka good-will-
skapande i framtiden." Men de betonar också att "humanitära 
motiv... på längre sikt gränsa till de ekonomiska och ha anknytning 
till de säkerhetspolitiska."59 Statliga institutioner, SRK, RB och 
andra organisationer som var involverade i efterkrigshjälpen hade 
alltså en viktig nationell uppgift som potentiella good-will-skapare 
att fylla. 

Den här skisserade samhällsutvecklingen och mina hypoteser är 
alltså avsedda att vara den sammanhållande ramen för avhand
lingen. Min utgångspunkt är den svenska hjälpen till Tyskland efter 
andra världskriget. Jag vill visa hur idéer, motiv, mål, innehåll och 
metoder för både den frivilliga hjälpen och statens insatser växer 
fram och förändras. Jag vill också belysa villkoren för de frivilliga 
organisationernas fortlevande i den av industrikapitalismen 
betingade utvecklingen mot mer uttalad statlig dominans inom 
biståndet till utländska krisområden. Dessutom vill jag lyfta fram de 
faktorer i Tyskland/Sverige som påverkade hjälpens utformning och 
i någon mån hur den upplevdes av dem som mottog den. 

Källor och metod 

Undersökningen bygger på dokument ur statliga och enskilda arkiv 
i Sverige, BRD, USA, Storbritannien och Schweiz. Dessutom har 
källpublikationer och samtida monografiska och periodiska skrifter 
samt memoarer kommit till användning. 

Bland de svenska arkiven är det framförallt SRK:s, RB:s, SIH:s 
och SEH:s handlingar som har utnyttjats. Dessa finns i huvudsak på 
Riksarkivet (RA) men vissa delar, som RB:s protokoll och SRK:s 
tryckta styrelse- och verksamhetsberättelser förvaras i deras egna 
arkiv i Stockholm. Vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) 
i Stockholm finns efterlämnade brev och andra handlingar av Alva 
Myrdal och den tyske emigranten Kurt Stechert. Både Myrdal- och 
Stechert-arkivet är utomordentliga källor till bland annat SDU:s 
verksamhet eftersom dess arkiv är försvunnet. Det enda som finns 
bevarat är en volym med fotostatkopior vid Stifts- och Länsbiblio
teket i Västerås.4 Men även i andra enskilda och statliga arkiv 
hittade jag många handlingar som belyser SDU:s del i efterkrigs-
och Tysklands-hjälpen. 

Det material som kommer från USA är en omfångsrik samling 
handlingar som härrör från den amerikanska militärregeringens-
Office of Military Government for Germany of the United States 
(OMGUS) - styre i Tyskland under åren 1945-1949. OMGUS-
materialet mikrofilmades av ett tyskt-amerikanskt arkivlag under 
åren 1977-80 och finns nu tillgängligt vid flera tyska arkiv och 
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forskningsinstitutioner. Dessa amerikanska handlingar ersätter delvis 
det officiella, oftast bristfälliga tyska källmaterialet för åren 1945-
46. Den brittiska militärregeringens - Control Commission for 
Germany (British Element) (CCG(BE)) - handlingar är inte mikro
filmade men finns tillgängliga i Public Record Office (PRO) i 
London där de ingår i Foreign Office' (FO) arkiv. I Genève hade 
jag möjlighet att få inblick i International Union for Child Welfare 
(IUCW) arkiv. Internationella Röda Korsets (IRC) arkiv är av 
integritetsskäl spärrat för all forskning. 

Till kapitel III, IV och V har jag gjort ett antal intervjuer i 
Västberlin och i Västerbotten. Här är det alltså historiens 
"obemärkta" - tyska barn, föräldrar och svenska familjer - som med 
egna ord förmedlar sina intryck, upplevelser och omdömen för att 
komplettera och delvis ersätta det traditionella källmaterialets 
brister. Efter en tidningsartikel i "Der Tagesspiegel" (Västberlin) 
anmälde sig 35 personer som ville berätta om sina intryck i 
samband med den svenska efterkrigshjälpen. Under åren 1982-1983 
intervjuade jag 18 av dessa informanter, de övriga 17 besvarade en 
frågeblankett. Många av dem hade som barn deltagit i den svenska 
bespisningen och/eller fått komma till Sverige. En del informanter 
var barnens föräldrar och en del var tyskar som hade arbetat för 
respektive samarbetat med svenska organisationer under efterkrigs-
hjälpens dagar. Med hjälp av en namnförteckning ur Scoutförbun
dets arkiv i Vingåker lyckades jag spåra nio västerbottniska 
familjer som under år 1954 mottagit ett tyskt barn i sitt hem.47 

I den mån källmaterialet har vållat problem ska dessa ventileras 
i sitt sammanhang. Undersökningen ska betraktas som en första 
kartläggning eftersom efterkrigshjälpen och de här skisserade fråge-
och problemställningarna tidigare inte har penetrerats. Avhandlingen 
är därför med nödvändighet till omfattande delar deskriptiv. Dess 
slutsatser bygger företrädesvis på jämförande, kvalitativ textanalys. 
I den mån kvantifierbara uppgifter har förelegat har även dessa 
dragits in i analysen. 
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II GAMLA OCH NYA UPPFATTNINGAR 
OM TYSKLAND 

Under andra världskriget och åren närmast efter kriget förekom två 
skilda grunduppfattningar om tyskarna och nazismen. Den ena 
menade att det fanns en kärna av frihetslängtan och humanism hos 
det tyska folket och att nazisterna endast var en förtryckande 
minoritet. Enligt den andra uppfattningen slöt alla tyskar upp 
bakom nazismen eftersom den passade deras härsklystna och brutala 
väsen. Dessa två grunduppfattningar förekom i många olika 
varianter men för tydlighetens skull ska jag här presentera två 
skarpt profilerade exempel. 

I boken Tyskland går sista ronden, publicerad 1943, återger 
Sydsvenska Dagbladets nyligen utvisade Tysklands-korrespondent 
Gunnar Th:son Pihl följande anekdot om tyskarna: 

När Gud hade skapat världen och höll på med människorna, skulle 
han till att skapa tyskarna. Han beslöt ge tyskarna tre kvalificerade 
egenskaper: ärlighet, intelligens och nationalsocialism. Men Sankte 
Per sade att det nog skulle bli lite för mycket av det goda, om alla 
tyskar fingo alla tre egenskaperna. Kunde det inte räcka med två i 
lämplig dosering? Jo, kanske du har rätt, svarade Gud. 
Sålunda kommer det sig att den ärlige nationalsocialisten inte är 
intelligent, att den intelligente nationalsocialisten inte är ärlig och 
att den ärlige och intelligente tysken inte är nationalsocialist.7 

Hitlertidens tysk beskrevs i boken som en vanlig vardags
människa som var något trött, stukad och apatisk och som drömde 
om mera öl och mat. Tysken sägs lida av en utpräglad rysskräck 
och hoppas att engelsmännen ska hinna först eftersom "tyska folket 
bör till övervägande del anses föredra en anglosaxisk och 'anstän
dig' lösning, om det måste ta emot fienden i landet".2 

Enligt Gunnar Pihl var nazisterna fåtaliga, men nazismen hade så 
länge haft en stark maktställning att det kunde vara svårt att dra 
en skarp skiljelinje mellan nazister och tyskar. Men han trodde 
inte att det skulle bli några problem att återupprätta rättsstaten 
efter en allierad seger eftersom tyskarna led av en häftig törst 
efter frisk luft och oförfalskade ord. Dessutom, menade han, levde 
det ännu kvar en rudimentär humanism trots alla järnskodda 
klackar.3 

Willy Brandt diskuterar i en bok från 1944 - Efter segern - en 
av dåtidens kanske mest vanliga föreställningar om Tyskland. Dess 
upphovsman var lord Robert Gilbert Vansittart, före detta 
kabinettssekreterare i brittiska Foreign Office (FO). Hans reflex
ioner upphöjdes av hans meningsfränder, många av dem var politiskt 
inflytelserika personer, till en "ism" - "vansittartism".4 
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Vansittart såg den tyska utvecklingen och mentaliteten som 
avgörande orsaker till Tredje Rikets uppkomst. Andra världskrigets 
utbrott berodde uteslutande på den härsklystnad som låg i den 
tyska folksjälen. För att underbygga denna teori applicerade 
Vansittart dåtida rasteoretiska föreställningar på tyskarna. Enligt 
honom var den tyska folksjälen en gång för alla fördärvad och 
Tyskland var och förblev ett ondskans näste.5 

Lord Vansittart hävdade vidare att herrefolksideologien och 
angreppsmentaliteten i kombination med den aggressiva militarismen 
hade djupa rötter och ständigt hölls levande. Weimarrepublikens 
misslyckade demokratiska experiment var dessutom ett bevis för att 
tyskarna i stort sett saknade varje spår av demokratiskt sinnelag. 
Aven den humanistiska traditionens företrädare stämplades av 
honom som pre-nazister.6 

Traditionella uppfattningar om Tyskland 

Stig Strömholm, professor i juridik vid universitetet i Uppsala, 
tolkar i en artikel från hösten 1986 förhållandet till Tyskland som 
en "rite de passage" som varje internationellt medveten svensk 
måste genomgå.7 Denna aktuella beskrivning är troligen en 
emotionell överdrift men likväl slår författaren an en ton som 
också genljuder i den vetenskapliga litteraturen. Här har olika 
författare visat på djupt rotade, gamla och • övervägande positiva 
Tysklands-uppfattningar. Militären, den statlig förvaltningen, 
näringslivet, akademikerna, arbetarrörelsen och särskilt 
socialdemokratin kunde under 1940-talet blicka tillbaka på mång
åriga kulturella, politiska och ekonomiska förbindelser med 
Tyskland. Många gånger kunde dessa kontakter likställas med 
personliga bindningar. 

Även svenska skolböcker, i till exempel geografi, bidrog till 
allmänt spridda uppfattningar om Tyskland. Vid förra seklets mitt 
beskrevs tysken som eftertänksam, allvarlig, flitig, läraktig och 
lämpad för mödosam forskning. Vid sekelskiftet hade uppfattningen 
om tyskarna förändrats något - nu karakteriserades tysken som 
ytterst begåvad, uthållig och lojal. Vid utbrottet av första 
världskriget prisades tysken för sin utomordentliga bildning, 
ihärdighet, noggrannhet, uppfattningsförmåga, skarpsinne och 
sensibilitet.9 

Den svenska allmänhetens föreställningar om tyskarna förändra
des åter igen under Weimar-republikens dagar. Helmut Miissener ser 
orsaken till detta i en minskning av det tyska inflytandet och det 
engelska språkets intåg. Men fortfarande, hävdar Müssener, förblev 
Tyskland "für einen großen Teil des Bürgertums bis in die vierziger 
Jahre hinein ein Vorbild."70 I skollitteraturen tillerkändes tyskarna 
nu framstående ledaregenskaper, pliktmedvetenhet och handlings
kraft. I en skolgrammatik hette det efter 1935: "Der Führer hat 
Ordnung geschaffen."77 Inom vissa borgerliga kretsar var rysskräck, 
antikommunism och en latent antisemitism vanligt förekommande. 
Här såg man Hitler-Tyskland som en garant mot den "röda faran" 
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och det "hotande judeväldet", De talrika politiska och judiska 
flyktingar som sökte sig till Sverige "galten manchen Schweden als 
verdächtige Individuen." 

Regeringens restriktiva flyktingpolitik tycktes bekräfta riktig
heten av sådana antikommunistiska och delvis antisemitiska 
uppfattningar och faktiska yttringar. Historikern Sten Carlsson 
hävdar att stämningsbarometern svängde betydligt vid andra 
världskrigets utbrott. Ar 1939 var det "endast smärre grupper som 
[nu] sympatiserade med Tyskland,... Den tyska propagandan 
inverkade föga på opinionen. I den mån direkta ställningstaganden 
förekom, gick de nästan alltid i västmakternas favör." Historikern 
Hans Lindberg visar dock att antisemitismen levde kvar om än inte 
lika öppet eller ensidigt som före krigsutbrottet.75 

Våren 1945 konfronterades det svenska samhället med 30 700 
koncentrationslägerfångar som efter förhandlingarna mellan Folke 
Bernadotte och Heinrich Himmler hade hämtats med de så kallade 
"vita bussarna" ur Neuengamme och andra läger i Tyskland. Bevisen 
för tyskarnas omänsklighet och brutalitet var nu till synes överväl
digande. Det föreligger inga empiriska undersökningar om den tidens 
Tysklands-uppfattningar. Dock hävdar germanisten Barbro Eberan 
att den så kallade kollektivskuldtesens motståndare fanns till 
vänster. Dess anhängare och de som vände ryggen mot Tyskland 
stod till höger. Germanisten Gösta Björn menar till och med att vid 
krigsslutet "in weiten Kreisen eine grundsätzlich negative Ein
stellung zu allem Deutschen entstanden war."7'* 

Diskussionen om efterkrigshjälpen och dess igångsättande 

I augusti 1944 presenterade SIH-ledamoten Alva Myrdal en 
promemoria. Där betonade hon vikten av att efterkrigshjälpen till 
Tyskland bör vara "en central uppgift för oss i Sverige... Givetvis 
får detta icke ske på sådant sätt, att det utom eller inom landet 
kommer att brännmärka hela vår hjälpverksamhet som protysk... Om 
repatrieringen av de av tyskarna tvångsförflyttade [displaced 
persons (DP)] blir en viktig insats från vår sida, bör detta 
medverka till att dämpa misstanken."75 

Även fortsättningsvis, såsom i december 1944, diskuterades inom 
SIH den kommande hjälpen till Europa och Tyskland. I ett förslag, 
även det av Alva Myrdal, heter det att "den väntade insatsen i 
Polen borde kunna användas som prövosten (Liknande organisation 
ev. senare i Tyskland)." Promemoriorna är anmärkningsvärda så till 
vida att deras författare redan 1944 aviserade den kommande Tysk
lands-hjälpen. Detta vid en tidpunkt då Tysklands-sympatierna 
enligt andra beskrivningar hade nått ett bottenläge. Några 
invändningar från andra SIH-ledamöter framfördes till synes inte. 

Utöver detta kritiserar Alva Myrdal också Svenska röda korset. 
Hon menade att om SRK skulle bli halvofficiell organisation för 
hjälparbetet utomlands så borde ett antal organisatoriska och 
ideologiska problem lösas. Hon var bland annat kritisk mot SRK:s 
"anknytning till den svenska krigsmakten ..." och krävde en mera 
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accentuerad "inriktning mot mer civil hjälporganisation." Framförallt 
borde SRK:s ledning väljas i enlighet med demokratiska principer 
och medlemmar borde i högre grad rekryteras av samhällets bredare 
lager. Hon efterlyste också en betydligt större jämlikhet mellan 
könen/6 Stöd för sina kritiska synpunkter på SRK fick hon av 
Margit Levinson, Rädda Barnens ordförande.77 

Folke Bernadotte, ordförande i SRK, bemötte hennes kritik. Han 
hävdade att SRK redan var väl känt och accepterat i internationella 
sammanhang. Han påpekade att under en "nyligen avslutad resa i 
England och Frankrike betonades från samtliga håll, att en svensk 
aktion lämpligen bör organiseras i Svenska röda korsets regi." 
Enligt Bernadotte uppfattades SRK i utlandet som en rent humanitär 
och opolitisk hjälporganisation.75 

Av föredragningslistan till SIH:s plenum den 13 juni 1945 
framgår att Folke Bernadotte skulle besöka general Eisenhower vid 
det amerikanska högkvarteret i Frankfurt am Main. Resan skulle 
dels vara en artighetsvisit, dels önskade Folke Bernadotte informa
tion om hur SRK "skola få fast fot i Tyskland" för att kunna 
etablera en permanent verksamhet där. Eisenhower hade vid Folke 
Bernadottes ankomst rest till USA och företräddes istället av lord 
Arthur William Tedder, marskalk i det brittiska flygvapnet.79 

Samtidigt som Folke Bernadotte befann sig i Frankfurt för
handlade en annan svensk delegation i Lübeck. Under ledning av 
S IH-sekreteraren Henrik W Beer diskuterades med representanter 
för United Nations Relief and Rehabilitation Administration 
(UNRRA) och brittiska militära myndigheter överföringen av 10 000 
DP:s till Sverige (se nedan Kapitel III). Troligen gjorde de svenska 
åtagandena att i Sverige ta emot denna stora kontingent av 
tvångsförflyttade intryck på den tjänstgörande befälhavaren lord 
Tedder. På SIH-sammanträdet den 26 september meddelades nämligen 
att "... förberedelser inom Föreningen Rädda Barnen och Svenska 
Röda Korset för eventuell hjälp till Tysklands barn" hade 
påbörjats.20 

I början av oktober 1945 flög Folke Bernadotte på nytt till 
Tyskland. Han skulle träffa Eisenhower för att med honom diskutera 
möjligheterna för en svensk hjälpinsats i Tyskland och hemtran
sporten av svenskfödda kvinnor och deras barn. Det senare 
önskemålet uppfylldes omgående. Den aviserade hjälpen till Tyskland 
ville och kunde general Eisenhower inte besluta om själv utan han 
hänvisade Bernadotte till Allierade Kontrollrådet i Berlin.27 

Förhandlingarna i Berlin drog ut på tiden eftersom Bernadotte fick 
uppsöka de fyra ockupationsmakternas representanter i tur och 
ordning. Tillbaka i Sverige nåddes han den 15 november av ett 
meddelande från brittiska legationen i Stockholm: 

"Dear Count Bernadotte 
General Dewing [vid CCG(BE)] has sent following message... Good 
progress has been made in examination of subject of Swedish help 
to German children in British zone... you will shortly receive 
official invitation of acceptance in principle of your offer and the 
arrangemants of your teams ...".22 
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Den officiella bekräftelsen tillsammans med en inbjudan till 
förhandlingar i Tyskland kom den 27 november. Den 4 december 
träffades man i det brittiska röda korsets (BRC) högkvarter, i 
Vlotho i Westfalen. Där uppnåddes en överenskommelse som bland 
annat slog fast att SRK och RB skulle vara de verkställande 
organisationerna för den svenska hjälpen till tyska barn i den 
brittiska ockupationszonen. Statsrådsberedningen hade redan dagen 
innan lämnat klartecken för den planerade aktionen (se även 
Kapitel III).23 Efter fortsatta förhandlingar med franska, amerikan
ska och ryska militärmyndigheter började hjälpverksamheten i mars 
1946 i alla fyra ockupationszonerna dock med tyngdpunkt på Berlin, 
Hamburg och Ruhrområdet.2^ 

Redan på ett tidigt stadium mognade planerna för en svensk 
efterkrigshjälp till det krigsdrabbade Europa. De målmedvetna 
förhandlingarna med de allierade och den planenliga insatsen för 
DP:s tyder på att Tyskland ansågs vara en självklar mottagare av 
den svenska hjälpen. Några ideologiska och/eller politiska invänd
ningar har inte kunnat spåras. 

Efterkrigsintryck från Tyskland - ursprung och reaktioner 

Redan innan den bredare allmänheten började konfronteras med 
efterkrigsintryck från Tyskland förekom det en hel del rapporter 
om det aktuella läget i landet. Dessa tjänade ofta som besluts
underlag i SIH och andra hjälporgan. Efter sin Tysklands-resa i juni 
1945 inlämnade till exempel Folke Bernadotte en sådan lägesrapport 
till SIH. Där konstaterade han att såväl den tyska befolkningens 
som de allierade truppernas hälsotillstånd var relativt gott. 
Livsmedelsförsörjningen var vid denna tidpunkt acceptabel, bortsett 
från transportsvårigheterna. Men enligt Bernadotte befarade de 
allierade att livsmedelsbristen skulle bli väsentligt mycket sämre till 
hösten. De fruktade att detta kunde utlösa oroligheter bland 
befolkningen. Rapportören hade överraskats av "antalet rena, 
färgglada sommarklänningar på gatorna" i Hamburg och Lübeck. 
Samma förvåning visade han över tyskarnas beskedliga hållning som 
enligt honom gränsade till underdånighet. Detta intryck hade också 
bekräftats av brittiska och amerikanska myndigheter. Vidare 
försäkrade Folke Bernadotte att de allierade hade visat "det allra 
största intresse för de åtgärder som från svensk sida kunde komma 
att vidtagas beträffande omhändertagande och uppfostran av tyska 
barn."25 

Drygt en månad efter kapitulationen var alltså läget, enligt 
Folke Bernadotte, allvarligt men varken katastrofalt eller kaotiskt. 
Intressant i sammanhanget är att han under sina samtal med de 
västallierade slutit sig till att Sverige borde göra mer än bara 
tillgodose barnens materiella behov. 

SDU-organet Via Suecia - som publicerades under september 
1945 till december 1946 och vars huvudspråk var tyska - vände sig 
framförallt till flyktingar och DP: s som skulle repatrieras via 
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Sverige.20 I oktober 1945 rapporterar tidskriften från de allierades 
ministerkonferens i London. Enligt tidskriften hade de materiella 
förhållandena nu förvärrats och bostadsbristen, flyktingproblemet 
och det försämrade hälsotillståndet var kännbara inslag i befolk
ningens vardag. Människorna beskrivs som apatiska och politiskt 
ointresserade. USA och England hade, bland annat på grund av 
demobiliseringen, ekonomiska problem i sina hemländer vilket 
begränsade deras handlingsalternativ.27 

Orsaken till den tyska krissituationen stod också att finna i de 
allierades restriktioner inom det ekonomiska livet som nu börjat 
slå igenom. Produktionskapaciteten var redan starkt nedsatt på 
grund av förstörelsen samtidigt som tvångsexporten undandrog den 
tyska samhällsekonomin livsviktiga industriprodukter. Härigenom 
försvårades även livsmedelsförsörjningen vilket resulterade i 
minskad arbetslust och prestationsförmåga. 

Mot denna bakgrund inleddes förhandlingarna mellan den svenska 
delegationen och de brittiska militärmyndigheternas representanter 
i Vlotho i december 1945. Överenskommelsen relaterades i SRK:s 
medlemstidskrift Vårt röda kors. Närmare en halv miljon SRK-
medlemmar underrättades om att det svenska hjälperbjudandet 
bemöttes med stor vänlighet från engelsk håll och tydliga inviter 
om att verksamheten borde starta så fort som möjligt. Meddelandet 
åtföljs av en skildring där doktor Arne Nelson upplyste om 
tyskarnas drastiskt försämrade hälsotillstånd.29 

I decembernumret av Vårt röda kors, kom det första officiella 
uppropet om "Hjälp till Tysklands barn". Uppropet och lägesbeskriv
ningar, som liknade Arne Nelsons, återgavs i flera dagstidningar, 
tidskrifter och radio. Från och med nu informerades den svenska 
allmänheten i ständigt återkommande rapporter om läget i Tyskland. 
Här följer några exempel från kända rapportörer. En av dem var 
författaren Stig Dagerman som under hösten 1946 reste runt i 
Tyskland. Hans reportage publicerades först i Expressen och sedan 
som bok, Tysk höst (1947). Erik Asklunds reseskildring Människor 
under jorden (1947) följdes 1948 av Ragnar Thoursies och Egon 
Köttings Kulissbygget. "Det gemensamma för dessa böcker var att 
de skildrade nöden i det besegrade Tyskland och betonade det 
meningslösa i att diskutera skuldfrågan med svältande människor." 
Den exiltyske författaren Peter Weiss skildrade sina intryck om den 
tyska kulturens ställning i Stockholms-Tidningen under hösten 1947 
och 1948 utkom hans bok, De besegrade, där han skildrar sitt möte 
med det förstörda Berlin. Den riksbekante radioreportern Sven 
Jerring, som följde förhandlingarna i Vlotho, förmedlade sina 
intryck från Tyskland i flera radioprogram.50 

Dessa och liknande lägesbeskrivningar utlöste en del reaktioner 
hos den svenska allmänheten. Här följer några exempel ur SIHrs 
källmaterial: 

Författaren Tore Zetterholm hävdar i november 1945 i ett brev till 
SIH "... att man i Sverige både privat och officiellt vill försöka 
hjälpa det svältande Tyskland, men... vi är bakbundna av politiska 
skäl." Han föreslår att man bearbetar den brittiska hemmaopinionen 
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genom hans förbindelser med kända personer som Arthur Koestler, 
Ernest Raymond med flera. 

Sjökapten och reservofficeraren i marinen Stig Wiebe föreslår 
hösten 1945 en brödinsamling till Berlin. Han menade att en vädjan 
till lantbrukarna skulle möjliggöra en sådan. Han representerade, 
enligt eget påstående, en kristen grupp. 

Biskopen i Lunds stift, Edvard Rohde, meddelar SIH att en av 
Lunds societetsfröknar hade påbörjat en klädinsamling för tyska 
barn. Han tyckte att ändamålet var behjärtansvärt men undrade hur 
det insamlade skulle komma till rätt bestämmelseort.37 

Även till SEH inkom mängder av brev med olika ställningstagan
den. Ett av dem är adresserat till "Till Nazisthjälpen=Europa-
hjälpen". Det anonyma brevet från april 1947 är mycket kort och 
koncist i sitt budskap. "De som giver och de som tigger till 
nazisthjälpen=(europahjälpen) är i det ondas tjänst, de föder 
nazistdjävlarna och deras rovdjursungar så att de snart skall kunna 
börja ett tredje världskrig." 

"En liten flicka" förutspår en syndaflod om man inte omgående 
"gör en insamling i hela Sverige för tyska folket." Tidningen 
Umeå-Bladets tekniska personal klagar över att landets egen 
befolkning svälter på grund av matleveranserna till Tyskland. 
Avsändaren anropar "... någon makt i Himlen eller på Jorden som 
kunde vända uppner (sic!) på svenska regeringen, myndigheter och 
komisioner (sic!)." 

Varje tisdagkväll sände Radiotjänst ett önskeprogram till förmån 
för Europa-insamlingen. Även detta program möttes av en del 
kritik, bland annat av en anonym brevskrivare "med ringaktning för 
allt utlänskt (sic!) i radio." I samlingen ingår även brev som anslår 
klart antisemitiska tongångar.52 

Intryck från den tyska efterkrigsscenen nådde tydligen allmän
heten på många vägar. Enligt rapporterna framstod den svenska 
hjälpen på grund av det uppenbara nödläget som oundviklig och 
från de allierades synpunkt som önskvärd. Moraliska invändningar 
från officiellt håll är inte kända. De ovan citerade inläggen från 
allmänheten visar olika reaktioner på Tysklands-hjälpen. De röster 
som ger uttryck för sin syn på Tyskland ifrågasatte sällan 
hjälpbehovet i sig och kritiken betingas ofta av den inhemska 
bristsituationen. Några få yppar dessutom politiska betänkligheter; 
dessa är emellertid mycket onyanserade och extrema - alldeles 
tydligt mera undantag än regel. De negativa, extremt kritiska 
rösterna vände sig framförallt mot den frivilliga hjälpens samorgan 
SEH. De positiva yttringarna framfördes i regel till den statliga 
organisationen SIH. 
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Tysklands-hjälpen i siffror 

Hjälpprogrammets genomförande krävde stora resurser. S IH och SEH 
var tillsammans efterkrigshjälpens ekonomiska ryggrad. Staten 
finansierade verksamheten till största delen via budgeten och 
Europahjälpen genom stort upplagda insamlingskampanjer. Under 
SEH:s verksamma tid bedrev de anslutna organisationerna inga 
offentliga insamlingar i sitt eget namn. SRK:s, RB:s och andra 
hjälporganisationers utländska verksamhet finansierades till stor del 
av regeringen och Europahjälpen. Erhållna medel var i regel avsatta 
för bestämda ändamål. Detta innebar att anslagsgivarna hade 
betydande styrmöjligheter. 

Tabell 1 visar att Tyskland mottog 15,6 miljoner kronor eller 32 
% av alla insamlade kontanter; inklusive Österrike erhöll det 
tyskspråkiga området 24,2 miljoner, eller 48 % av alla medel. Det 
sammanlagda värdet av penning- och naturainsamlingen beräknades 
i SEH:s verksamhetsberättelse till ca 133 miljoner.33 

SIH redovisade efter sitt upphörande år 1950 de statliga anslagen 
till mottagarländerna. Dessa belopp inkluderar efterskänkta krediter 
och anslag som hade beviljats redan före regeringsorganets tillkomst 
1944. Siffrorna i Tabell 2 visar att såväl samlingsregeringen som 
den socialdemokratiska regeringen prioriterade de nordiska grann
staterna. Dessa mottog 369,8 miljoner (56 %). De av Tyskland 
mottagna 13,8 miljonerna motsvarar ca 2 %, Österrikes andel på 4,6 
miljoner motsvarar ca 0,7 % av fördelade medel. Posten "Ej på 
länder" avser omkring ca 55 miljoner för omhändertagande av 
repatrierade, ca 90 miljoner för omhändertagande av flyktingar i 
Sverige och ca 50 miljoner som överförts till flyktingorganisa-
tionerna.5^ 

I SIH:s verksamhetsberättelse redovisas också penningvärdet av 
de frivilliga organisationernas bidrag (i natura och kontanta medel) 
fördelade på enskilda länder. Enligt redovisningen i Tabell 3 mottog 
Tyskland och Österrike 10,8 % (54,8 miljoner) av enskilda organisa
tioners bidrag fram till år 1950. Tyskland är det enskilda land, 
utanför Norden, som fick den största delen. Troligen skulle andelen 
öka om det funnits uppgifter om hur de ospecificerade 260 
miljonerna har fördelats. 

Fram till 1950 motsvarar efterkrigshjälpen enligt SIH:s redovis
ning ett värde av omkring 1,5 miljarder kronor. Inräknar man 
dessutom statliga krediter, som uppges till 1,69 miljarder, så höjs 
summan till 3,2 miljarder.55 SIH själv visade en klar återhållsamhet 
i sitt kontanta stöd till Tyskland och följde sin tidigare uttalade 
målsättning att i första hand bispringa de nordiska länderna. 

Men regeringen tvingades också mer eller mindre att utöka sitt 
stöd till Tyskland. Inom ramen för det så kallade Washington
avtalet mellan Sverige och de västallierade i juni 1946 förband sig 
regeringen att konfiskera tyska tillgodohavanden i Sverige. Av dessa 
medel, omkring 380 miljoner kronor, avsattes enligt avtalet 150 
miljoner "för det tyska folkhushållet... i syfte att medverka till 
förebyggandet av sjukdom och oroligheter." Dessa medel sågs av 
Sverige inte "som [tyskt] skadestånd till västmakterna... [utan] som 
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en betalning till de allierade i deras egenskap av företrädare för 
den tyska suveräniteten."37 USA och Storbritannien disponerade 
vardera 63 miljoner och Frankrike 24 miljoner. Dessa medel 
användes, med undantag för fransmännen som endast förbrukade ca 
14 miljoner, framförallt för att från Sverige köpa sådana varor som 
pappersmassa, specialstål, farmaceutiska produkter och arbetshästar 
till jordbruket. Fransmännen importerade till sin zon dessutom en 
del livsmedel såsom fisk och potatis.55 

Tabell 1. Av Svenska Europahjälpen fördelade medel på olika länder 
åren 1946-1950.39 

Albanien... 50 000 Bulgarien... 250 000 
Finland... 3 850 000 Frankrike... 2 220 000 
Grekland... 1 245 000 Italien... 200 000 
Jugoslavien... 1 010 000 Polen... 6 250 000 
Rumänien... 4 600 000 Sovjetunion 200 000 
Tjeckoslovakien... 260 000 Tyskland... 15 620 000 
Ungern... 5 460 000 Österrike... 8 650 000 
Norge... 420 000 Israel... 800 000 
Spanska flyktingar.. 260 000 
Summa... 51 350 000 

Tabell 2. Av Svenska kommittén för internationell hjälpverksamhet 
fördelade medel till olika länder under åren 1939-1950.^° 

Danmark... 74,3 milj Finland... 117,4 milj 
Norge... 178,1 M Frankrike... 21,6 " 
Nederländerna... 5,6 " Polen... 16,6 " 
Tyskland... 13,8 " Österrike... 4,6 " 
Övriga länder... 8,2 " Ej på länder... 210,0 " 
Summa... 650,2 " 

Tabell 3. Frivilliga organisationers bidrag till olika länder under 
åren 1939-1950." 

Danmark... 2,6 milj 
Finland... 90,5 " 
Frankrike... 4,2 " 
Grekland... 1,6 " 
Jugoslavien... 1,0 " 
Nederländerna... 2,6 " 
Norge... 73,8 " 
Polen... 9,0 " 
Tyskland... 43,3 " 
Ungern... 5,9 " 
Österrike... 11,5 " 
Övriga länder och ej fördelat på länder... 260,0 " 
Summa... 506,0 " 
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I samband med Washington-avtalet hade de västallierade också fört 
fram önskemål om att Sverige i sin hjälp till Tyskland skulle "få in 
ex.vis kulturell verksamhet i det statliga och Europahjälpens 
program".42 Det är tydligt att de västallierade sökte nya, effek
tivare vägar för att avhjälpa den ihållande materiella misären och 
förebygga oroligheter i Tyskland. Av räkenskaperna framgår sålunda 
att Tyskland mottog 58,92 miljoner kronor av den frivilliga hjälpen, 
från SEH och andra frivilliga organisationer. Med statens bidrag, 
13,8 miljoner, ökar summan till 72,72 miljoner. Om man därtill 
lägger Washington-avtalets 140 miljoner blir summan 212,72 miljoner 
kronor med staten som största givare. Tyskland var därmed det 
enskilda land som, efter grannlandet Norge (252,32 miljoner), 
mottog mest inom ramen för den svenska efterkrigshjälpen. Men 
även utan Washington-avtalets 140 miljoner - som egentligen faller 
utanför ramen för den frivilliga hjälpen - ligger Tyskland med sina 
72,72 miljoner främst bland de utomnordiska mottagarländerna. 

Men här ska det också nämnas att hjälpen till både Tyskland 
och Österrike fortsatte ända fram till 1954. Hjälpen till 
Tyskland/Österrike kompletterades också av en omfångsrik 
pakettrafik från den svenska allmänheten. Den har inte heller 
redovisats i SIH:s verksamhetsberättelse. Av det svenska postverkets 
redovisning framgår att under tiden 1945-49 avsändes 929 988 
gåvopaket till dessa båda länder. Jämfört med perioden 1940-44 (169 
765 paket) hade antalet ökat med 760 223 eller med 450 %. Den 
största procentuella ökningen, omkring 1 100 %, skedde mellan åren 
1946 och 1947 - från 20 508 till 234 701 gåvopaket. De allierade 
hade då börjat lätta på licensbestämmelserna för införsel av privata 
gåvor. Från mitten av 1946 började också en strid ström av paket 
med matvaror förmedlas genom flera svenska speditörer. Speditions
firman Fallenius & Leffler i Malmö uppgav i annonser i flera 
dagstidningar att man i juli 1946 hade expedierat ett 1 000-tal 
gåvopaket i veckan till alla fyra ockupationszonerna.45 

Detta faktum visar att efterkrigshjälpens ansvariga och verk
ställande organ och de krafter, som stödde dem och tryckte på, 
uppenbarligen ansåg hjälpen till Tyskland vara nödvändig och 
väsentlig. Oklart är vilken betydelse traditionella Tysklands
uppfattningar hade, men antagligen har kännedomen om befolk
ningens livssituation i efterkrigstidens Tyskland varit av betydelse 
för hjälpens omfång. I samma riktning verkade också västallierade 
önskemål och påtryckningar som gav uttryck för en accentuerad 
strävan att söka vidga det svenska materiella stödet med kulturella 
hjälpåtgärder. Ett sådant komplement, bedömdes tydligen av de 
västallierade, som ett viktigt inslag ägnat att befrämja de andliga 
förutsättningarna för ett demokratiserat Tyskland. Vad det innebar 
och hur man i Sverige såg på detta ska visas i nästa avsnitt. 

Tyskarnas "folkspsykologi" och politiska mentalitet44 

I september 1944 skriver docenten och sedermera riksbibliotekarien 
vid Kungliga biblioteket Uno Willers i det socialdemokratiska 
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debattorganet Tiden en tio sidor lång artikel om läget i Tyskland. 
Han gör där en analys av den tyska nazismens utbredning efter 
1933 och beskriver exiltyskarnas ansträngningar och förberedelser 
inför uppgiften att demokratisera det tyska samhället. Även inom 
Tyskland kan Willers skönja en opposition mot nazismen som ytterst 
kommer till uttryck i "att det gamla politiska systemet [före 1933] 
i stor utsträckning fortfarande har ett fast grepp över stora delar 
av det tyska folket även om man icke kan våga uttala något om i 
vilken riktning de inbördes styrkeförhållandena från 1932 ... 
förskjutits."*5 Uno Willers tror alltså, som Gunnar Pihl, på 
tyskarnas egen förmåga att demokratisera det tyska samhället och 
reorganisera statens gamla institutioner. Avslutningsvis menar Uno 
Willers att Tyskland behövs i det framtida internationella sam
arbetet. 

I samma årgång av Tiden förekommer ett stort antal artiklar och 
bokrecensioner som avhandlar "Tysklands-problemet". Den tyske 
emigranten Otto Fridéns, pseudonym för Otto Friedländer, bok Efter 
segern recenseras av Ulf Brandeli som ifrågasätter författarens 
omdömen om den tyska ungdom som har växt upp i Tredje Riket. 
Recensenten tror att denna generation "aldrig kommer att kunna 
inneslutas i någon mänsklig gemenskap; här om någonsin är 
talesättet om 'den förlorade generationen' på sin plats".4 Brandell 
ansluter sig alltså implicit till lord Vansittarts tes om det fruktlösa 
i att försöka omfostra tyskarna. 

Historikern Curt Weibulls verk - Bismarck och krigsutbrottet 
(1944) - granskas och skärskådas också i tidskriften. Recensenten 
Erik Brännman menar att "... Hitlers gangsterdiplomati inte utgör 
någon nyhet för Wilhelmstrasse. Den tillhör de ömt vårdade 
traditionerna, från storhetstiden under Bismarck ... Det kan vara 
värt att minnas när problemet Tyskland diskuteras."47 Både Brandeli 
och Brännman anbefaller därför försiktighet för att inte säga 
reservation i det framtida umgänget med Tyskland. 

Nils Kellgren publicerade 1947 en artikel Omkring problemet 
Tyskland. Även han behandlar den tyska utvecklingen från Bismarck 
till Hitler. I motsats till Brandell och Brännman ser han en möjlig 
lösning på problemet. "Bare en del av det tyske folk kan vi sette 
forhåpning til, nemlig arbeiderbevegelsens tilhengere... [som] alltid 
har kjempet for andre idealer enn Bismarck. Her er ingen om-
skolering nödvendig, ingen omvendelse under trykket av fremmende 
våpen." Han fruktar emellertid att segermakternas olika politiska 
intressen kommer att splittra det socialistiska blocket. En öppen 
brytning mellan socialdemokrater och kommunister skulle då åter 
kunna leda till 1920-talets ödesdigra utveckling.45 

Senare årgångar av Tiden ägnar stor uppmärksamhet åt den 
västtyska socialdemokratin. I den mån tidskriften överhuvudtaget 
rapporterar från Östtyskland är det i regel frågan om system
kritiska artiklar.49 Debattidskriftens positiva intresse för den 
västtyska socialdemokratin kan förklaras av de ökade stormaktsmot
sättningarna som enligt Klaus Misgeld "veranlassten die inter
nationale Sozialdemokratie, enger zusammanzuriicken." År 1951 
grundades i Frankfurt am Main den Socialistiska Internationalen. 
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Kongressen avslutades med en principförklaring. Denna, hävdar 
Misgeld, präglades starkt av antikommunistiska stämningar och mål 
vilka låg helt i linje med SAP:s avsikter. Det svenska socialdemo
kratiska partiet såg i likhet med andra systerpartier "die Interna
tionale als ein geeignetes Mittel, gegen die kommunistische 
Expansion vorzugehen, national und international."50 

I samband med Västtysklands önskan att få biträda NATO och 
den därmed förknippade återupprustningen blossade debatten kring 
"Det tyska hotet" upp på nytt. I en osignerad artikel i Tiden från 
1954 drar man slutsatsen att alla de "'folkpsykologiska' argumenten 
för tyskarnas farlighet kan väl lämnas därhän. Men det kunde med 
en viss styrka hävdas, att de militaristiska traditionerna i tysk 
historia gav anledning till en viss försiktighet i umgänget med detta 
livskraftiga folk. Talet om en ny tysk militarism och nationalism 
bygger i huvudsak på föreställningen att traditionerna i Tysklands 
historia alltjämt är verksamma". En lösning av Tysklands-problemet 
ser Tiden dels i ryssarnas beredskap att äntligen vid förhandlings
bordet med de västallierade uppta Tysklands-problemet, dels i ett 
starkt tyskt socialdemokratiskt parti som utgör "den bästa garantin 
för en demokratisk utveckling i Västtyskland".5 

I socialdemokratiskt efterkrigstänkande, som det speglas i Tiden, 
hålls alltså intresset för Tyskland vid liv. Resonemangen visar spår 
av såväl den pihlska som den vansittartistiska uppfattningen. De 
historiskt grundade argumenten tycks dock i flera hänseenden ha 
tagit sin utgångspunkt i Vansittarts teser. I skuggan av de 
tilltagande stormaktsmotsättningarna blir antikommunistiska bidrag 
ett påtagligt inslag i tidskriften. Detta präglar följaktligen synen på 
Östtyskland i negativ och på Västtyskland i positiv riktning. I 
samband med den västtyska återupprustningen målas den tyska 
militarismens spöke åter på väggen och tidskriften manar till en 
viss vaksamhet gentemot Västtyskland. Den västtyska socialdemo
kratin ses emellertid som en garant mot den traditionellt betingade 
militarismen som var särskilt framträdande bland regerande 
kristdemokrater. Dessa propagerade nämligen högljutt för landets 
remilitarisering och anslutning till Atlantpakten.52 

I första häftet av Via Suecia sade SDU:s viceordförande Alva 
Myrdal att redaktionen kommer "das deutsche Material somit freier, 
menschenwürdiger Kultur zu durchtränken, dass die Unlustgefühle, 
die auf Grund der nazistischen Schandtaten bisweilen auch auf die 
deutsche Sprache abfärben, überwunden werden können" och att det 
tyska språket valdes av ren praktiska skäl. I samma nummer 
meddelas att de allierade har bestämt sig för att bevara det tyska 
folket som en etnisk "särart".55 

I tidskriftens 17 publicerade nummer är tyskarnas fostran i 
demokratisk riktning ett återkommande tema. Redan innan de väst
allierade började realisera sitt så kallade "re-education-program", 
ventileras behovet av nyfostran och demokratisk skolning. I 
november 1945 heter det i tidskriften att tyskarna fortfarande inte 
inser det felaktiga i att börja krig och att de därför måste anses 
vara offer för den nazistiska propagandan. Särskilt den tyska 
kvinnan sägs ha varit usatt för Goebbels-propagandans påverkan. 
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Till och med kvinnor som varit i koncentrationsläger är kuvade och 
påverkade av nationalsocialistiska irrläror. Men, menar tidskriften, 
man kan "die Deutschen nicht zu Demokraten erziehen, ohne ihnen 
Freiheit zu gewähren... Und kann man die deutsche Jugend nicht zu 
einer demokratischen Mentalität erziehen, dann wird die Kriegs
gefahr in Mitteleuropa stets akut sein."54 

Stormaktsmotsättningarna började redan på ett tidigt stadium 
observeras i Via Suecia. Tidskriften avstår dock ifrån att ta 
ställning för endera sidan. De allierades ömsesidiga misstroende, 
konstateras i tidskriften om och om igen, kommer att vara ett 
hinder för såväl Tysklands återuppbyggnad som för landets 
demokratisering. Tyska och österrikiska emigranter och folkbild
ningsexperter publicerar sig upprepade gånger i tidskriften och det 
danska programmet för tyskarnas demokratiska fostran framställs 
som ett lysande föredöme för Sverige.55 Några uttalade anti-
kommunistiska ställningstaganden är inte synliga under tidskriftens 
korta livstid. Kanske berodde det på att det kalla kriget fortfarande 
var i sin linda eller också var det en eftergift till läsarnas 
skiftande ideologiska och politiska bakgrund?56 Landsfadern Per 
Albin Hansson hade nämligen i tidskriftens första häfte angett en 
inriktning som var svår att förena med så ensidiga ställnings
taganden som antikommunism. Där heter det: 

"Es würde uns mit Genugtuung erfüllen, wenn Ihr alle bei Eurer 
Heimkehr, wenn Ihr Eure Kräfte den Wiederaufbau widmet, die 
Überzeugung mitnähmt, dass Ihr in der schwedischen Demokratie 
Kameraden gefunden habt, die demokratische Gesellschaft bewahren, 
verteidigen und verbessern, die sozialen Errungenschaften weiter
ausbauen, Arbeit und Brot für alla schaffen und den Kontakt 
zwischen Völkern, der keine Grenzen kennt, lebendig erhalten 
wollen."57 

Helhetsintrycket är att Via Suecia starkare betonade behovet av 
en demokratiserande fostran och trodde på dess möjligheter att 
förändra tyskarnas "folkpsykologi". Jämför man den socialdemo
kratiska Tiden med Via Suecia framstår Tiden som något mera 
nyanserad i sin syn på tyskarna. Enligt den hade den tyska 
arbetarklassen i stort sett aldrig låtit sig attraheras av de 
bismarckska idealen. 

Samarbetskommittén för demokratiskt uppbyggnadsarbete möter tysk 
ungdom 

Våren 1945 presenterade sig SDU med boken Sverige och uppbygg
nadsarbetet för den svenska allmänheten. I den ger Alva Myrdal 
och ordföranden, filosofiprofessor Einar Tegen, en samlad översikt 
över SDU: s tänkbara arbetsuppgifter och verksamhetsfält efter 
avslutat krig. Vid den tidpunkten hade kommittén redan arbetat ett 
helt år och tydligen beskyllts för att förbereda någon sorts 
"medlidandeoffensiv" för det tyska folket. Tegen bemötte kritiken 
med följande ord: 
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"Jag måste deklarera att vi i SDU:s ledning står fullständigt 
främmande för varje strävan att försvaga intrycket av ett nederlag 
eller att mildra de nödvändiga straffåtgärderna mot skyldiga 
personer. Jag tror att det är riktigt att man även i Tyskland i de 
vidaste kretsar får klart för sig, hur man i andra länder ser på 
nazisternas framfart och förstår att så bär sig en civiliserad 
människa helt enkelt inte åt." 

Uttalandet visar att man inom SDU skiljer mellan skyldiga och 
icke-skyldiga, det vill säga mellan nazister och icke-nazister. Även 
icke-nazister bör emellertid upplysas för att förstå nazisternas 
skändligheter. Vidare heter det att: 

"Folket är... andligen underkuvat och har låtit sig kuva - delvis 
till följd av den undersåtliga inställningen hos den tyske med
borgaren sedan långliga tider. Det är många strömmar, som löpt 
samman i nationalsocialismen: nationalistiskt-chauvinistiska drömmar, 
antisemitism och rasteorier, herrefolkstankar och imperialism... Men 
bakom allt låg dock... en autoritär inställning hos det tyska folket, 
vilken har sin rot långt tillbaka i dess historia och som tilltalades 
av nazismens totalitära och diktatoriska anspråk. Den undersåtliga 
inställningen sitter djupt i dess själ. Under nazistregimen har denna 
inställning förstärkts." 

I SDU:s upplysnings- och programskrift avspeglas alltså en 
påverkan av vansittartistiskt tankegods om tyskarna. Men man 
försökte också skapa distans till dessa idéer. 

På en SDU-konferens i juni 1944 stöd den tyska ungdomen i 
centrum för deltagarnas intresse. Där försäkrade bland annat den 
tyske emigranten Kurt Stechert att den tyska arbetarungdomen hade 
demokratiska traditioner. Han uppmanade sina lyssnare att ta 
hänsyn till detta vid framtida aktioner. Att tyskarna i allmänhet 
inte hade förstått demokratins fördelar berodde enligt Kurt Stechert 
snarare på Weimar-republikens korta livstid än på att de var 
"motspänstiga mot någon demokrati". Bruno Kreisky uttalade sig för 
en genomtänkt demokratisk skolning av tyska ungdomar så att de 
kunde finna "ett verkligt livsinnehåll genom demokratin".59 Tyska 
emigranter bemötte och försökte balansera förekommande vansittar-
tistiska tendenser inom SDU med hänvisningar till den organiserade 
arbetarungdomens goda traditioner och efterkrigsungdomens törst 
efter nya värden och vägar - argument som också framförs av 
Gunnar Pihl. Sociologen Gunnar Boalt hade redan 1944 i SDU:s egen 
diskussionscirkel uttryckligen förkastat rasteorier som var ett 
bärande element i vansittartismen. Han poängterade explicit att 
"själsliga rasegenskaper kunna ej utläsas ur kultur eller historia."60 

Men SDU försökte också att bilda sig en egen uppfattning om 
tyskarnas , andl iga tillstånd. I november 1946 reste en delegation 
till den brittiska ockupationszonen. Dess medlemmar - rektorn vid 
folkhögskolan i Sigtuna Ingvar Sahlin, fil.kand. Sven Söderquist 
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och den tyske emigranten och folkbildningsexperten Franz 
Mockrauer - författade efter hemkomsten en gemensam rapport som 
innehåller en mängd omdömen om tyskarnas "folkpsykologi" och 
politiska mentalitet. Där heter det: 

Tyskarna har ännu "inte fått det rätta greppet om 'medborgerlig
hetens' innehåll, utan för det mesta nöjer [de] sig med det 
diskutabla uttrycket 'staatsbürgerlich'". Deras abstrakta, teoretiska 
läggning gör att de "sätta livets mest speciella sakliga detaljer 'i 
samband med världsalltet'... [och] intresset för Nietzsche och hans 
ödesdigra maktfilosofi tycktes vara mera levande än någonsin 
förut." Även de mest framstående krafterna i det tyska samhället, 
folkhögskolemän och ämbetsmän, hade inte fått alla historiska 
sammanhang klara för sig på grund av "nazist-, krigs- och 
efterkrigstidens andliga isolering... [men de] voro besjälade av ett 
medvetande om den moralisk-politiska skuld som nazismen dragit 
hela tyska folket in i." Hos tyska folket i gemen kunde SDU-
delegaterna inte skönja någon medveten insikt om medskulden i 
nazisternas oerhörda brott. I den mån frågan överhuvudtaget 
diskuterades i Tyskland så "skedde det gärna ur den synpunkten att 
nazisterna handlat brottsligt gentemot det tyska folket eller att det 
rör sig om en 'sjukdom'."07 

Särskild den tyska ungdomen stod i fokus för delegationens 
intresse. Den beskrivs som "rotlös, förvildad, vagabonderande, 
fanatisk, nazistisk men också reserverad och politiskt inaktiv. Inga 
nya ideal har trätt in i nazismens ställe och en primitiv nationalism 
håller på att växa sig starkt bland ungdomen". Den sägs vara 
skeptisk mot demokratiska tyska och brittiska myndigheter. Det 
värsta, så berättade en ungdom för SDU-delegaterna, var "inte den 
materiella nöden, utan detta att av utlandet vara klandrad och 
föraktad för delaktighet i nazismens brottsliga gärningar." De 
ungdomar som under den nationalsocialistiska epoken hade hållit 
fast vid sin traditionella övertygelse - oavsett om den var katolsk, 
evangelisk, socialistisk eller humanistisk - föll aldrig "offer för 
nazismens propaganda" heter det i rapporten.62 

I en avslutande kommentar framhäver de tre Tysklands-rese
närerna de svenska folkhögskolornas särskilda kompetens och 
arbetsformer som gör dem synnerligen lämpliga som mentor för 
tyskarna. De syftade då på den sakliga upplysningen, bokens och de 
självständiga studiernas roll, sången, musiken, lekarna, teatern, det 
svenska "samkvämet", det "förädlade kamratlivet" och objek
tivitetskravet. "Men djupast sett är det nog svenskarnas tro på en 
humanistisk kultur och respekten för människovärdet som har ett 
ärende till Tyskland. Å andra sidan vill man i Sverige inte uppge 
hoppet på ett förnyande av Tysklands självständiga kulturliv och på 
nya värden som därifrån kunna komma mänskligheten till godo."63 

Det är uppenbart att SDU:s rapportörer skiljer mellan nazister 
och tyskar. Stora delar den tyska allmänheten tycks emellertid 
sakna ett demokratiskt medvetande och sinnelag. Men delegationens 
män har upptäckt en levande humanistisk tradition. Enligt dem är 
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det alltså inte uteslutande den tyska arbetarklassen som kan räknas 
till "eliten" utan alla de krafter som under nazismens tidevarv hade 
hållit fast vid en världsåskådning som bygger på humanistiska vär
deringar. Mötet med den tyska verkligheten hade alltså bidragit 
till att modifiera SDU:s syn på tyskarna. Denna nya uppfattning 
gjorde det möjligt att inkludera stora delar av den tyska befolk
ningen, dock särskilt ungdomen, i den andliga-kulturella hjälpen. 
Detta betydde också att alla de krafter i det svenska samhället 
kunde involveras som varken delade de västallierades eller 
socialdemokraternas värdeomdömen och uppfattningar om tyskarna. 

SDU:s och andra medverkande svenska organisationers egentliga 
bidrag till tyskarnas demokratisering och landets kulturella återupp
byggnad behandlas i kapitel V. Här ska jag endast förmedla några 
uppfattningar som uttrycktes i samband med att tyskar och 
svenskar konfronterades inom ramen för det konkreta hjälparbete t 
under åren 1947 till 1951. 

En av de bärande västallierade och svenska metoderna för att 
demokratisera det tyska samhället var att bjuda in tyskar till 
västerländska demokratier. Här skulle "eleverna" uppleva och 
studera välfungerande demokratiska samhällen och efter hemkomsten 
applicera de vunna insikterna på det tyska samhället. År 1951 
rapporterade SDU-sekreterare Ernst Behm - även han tysk emigrant 
som hade stannat kvar i Sverige - från sina undervisningserfaren
heter av tysk ungdom som hade vistats vid svenska folkhögskolor. 
Dokumentet innehåller omdömen om ungdomarnas mentalitet och 
kulturella situation. De hade enligt Behm haft svårt att anpassa sig 
till "arbetssättet i rationaliserade fabriker, att sköta sig i fråga om 
fritiden och att umgås med pengar." Ungdomarna hade ibland känt 
sig isolerade och illa sedda. Detta utlöste hos dem en "tendens till 
generaliserande negativa omdömen i synnerhet vid eventuella 
personliga konflikter." De valde ofta att isolera sig vilket, enligt 
SDU-sekreteraren, var ett typiskt tyskt drag och ett tecken "på 
skillnaden i mentalitet och beteendemönster." 

En del av ungdomarna ville stanna kvar i Sverige. Ernst Behm 
hävdade att även hos dessa var behovet av "nödvändig medborgerlig 
uppfostran" iögonfallande. De unga "visade ofta en negativ 
inställning till demokratisk politisk aktivitet i stat och kommun. 
Den svenska kvinnans likaberättigande i samhällslivet väckte „ofta 
starkt affektivt präglat motstånd inte minst bland flickorna. Även 
om samma reaktioner och åskådningar finns hos svensk ungdom, 
tycks okunnighet och negativ inställning beträffande den moderna 
demokratins elementära principer vara ovanligt starka hos de tyska 
ungdomarna."64 

Svenska Scoutrörelsen fostrar tyska scouter 

Den kulturella efterkrigshjälpen med Tysklands demokratisering som 
viktigaste ärende inbegrep även andra organisationer och krafter 
än SDU. Svenska Scoutförbundet med Folke Bernadotte som 
ordförande var en av dessa, liksom Sveriges Flickscouter med den 
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amerikafödde Estelle Bernadotte som ledare. 
Så tidigt som i december 1945 sändes på uppdrag av Svenska 

Scoutrådet och efter anmodan av brittiska militärmyndigheter 
fil.mag O Magnusson-Göth till "'Förflyttningslägren' i Tyskland ... 
[där man hade] kommit till insikten om scoutrörelsens betydelse för 
ungdomen i dessa läger."65 Källorna berättar ingenting om 
scoutdelegatens arbete i flyktinglägren. Men i och med 1945 års 
insats var grunden lagd till samarbete mellan västallierade 
militärmyndigheter och svenska scoutförbund. Det skulle dock dröja 
åtskilligt innan svenska scouter kunde börja förverkliga sina idéer 
om hur tyskarna borde omfostras till ett demokratiskt sinnelag. 

I december 1946 rekommenderade Allied Education Committee till 
Directorate of International Affairs and Communications att "... as a 
positive contribution to the re-education of Germany to democratic 
ideals, active steps [should] be taken to bring the youth of 
Germany into contacts with the youth of the United Nations."66  

Ungefär två månader senare höll samma kommitté överläggningar 
rörande ett memorandum "concerning a plan of development of the 
Girl Guides in Germany." Frågan hade väckts av den brittiske 
representanten som meddelade att "he believed that the Countess 
Bernadotte's proposal would be adopted in the British Zone, on 
condition that a strict control should be maintained... [but the 
proposal] had still to be approved by the British Commander in 
Chief." 

I slutet av juni 1947 erhöll Folke Bernadotte ett brev från 
brittiska Boy Scouts ordförande J Wilson. Brevet är en utförlig 
relation av dennes förhandlingar med Foreign Office representanter 
och "Mr. Birley... Educational Adviser of the Control Commission 
for Germany (BE) [CCG (BE) British Element]".65 Även USA:s 
militärregering (OMGUS) meddelar samma månad att den var 
intresserad av scoutfrågan. L E Norrie, representant för OMGUS, 
aviserar ett besök i Stockholm "... to discuss with you [Folke 
Bernadotte] problems of scouting in the American Zone of 
Germany." Norrie försäkrar uttryckligen att Bernadottes "... plan for 
training scout leaders is in line with American occupation policy, 
and ... that it would be approved."69 

Såväl Folke som Estelle Bernadotte uppträdde som målmedvetna 
drivkrafter i förverkligandet av Scoutförbundets uppfostringsinten-
tioner för tyska scouter. Tanken får gehör hos både de väst
allierade och deras nationella scoutförbund men också hos tyska 
scoutledare. En av dem, Dr. Arnold Littmann, lämnade i ett 
memorandum ett antal synpunkter på förutsättningarna för en 
eventuell svensk insats. 

Memorandumet inleds med en kort historik där bland annat tyska 
scoutsammanslutningarnas situation under Hitlertiden behandlas: 

Alla scoutförbund, heter det i Littmanns redogörelse, förbjöds efter 
Hitlers makttillträde. Den som fortsatte att vara verksam under 
illegala former utsattes för förföljelse "... und ist durch zahlreiche 
Verhaftungen, Verfolgungen und Erschiessungen ... in die Geschichte 
des inneren Widerstandes gegen den Nazi terror in Deutschland 
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eingegangen." Många scouter tvingades emellertid in i nazistiska 
sammanslutningar - Hitlerjugend (HJ), "Arbeitsdienst, militärische 
Vorbereitungskurse" och "Wehrmacht". Detta tvång har efter kriget 
resulterat i en allmän opposition mot "... jede Form der 
'Verschulung' des freien Lebens und die Angst davor, dass nun 
wiederum ihr freiwilliges Jugendorganisationsleben in neue Uniform 
und Reglementierung gepresst werden könnte." Arnold Littmann 
betonar dock att många scouter fortfarande kan vara behäftade med 
en rudimentär nazism. Han varnar också för tyska vänsterpartier 
som för närvarande genomför en offensiv för att knyta de 
återuppväckta scoutföreningarna till sig. Memorandumet utmynnar i 
en rekommendation för den planerade scoutledarutbildningen. 
Littmann menar att kursens uppläggning innehållsmässigt bör vara 
flexibel och under inga omständigheter genomföras under paramili
tära former. Den bör framförallt vara ett diskussionsforum över 
nationsgränserna där scoutismens rörelse och betydelse framstår som 
"freies Erziehungssystem demokratisch lebender Völker und ihrer 
Jugend".70 

Den första gruppen tyska scouter vistades i Sverige under en 
månad sommaren 1947. Medel till kursen ställdes till förfogande av 
SIH.7i Tyvärr saknas handlingar rörande kursens genomförande. 
Däremot finns en rapport från en kurs vid månadsskiftet 
september/oktober 1949. Aven den gången bistod SIH med nästan 9 
000 kronor av totalt 12 000 kronor.72 Kursledaren Raoul Neveling 
berättar följande om kursen: 

Han hade försökt att utforma "ett kursprogram som ... var 
tillrättalagt för tyskarna ... [min] inställning till denna fråga 
dikterades av att det gått så pass lång tid sedan krigsslutet att 
besvärande reaktioner borde kunna utebli. Under hand som kursen 
pågick var [jag] i många hänseenden nödsakad att göra justeringar 
1 programmet med hänsyn till tyskarnas oväntade reaktioner." Till 
kursledarens förvåning och påtagliga irritation stötte han på en 
tydlig opinionsbildning som "härledde sig ifrån den ledare, som 
deltagit [i kursen] år 1947." I synnerhet de yngre deltagarna tog 
enligt Raoul Neveling intryck av den äldres kritik mot kursens 
uppläggning.73 

Kursen drabbades alltså av en del problem som enligt kurs
ledaren berodde på tyska scouters beteende. Till exempel utlöste 
den sedvanliga patrullindelningen och de gällande ordningsreglerna 
oväntade antimilitaristiska reaktioner; tidspassning var ett okänt 
begrepp för tyska scouter och flagghissningsceremonin visades inte 
vederbörlig respekt; förslaget att utse "dagens bussigaste kamrat" 
avfärdades som "hjältedyrkan". Å andra sidan visade tyskarna ett 
starkt behov av ledargestalter. Tyska scoutledare uppträdde inte 
som "kamrat bland kamraterna" utan som ledare. Som sådana 
distanserade de sig från sina kamrater och förväntade sig respekt 
och deltog inte i planerade lekar. Överhuvudtaget, klagade 
kursledaren, var pojkaktig lekfullhet inte tyska scouters starka 
sida.74 
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Exemplet visar på motsägelsefulla karaktärsdrag hos tyska 
scouter. Raoul Neveling uppfattade dessa både som en reaktion mot 
kriget och som en kvarleva av den nazistiska "Führerkulten". En 
annan förklaring till kursens misslyckanden, som dock inte 
övervägdes av kursledaren, är det faktum att den tyska och den 
svenska scoutrörelsen härstammade från två olika traditioner. Detta 
hade också uttryckligen påpekats av Arnold Littmann men till synes 
hade denne inte fått gehör för sina synpunkter. Den tyska 
scoutrörelsen hämtade, enligt den tyske rådgivaren sina förebilder 
hos "Wandervögel" med inriktning på långa otvungna vandringar. 
Den svenska hos engelsmannen lord Robert S Baden-Powell som 
förespråkade ett stationärt lägerliv med inslag av paramilitära 
former.75 

Mot bakgrunden av de livliga hjälpsträvandena och de genom
förda kurserna förefaller det orimligt att för den borgerliga scout
rörelsens vidkommande tala om ett avståndstagande från Tyskland 
och tyskarna. 

Tyskland sett med näringslivets och högerns ögon 

Svenska arbetsgivareförening (SAF) ingick i och stödde aktivt SEH:s 
efterkrigshjälp. För det svenska näringslivet hade Tyskland alltid 
haft stor betydelse som avsättningsmarknad och som leverantör av 
diverse industriprodukter.76 Detta återspeglas också i näringslivets 
tre ledande organ - Affärsvärlden, Finanstidningen och Industria. 
Fram till årsskiftet 1944/45 upptog artiklar om Tyskland stort 
utrymme i dessa tre tidskrifter. Detta är särskilt markant i 
Industria och Affärsvärlden, något mindre utpräglat i Finans
tidningen:77 

Under åren 1945 till 1947 sjönk antalet artiklar med Tyskland i 
fokus markant. En förklaring härtill är dels den tyska industrins 
förstörelse och oförmåga att producera för exportmarknaden, dels 
de allierade import-, export- och produktionsbegränsningarna som 
satte ytterligare gränser för den tyska industrin.78 I slutet av 1947 
ändrade de västallierade sin inställning, bland annat på grund av 
det kalla kriget och den ihållande och besvärande misären bland 
befolkningen, och upphävde successivt restriktionerna. Det svenska 
näringslivet visade under åren 1947 till 1954 ett växande intresse 
för det tyska området. Antalet artiklar i dess tre huvudorgan 
började nu öka, dock utan att nå upp till samma nivå som under 
kriget.79 

Vad gällde tyskarnas "folkpsykologi" hade Industria redan 1944, 
vid en tidpunkt då ett dylikt ställningstagande innebar vissa risker 
för Sveriges relationer till de västallierade, intagit en fast 
ståndpunkt. I en artikel i september 1944 fördömer docenten Albert 
Brock-Utne vansittartismen och menar att det finns slående likheter 
mellan den och nazismen. För det första klassificerades Vansittart 
som den engelska adelns talesman, en grupp i samhället som sedan 
lång tid tillbaka visat sig i politisk mening vara "antidemokratisk 
och antihumanistisk". För det andra, menar författaren, kan just 
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sådana tendenser bli farliga i det ockuperade Tyskland: "for 
nazistene var det 'jödene' som hade skyiden for alla ulykker. For 
vansittartistene er det tyskerne."50 Samma år berömmer Finans
tidningen den tyska civilbefolkningens anmärkningsvärda beslutsam
het att trotsa allierade bombningar och fortsätta kampen med till 
synes oförminskad kraft. Det politiska och ekonomiska förtrycket i 
Sovjetunionen fördöms och Affärsvärlden berömmer den tyska 
industrin och tyskarnas kända "arbetsduglighet".87 

Finanstidningen var år 1947 bekymrad över bortfallet av den 
tyska avsättningsmarknaden och hoppas att Tysklands utrikeshandel 
snart tillåts gå fram i sina naturliga kanaler. Tidskriften uttalar sig 
också i positiva ordalag om förhandlingarna rörande "överföring till 
Sverige av sudettysk arbetskraft från de angloamerikanska zonerna 
i Österrike."52 

Den påtagliga ekonomiska återhämtningen i Västtyskland från 
och med 1949 väcker både förvåning och beundran i Industria. Den 
geografiska termen "Tyskland" används från och med nu allt oftare 
som synonym för Bundesrepublik Deutschland (BRD) medan Deutsche 
Demokratische Republik (DDR) kontinuerligt kallas för "Östtyskland" 
eller "sovjetiska zonen". I Affärsvärlden berättas 1949 om en 
begynnande militarisering i Östtyskland. Den jämförs med Weimar
republikens Reichswehr "vars medlemmar senare blevo officerare i 
den nya nazistiska folkarmén." Enligt tidskriften är detta åter ett 
bevis för "tyskarnas outrotliga lust att bära uniform och kommen
deras - eller själva kommendera."54 

I näringslivets ledande huvudorgan står under efterkrigstiden 
framförallt handels- och näringslivspolitiska aspekter och den 
västtyska industrin i förgrunden. "Folkpsykologiska" omdömen och 
uttalanden om tyskarnas politiska mentalitet förekommer mycket 
sparsamt. När sådana förekommer är det ofta i förbindelse med den 
ryska zonen och DDR. 

En traditionellt tyskvänlig grupp, som sedan länge hade sökt 
sina förebilder i Tyskland, var den konsekvent högerinriktade 
borgerligheten. I dess huvudorgan, Svensk tidskrift refereras 1945 
ett tal som statsvetaren och Tyskland-experten Georg Andrén höll 
inför ett auditorium vid universitetet i Lund. I en historisk 
tillbakablick hänvisar han till Tysklands humanistiska traditioner. 
Nazismens uppkomst förklaras med "Hitlers personliga gåta... som 
släppte lös sina gelikar, traditions- och kulturlösa element ur 
Tysklands drägg, som i 'geopolitisk' förvirring och anakronistisk yra 
började ett stort erövringskrig icke bara i fel världsdel utan också 
i fel århundrade". Andrén betonar i sitt tal uttryckligen före
komsten av ett frihetsälskande, humant Tyskland - som Tredje 
Riket hade gjort sitt yttersta för att likvidera - och han förutspår 
detta Tyskland en ny och stor framtid.85 

I en ledare i mars 1945, Slutakten, redovisar tidskriftens 
utgivare Elis Håstad sin syn på det nästan slagna Tyskland. Även 
han anammar ett historiskt betraktelsesätt. Enligt honom har 
"Bismarcks stora verk... slagits i spillror." Hitlers fanatiska men 
misslyckade kamp mot världsbolsjevismen har resulterat i en 
sovjetisk expansion och givit ytterligare jordmån för "kommunis
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mens tros- och våldsidéer." Det bismarckska Tysklands fall och 
Rysslands framträngande i östersjöområdet betyder, enligt Håstad, 
också för Sveriges del nya stora problem. I ledaren anslås en ton 
som klargör att Hitlerdiktaturens era inte har något gemensamt med 
Bismarcks storverk utan snarare utgör en parentes i den tyska 
historien.56 

Fram till 1954 behandlas Tyskland i genomsnitt i 15 artiklar i 
varje årgång. Ytterst få av dessa artiklar behandlar tyskarnas folk
psykologi eller politiska mentalitet. Av artiklarna framgår att 
tyskarna egentligen^ inte skiljer sig från andra nationer utan att de 
exceptionella omständigheterna under början av 1930-talet orsakade 
denna parentes i Tysklands historia. 1946 heter det till exempel: 

"Därför är och förblir de åtgärder som kan förebygga ett återupp
repande - d.v.s. förebygga krig och kriser - det viktigaste. Uppstår 
en osund politisk och social atmosfär kommer ovillkorligen den 
politiska kriminal tragedin att upprepas... bödlar och förbrytare... 
kommer det alltid att finnas mer än tillräckligt av, där lämpliga 
miljöbetingelser föreligger. I vilket land och hos vilket folk som 
helst."57 

Det stora flertalet av alla artiklar är tillbakablickar som 
framhäver Tysklands storhet, dess politiker och filosofer. Inte något 
namn, förutom Hitlers, i den tyska historien plockas fram som 
syndabock för att förklara Tredje Rikets uppkomst. Förvisso heter 
det att det tyska folket bär själv ansvaret för diktaturens 
uppkomst, men - för att ge ett typiskt exempel för högerns 
historiska resonemang - "... det gör det bl.a. därigenom att det 
förnekat sina stora egenskaper, genom falska avvikelser från sitt 
stora förflutna." Segermakterna bör vara domare men endast 
"gentemot de tyskar som personligen enligt gudomlig och mänsklig 
lag gjort sig skyldiga. Ty även de andra nationerna och deras 
statsmän bära en tydlig del av' ansvaret för den store tyrannens 
uppstigande till makten." 

Sammanfattning 

Germanisten Barbro Eberans påstående att kollektivskuldtesens 
anhängare i Sverige fanns till höger och att de därför vände 
Tyskland ryggen till är felaktigt. För germanisten Gösta Björns 
antagande, att det skulle ha förelegat en principiellt negativ 
inställning till Tyskland och tyskarna, har jag inte kunnat finna 
några belägg. Från Tysklands-hjälpens tid och verksamhet föreligger 
det en rad uppfattningar om Tyskland och tyskarna som återkommer 
både hos Gunnar Pihl och Vansittart. Ingen av dessa två motpolers 
åsikter kunde i renodlad form bindas till en särskild samhällsgrupp. 
Gemensamt för alla samtliga uppfattningar är en tendens att stödja 
sina argument med historiska tillbakablickar. 

Grupperingar till vänster visade en viss benägenhet att bygga på 
gängse vansittartistiska "folkpsykologiska" argument och påståenden 
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om historiska "lagbundenheter". En markant skillnad mot vansittar-
tismen är dock tron på en tysk "elit". Enligt socialdemokratisk 
uppfattning var den tyska arbetarklassen en sådan elit och enligt 
SDU också alla de tyskar som hade kunnat motstå nazistiska 
irrläror tack vare en djup förankrad humanistisk världsåskådning. 
Båda dessa bedömningar innebar också ett avståndstagande från 
vansittartismens generella kollektivskuldtes. 

I och med att motsättningarna mellan stormakterna skärptes 
tillfördes nya element som var av betydelse för vänsterns uppfatt
ning om tyskarna och Tyskland. Antikommunistiska argument och 
antisovjetiska stämningar inom den internationella socialdemokratin 
trängde nu ut historiska reflexioner. Bland annat försvarades 
Västtysklands remilitarisering utifrån antikommunistiska målsätt
ningar och tilltron till den västtyska socialdemokratin dämpade 
kvarstående farhågor om tysk agressiv militarism. 

Hos högern användes historiskt grundade argument för att visa 
förekomsten av ett bättre, humanistiskt Tyskland. Enligt dess 
uppfattning var Tredje Riket varken resultatet av en "lagbunden" 
historisk utveckling eller ett bevis för förekomsten av dåliga 
rasspecifika kännetecken. Enligt högern var Tredje Riket en 
ahistorisk parentes tillkommen på grund av Versaillefördraget och 
1920- och 1930-talens speciella socioekonomiska förutsättningar. 

Näringslivets uppfattning om tyskarna styrdes till övervägande 
del av pragmatiska, ekonomiska argument. Inom både näringslivet 
och högern förekom det också starka inslag av antikommunistiska 
och antisovjetiska argument. Detta gjorde att de, i likhet med 
vänstern, distanserade sig från den del av Tyskland som ingick i 
den sovjetiska intressesfären. Endast i den meningen kan man tala 
om ett avståndstagande från Tyskland. Den geografiska termen 
"Tyskland" blev alltmer synonym med Västtyskland och/eller 
Förbundsrepubliken. 

Vad betydde nu dessa uppfattningar för den konkreta hjälp som 
enligt SIH:s och SEH:s redovisning gick till "Tyskland"? Hur gick 
det att förena det neutrala Sveriges hjälp med så tydliga och 
ensidiga ställningstaganden mot kommunism? Vad innebar detta för 
hjälpmottagarna, det vill säga för tyska barn och ungdomar, i Öst-
respektive Västzonen? Hur gick det för politiskt neutrala hjälp
organisationer som SRK och RB? Detta skall jag försöka svara på i 
följande kapitel. 
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III MAT TILL BARNEN 

Hjälpen till Tyskland och till flera andra länder gestaltades efter 
två distinkta men outtalade huvudlinjer: 'hjälp i mottagarlandet' 
och 'hjälp i Sverige'. Två av Tysklands-hjälpens komponenter intar 
en ojämförligt framstående position. Den ena, den i folkmunnen så 
kallade "Schwedensuppe", var en hjälp på platsen. Utspisningspro-
grammet var under åren 1946-49 ett dagligt näringstillskott för ca 
120 000 barn i Hamburg, Berlin och Ruhr-områdets storstäder. 
Aktionen var omfångsmässigt den ojämförligt största inom både 
Tysklands-hjälpen och hjälpen till andra länder. Redan 1947 
beskrevs den i SRK:s medlemstidskrift som den "mest omfattande 
internationella verksamheten."7 

Som uttryck för den andra huvudlinjen inbjöds under åren 1947-
1954 tusentals tyska barn i åldrarna 4-15 år till Sverige. De avlöste 
bokstavligen ca 70 000 finska krigsbarn och drygt 10 000 barn från 
Norge, Holland, Frankrike och Tjeckoslovakien som under och åren 
närmast efter kriget vistades i Sverige genom Hjälpkommittén för 
Finlands barn (HFB), SRK:s, RB:s och andra organisationers 
försorg.2 

Den tyska barnöverföringen följde ett tidsenligt mönster och 
skiljer sig i den meningen inte från barnöverföringen av andra 
utländska barn. En iögonfallande skillnad mellan dessa två insatser 
är dock den tyska barnöverföringens långa livslängd. Den pågick i 
åtta år och tyska barn hann bli ett välkänt inslag i den svenska 
vardagen. De kallades ömsom "tyska sommarbarn", "tyska krigsbarn", 
"tyska feriebarn" och ibland "Berlin-barn". När Tysklands-hjälpen 
avslutades 1954 hade barnöverföringen utvecklats till den grad att 
den blev till en bestående institution/ 

Idag, 1988, bedrivs den med statens medverkan och under dess 
kontroll av den så kallade "Berlinbarnhjälpen". Upprinnelsen till 
denna organisation och dess verksamhet förläggs i officiella 
publikationer till "första hälften av 50-talet."4 De arbeten som 
behandlar tyska barn i Sverige bygger på denna uppfattning. Där 
hävdas också att verksamheten "startade av en slump" eller att det 
var Berlins myndigheter som under 50-talet började värva "Ferien
plätze bei Gasteltern im Ausland."5 

I SRK:s upprop i december 1945 heter det "att en hjälp till de 
tyska barnen, att växa upp under drägliga förhållanden, samtidigt 
bidrager till det tyska folkets andliga tillfriskning."6 Detta 
uttalande och de västallierades önskemål om andlig-kulturell hjälp 
framstår som en fruktbar utgångspunkt för en analys av barnhjäl
pen. I de följande två kapitlen ska prövas i vilken utsträckning 
både 'svensksoppan' och överföringen av tyska barn kan ses som 
ett politiskt och ideologiskt bidrag till Tysklands återuppbyggnad. 
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Diskussionen kring motiv, mål och medel 

Efterkrigshjälpens motiv, mål, medel, och verkställighet var 
upprepade gånger föremål för diskussioner inom SIH. Stundom var 
överläggningarna genomsyrade av disharmoniska tongångar. Den 
kanske betydelsefullaste principdiskussionen pågick våren 1944 till 
januari 1945. 

I ett utlåtande till finansminister Ernst Wigforss i maj 1944 
anförde SIH-ordföranden Birger Ekeberg betänkligheter mot 
finansministerns hopkoppling av hjälpen med sysselsättnings- och 
handelspolitiska aspekter. SIH ansåg det önskvärt "att hjälpverksam
heten till icke ringa del får en ren gåvokaraktär." Det av staten 
nyligen beviljade 100-miljonersanslaget, menade ordföranden, hade 
inom landet setts som ett "uttryck för svensk offervilja. Om den 
svenska insatsen kommer att i huvudsak begränsas till kredit
leveranser av varor, som Sverige utan större olägenheter kan 
avvara, skulle detta säkerligen föranleda besvikelse i vårt land och 
måhända ställa Sveriges hjälpverksamhet i en tvivelaktig dager inför 
utlandet." 

Vidare ger SIH förslag till tänkbara hjälpformer inom den 
kommande efterkrigshjälpen. Dessa skulle vara medicinsk och social 
hjälp. Vardera kategorin skulle bestå av såväl materiella som 
personella hjälpåtgärder. Den materiella medicinska hjälpen skulle 
omfatta leveranser av läkemedel, instrument, förbandsmaterial, 
sjukhusutrustningar och desinfektionsambulanser. Inom ramen för 
den personella medicinska hjälpen skulle Sverige sända ut läkare 
och annan sjukvårdspersonal. Till den materiella sociala hjälpen 
räknades utrustning och drift av barnhem och genomgångsläger för 
krigsfångar, tvångsförflyttade och flyktingar, inrättande och drift 
av folkkök, tillhandahållande av kläder, skodon, pappersvaror och 
böcker samt organisation av krigsbarntransporter. Till den 
personella sociala hjälpen beräknade SIH ett behov av omkring 800 
personer, främst socialarbetare av skilda slag. 

Hjälpen skulle i första hand finansieras med "frivilliga medel" 
och verkställas av privata organisationer som emellertid skulle få 
"statligt stöd, när det är frågan om väl planlagda, behj ärtans värda 
åtgärder, för vilka organisationerna icke lyckats anskaffa 
erforderligt kapital."7 

Dokumentet är intressant ur flera perspektiv. För det första 
skisseras här, troligen för första gången av ett statligt organ, ett 
principprogram för en omfattande internationell hjälpinsats. I 
programmet framhävs bland annat betydelsen av hjälpens sociala 
karaktär vilket i viss mån kan tolkas som ett uttryck för den nya 
statliga "institutionella" socialpolitiken.8 För det andra betonas 
betydelsen av samarbete mellan staten och frivilliga organisationer 
som förväntas ha nödvändig expertkunskap. Staten har uttryckliga 
krav på planering och samordning för att dessa organisationer ska 
få disponera statliga anslag. För det tredje önskar SIH att den 
internationella hjälpen framförallt ska ha gåvokaraktär om den i 
utlandet ska kunna skapa förtroende för den svenska staten och, 
med S IH-ledamoten Alva Myrdals ord, avspegla "den moderna, 
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folkliga socialstat, som utlandet givit en så stor uppskattning."9 

Ett olöst och konkret problem förblev länge frågan om verkstäl
ligheten. Trots att SIH i princip tyckte sig kunna finna tillräckligt 
med kunskap hos olika frivilliga organisationer så var det länge 
oklart vilken/vilka av dem som skulle anförtros att svara för de 
planerade sociala hjälpinsatserna. 

På SIH-sammanträdet i december 1944 diskuterades detta 
problem. Det hade initierats av Alva Myrdal. I en PM ansåg hon 
SRK vara "självskriven administratör för ambulanser, sjukhus och 
samtliga expeditioner av medicinsk karaktär." Men, fortsatte hon, 
"för social verksamhet i större skala saknas självskriven huvudman." 
Denna sida av hjälpen var, enligt henne, i motsats till hjälpen efter 
första världskriget nu så mycket viktigare. Dels bar staten nu 
ansvaret och bestred kostnader i mycket större omfattning, dels 
eftersträvades en starkare centralisering av hjälpaktionerna än efter 
förra kriget. Vidare ansåg hon att "det stora och nya skulle vara 
att man med insats från hela folket gjorde verkligt återuppbygg
nadsarbete."70 

I sin PM ger hon också ett antal exempel på hjälpens sociala 
karaktär. Barnhem borde inrättas som tillfälliga "räddningshem" och 
i det skedet var RB en självklar huvudman. Senare skulle de 
emellertid permanentas och det var då de enligt hennes definition 
blev till en "social uppgift utan bestämd huvudman." Läger för 
flyktingar och internerade var enligt henne aldrig något annat än 
ett socialt åliggande. Även här saknades alltså en självklar 
huvudman. Vidare ansåg hon att ingen av de "hittillsvarande 
organisationerna, inkl. Röda Korset, [var] uppbyggd för en så 
mångsidig och så i fråga om både begynnelse- och avslutningstid
punkt skiftande uppgift." Som redan visats i föregående kapitel 
betraktade hon Röda korset som en odemokratisk institution som 
var alltför hårt knuten till försvaret. Dessutom hade den ingen bred 
social förankring och kunde därför inte "svara mot den förefintliga 
offerviljan hos hela vårt folk".77 

Det är uppenbart att Alva Myrdal hade bestämda avsikter att 
göra den planerade utlandshjälpen till en effektiv och på lång sikt 
verkande social insats. Statens insats och dess nya socialpolitik 
samt nationens uppslutning bakom hjälpen skulle inte skymmas av 
de verkställande organisationernas arbete. Hennes linje vann också 
gehör bland flertalet av ledamöterna i SIH på sammanträdet den 24 
januari 1945. Ordförande Birger Ekeberg fällde då det salomoniska 
utslaget att avgörandet om verkställigheten "bör ske från fall till 
fall, men vissa organisationer ha rätt att få veta sin eventuella 
andel i verkställigheten... men att statliga hjälpinsatser böra 
framstå som sådana."72 Några invändningar mot den lösningen 
framfördes inte och ledamöterna visade enighet angående statens 
framtoning i utlandshjälpen. 

Ett problem av vital betydelse i sammanhanget är de frivilliga 
organisationerna, det vill säga SRK och RB, och deras förmodade 
respektive ifrågasatta expertis. Hur och när hade de kunnat tillägna 
sig detta kunnande och på vilka grunder betvivlade Alva Myrdal 
deras kompetens för mera långsiktiga sociala åtgärder? 
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Välgörenhet, filantropi och socialt arbete 

Fram till 1920/25 var SRK, som bildades 1865, en tidstypisk 
välgörenhetsförening som bars fram av den kristna barmhärtighets-
tanken. I föreningen samlades medel- och överklassens kvinnor. Där 
kunde de "occupy their free time without jeopardizing their 
standing as ladies." SRK:s främsta uppgift var att organisera 
försvarets sjukvård men kvinnorna idkade också en del välgörenhet 
till förmån för fattiga och tillfälligt nödställda/3 

Kring sekelskiftet började kvinnorna inom SRK och dess nye 
ordförande prins Carl agera för att bredda organisationens 
verksamhet. Dessa strävanden var helt i enlighet med dåtida 
sekulariserade filantropiska idéströmningar - som förespråkades 
bland annat av Centralförbundet för socialt arbete (CSA) - vars 
syfte var att i samarbete med staten förebygga klassmotsättningar 
och splittring av samhället.74 Enligt pedagogen Ulla Johansson med 
flera smälte kring sekelskiftet det "statliga och enskilda samman till 
en enhet." Statlig social- och skolpolitik är exempel på områden 
med vilkas hjälp motsättningarna skulle stävjas och utjämnas. 
Arbetarklassen blev då ett föremål för dessa samfällda strävanden 
och den utsattes "för både positiva och repressiva åtgärder."75 

Några konkreta sociala verksamheter växte emellertid inte fram 
inom SRK. Och vid första världskrigets utbrott skulle det också 
visa sig att föreningen var bristfälligt förberedd för sina fältmedi
cinska uppgifter inom försvaret.76 

Under första världskriget tilläts inga neutrala stater att sända 
ambulanser till krigsfronten. SRK sände dock viss hjälp till 
krigsfångar i främst Ryssland och hjälpte till vid deras repatriering 
efter kriget. Exempelvis transporterades flera tusen krigsinvalider i 
lasarettståg från Torneå till Sassnitz.77 

Åren närmast efter kriget genomförde SRK tillsammans med RB 
en omfattande undsättningsaktion i utlandet. RB hade bildats år 
1919 efter direkt påverkan av det nybildade filantropiska Save the 
Children Fund (SCF) i England.75 I första hand riktades hjälpen till 
barn och ungdomar, krigsinvalider, krigsänkor och tbc-sjuka i 
Tyskland och Österrike. Till exempel överförde man under åren 
1919-22 drygt 20 000 tyska och österrikiska barn till Sverige. Ett 
mindre antal barn kom också från Estland, Lettland, Tjeckoslova
kien, Ungern och Ryssland. Jämsides med barnöverföringen startade 
SRK och RB i Tyskland och Österrike bespisningskök för omkring 
25 000 barn och ungdomar samt 12 000 krigsänkor. Dessutom 
inrättades ett antal barnkolonier, barnhem och sanatorier och 
matpaket och klädesplagg sändes till de behövande. Hjälpen 
fortsatte ända fram till 1925.19 SRK:s och RB:s hjälpinsats 
finansierades i huvudsak med sak-och penninggåvor ifrån allmän
heten.20 

Denna efterkrigshjälp var den dittills största insatsen och båda 
organisationerna samlade erfarenheter av utlandshjälpen. Biståndet 
var begränsat till att tillgodose elementära behov, dock stod barnen 
i centrum för hjälpen. Statens finansiella bidrag var mycket ringa 
och den verkade tämligen ointresserad av bistånd till utlandet. 
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Samarbetet mellan svenska och utländska organisationer förekom 
endast sporadiskt.27 Några större politiska kontroverser med 
anledning av hjälpen till axelmakterna förekom inte. Men det 
saknades inte politiska undertoner. USA:s president Woodrow Wilson 
hade klart deklarerat det angelägna i att "integrate the country 
[Germany] into the community of democratic nations" för att bevara 
landet från "the 'Russian disease'". USA:s regering hjälpte själv till 
med livsmedelssändningarna för att förbättra befolkningens 
näringssituation.22 En spridning av den 'bolsjevikiska sjukdomen' 
till Tyskland och Österrike fruktades säkerligen också av grupper i 
Sverige som plågades av en historiskt betingad ryssfobie. Sett mot 
denna bakgrund hade SRK:s och RB:s nödhjälp till Tyskland både en 
social och politisk dimension. 

Under mellankrigstiden och under andra världskriget hade SRK 
och RB främst arbetat inom Sverige. För SRK:s vidkommande 
innebar dessa år att organisationen "slog in på en alldeles ny 
väg."23 Det var nu som SRK styrde in på en social linje där 
verksamheter av socialmedicinsk och socialhygienisk karaktär intar 
en framträdande plats. En sammanfattning av den tidens 
verksamhet, men också förslag om framtida arbetsuppgifter, ges i 
en artikelserie i SRK:s medlemstidskrift Vårt röda kors från 1946. 

Artikelserien är ett resultat av tidskriftens förfrågan hos nio 
SRK-medlemmar. De i sammanhanget centrala frågorna var: "vilka 
av våra gamla arbetsuppgifter böra vi i första hand bibehålla?" och 
"vilka nya arbetsuppgifter böra upptagas av RK?" Av de svarande 
rödakorsarna var tre militärer, en bankkamrer, en registrator, en 
doktorinna, en sjuksyster och två fröknar.2^ 

Redogörelsen är "en provkarta på så gott som samtliga tidigare 
uppgifter" inom SRK. Dessa var: 

Kurs- och upplysningsverksamhet; sjukvårdskurser för husmödrar, 
skolbarn och förvärvsarbetande; förrådsverksamhet för 
sjukvårdsmaterial, förbandsartiklar och persedlar; sömnadsarbete för 
om- och nysömnad av klädespersedlar "åt barnrika och obemedlade 
familjer"; badhusverksamhet för framförallt skolbarn; barnkoloni-
verksamhet; barnkamrar eller daghem i tätorter; skolbarnsunder
sökningar och skoltandvård; utlån av barnvågar och utdelning av 
babyutrustningar; sjuktransporter; första hjälpstationer vid 
landsvägarna; räddningstjänst i fjällen och vid badstränder; 
vitaminrik frukt till barnen i norrländska ödebygder.25 

De största insatserna i internationella sammanhang var Abes
sinien-ambulansen år 1935. Under andra världskriget biträdde SRK 
vid omhändertagandet av 10 000-tals flyktingar och finska 
krigsbarn. SRK-samariter var aktivt involverade som sjukvårdare i 
de många flyktinglägren inom landet.26 År 1945 överförde SRK 30 
700 koncentrationslägerfångar från Tyskland till Sverige (se Kapitel 
II).27 

RB arbetade i enlighet med stadgarna bland barn i nöd i Sverige. 
I motsats till SRK noterade RB en markant nedgång i sin verksam
het. Troligen hängde det samman med att SRK satte barnen i fokus 
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för sin verksamhet. Dessutom hade RB enkom bildats för att vara 
verksam utomlands och hade därför svårt att få fotfäste i Sverige. 
En schism bland medlemmarna om verksamhetens geografiska 
inriktning hade år 1925 resulterat i en tillbakagång av antalet 
medlemmar och lokalföreningar.25 RB:s arbete i Sverige hade 
karaktär av individuell materiell hjälp - matpaket, klädesplagg, 
babyutstyrslar med mera - och saknar den sociala dimension som 
man kan skönja i SRK:s arbete. Även i internationella sammanhang 
var RB:s insatser få och omfattningen var relativt begränsad. År 
1928 sändes 30 småhus till det jordbävningsdrabbade Bulgarien och 
under andra världskriget startades en insamling för "Europas barn" 
som gav organisationen 1,5 miljoner kronor. Dessa användes för 
materiell hjälp till barn i ett antal krigsdrabbade länder och ett 
mindre belopp avsattes till internerade i Tyskland.29 

Röda korset hade år 1944 över en halv miljon medlemmar, "inte 
mindre än 200 000 av dessa anmälde sitt inträde i samband med 
rödakors veckan" år 1943.50 Rädda Barnen hade år 1943 omkring 3 
500 medlemmar, de flesta anslöt sig vid krigsutbrottet i lokal
föreningar landet runt.37 Krigsutbrottet i september 1939 medförde 
ett slut på RB:s stagnation. Nu var det, som Vera Forsberg 
uttrycker det i krönikan om Rädda Barnen, förbi med 'de tysta 
åren' i Rädda Barnens tillvaro.32 

Med tanke på avhandlingens syfte är det här inte nödvändigt att 
närmare gå in på detaljerna kring SRK:s och RB:s arbete. Det 
viktiga i sammanhanget är huvudlinjerna i deras verksamhet. För 
SRK:s vidkommande är det alldeles tydligt att den vid krigsslutet 
hade en klar inriktning på omfattande sociala verksamheter i 
Sverige. Varför ifrågasatte då Alva Myrdal SRK:s kompetens som 
'social huvudman' för SIH:s planerade insats bland barn och 
flyktingar? SIH:s hjälpprogram motsvarade till väsentliga delar 
SRK:s, och i begränsad omfattning också RB:s, faktiska arbete 
under två decennier. De statliga planerarna hade uppenbarligen 
också tagit intryck av dessa organisationers arbete. 

Alva Myrdals kritik mot SRK och liknande organisationer kan 
tolkas på flera sätt. Den moderna sociologiska forskningen har visat 
att "encouragement to private welfare schemes tends to reinforce 
and reproduce the prevailing map of inequality and the associated 
lines of social conflict. Det är inte möjligt att säga något om 
hennes insikter om dylika sambandsmekanismer, men likväl ansåg 
hon att endast staten och dess institutioner borde få ansvara för 
medborgarnas sociala välfärd. Denna åsikt hade hon framfört i 
samband med undersökningen av den demografiska utvecklingen i 
Sverige. I Kris i befolkningsfrågan från 1934, rekommenderade hon 
och Gunnar Myrdal ett omfattande familjepolitiskt program. Enligt 
detta borde staten göra kraftfulla ingrepp i familjens inre ange
lägenheter till familjens och barnens bästa.54 

Få verk torde ha haft en så stor inverkan på den svenska 
socialpolitiken som detta. Under åren 1935-38 presenterade 
Befolkningskommissionen, med bland annat Gunnar Myrdal som 
ledamot, 16 betänkanden med förslag till olika sociala reformer 
rörande barnfamiljer. Inte alla hann genomföras före kriget. År 
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1946 kom den familjepolitiska utredningen under ledning av Tage 
Erlander med betänkandet om "barnkostnadernas fördelning" och 
"den framtida familjepolitiken" som sedan dess stegvis 
förverkligats.35 

Alva Myrdal önskade alltså statliga institutioner som tog ansvar 
för traditionellt utsatta samhällsgruppers omsorg och vård. Hon 
önskade en statlig socialpolitik vars syfte var att "utjämna 
skillnader i medborgarnas ekonomiska, sociala och politiska 
resurser."56 Många frivilliga organisationer samarbetade med 
myndigheter och/eller bearbetade dem för att rätta till olika 
missförhållanden. Men under 1920- och 30-talen uppfattade de sin 
roll mera som socialtekniker vilkas uppgift var "to cushion the 
worst effects of crisis" än som socialreformatorer som arbetade för 
"radical change in the economic and socialsystem".57 

Myrdals ifrågasättande av den frivilliga hjälpen bör också ses i 
samband med arbetets innehåll och form. Hon hade vid åtskilliga 
tillfällen betonat värdet av till exempel barndaghem. Men, dessa 
skulle vara befriade från "fattigvårdsstämpeln", "behovsprövning" 
och/eller "lyxbetonad" uppfostran. Existerande barndaghem, eller 
barnkrubbor som de oftast kallades på den tiden, hade enligt henne 
"en tydlig klasskaraktär". Dessutom saknade de seminarieutbildade 
"småbarnsfostarinnor".55 Hennes kritik i den visionära boken, Stads
barn, var riktad mot diverse frivilliga organisationer. 

I boken påpekar hon inte enbart det rådande systemets brister 
utan hon lämnar också förslag till förändringar. Det centrala i 
förslaget är tillämpningen av John Deweys idéer om individinriktad 
uppfostran av ansvarstagande medborgare till demokratins och 
kollektivets gagn. Denna "sociala fostran", menade hon, kunde bäst 
genomföras i "storbarnkammaren". Det vanliga hemmet saknade 
enligt henne de möjligheter till 'självuppfostran' och socialt 
reglerande lektioner som stordaghemmets kollektiv kunde erbjuda.59 

Avslutningsvis menar hon att det vore "ett brott mot sakligheten 
och mot ärligheten att behandla småbarnens vård och fostran på 
det vanliga individuella sättet, när problemet dock till stor del är 
socialt." Målinriktad och kvalificerad utbildning av småskollärarin
nor, statlig kontroll, inrättandet av barndaghem och deras 
inlemmande i det allmänna uppfostringsväsendet är hennes recept.40 

SRK intog en helt annan inställning i barnuppfostringsfrågan. 
Detta kommer till uttryck i ett föredrag hållet på årsmötet 1946. 
Föredraget hölls av generalläkare David Lindsjö och är återgivet i 
"Vårt röda kors". Under rubriken "Sommarhem eller sommarkoloni?" 
pläderar han för barnens omhändertagande i enskilda hem. Han 
stödjer sig därvid på vad "1941 års befolkningsutredning anfört i 
ett PM." I det påpekades bristen på ekonomiska och personella 
resurser för den omedelbara utbyggnaden av sommarkolonier. Därför 
borde "båda de ifrågavarande vistelseformerna understödjas 
jämsides" - det vill säga både sommarkolonier och privata sommar
hem på landsbygden.47 

David Lindsjö tolkade emellertid promemorian felaktigt som en 
reservation mot kollektiv barnuppfostran. Han beskriver den 
kollektiva uppfostran i daghem och sommarkolonier som enformig, 
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inrutad, initiativkvävande, kort sagt som "ett slags kasernliv i 
miniatyr." Som motbild presenterade han "tillvaron i ett hem på 
landet med alla de för stadsbarnen nya upplevelserna" som en 
spännande kavalkad som också skulle kunna "bidraga till att 
motverka den hjordmentalitet, som eljest hotar storstädernas i 
krubbor och daghem levande barn." Dessutom, menar han, skulle 
landsbygdsflykten till städerna kunna vändas. En av åhörarna, SRK-
medlemmen och landshövdingskan Gertrud Rohde, tyckte det var 
"bättre att barnen komma till hem, där de få vara med om 
sysslorna." Men det fanns också de, till exempel stadsläkaren 
Ragnar Huss i Malmö, som ansåg att vid "tillämpningen av 
sommarhemsprincipen är prövningen av hemmens lämplighet den 
springande punkten."42 

Mellan Alva Myrdals och SRK:s syn på barnuppfostran - kollek-
tivt-professionellt i motsats till individuellt-frivilligt - går en 
tydlig skiljelinje. Men de företräder också en gemensam linje, 
nämligen att barn bör omhändertas. Denna strävan, hävdar nyare 
forskning, bör ses som ett uttryck för "myndigheternas intresse av 
att etablera en kontroll över barnens totala tillvaro... [ofta] i 
samarbete med frivilliga organisationer för att reglera barnens 
tillvaro utanför skoldagen." Sedan 1920, hävdar historikern Bengt 
Sandin med flera, kretsade Barnavårdsnämndens verksamhet 
framförallt kring "barnens uppväxtvillkor i familjerna men också 
[kring] övervakningen av barnens fritidssysselsättningar utanför 
familjen."43 

Alva Myrdals beskrev SRK som en odemokratisk sammanslutning 
som därför var olämplig att i utlandet uppträda som officiell 
representant. Den typen av kritik var ingen ny företeelse. Till 
exempel anklagades föreningen av en av sina egna medlemmar, 
doktor Hans Öhman, år 1931 i en tidningsartikel i Social-Demokra-
ten för inkompetens, "preusseri" och för att ha hindrat arbetare 
från att vara verksamma inom SRK.44 Dr. Öhman uteslöts och 
arbetarna bildade egna arbetarsamaritföreningar som förenades år 
1938 i riksorganisationen Arbetarnas samaritförbund (ASF). År 1946 
inleddes förhandlingar mellan ASF och SRK och efter långa 
diskussioner uppgick ASF år 1950 i SRK.45 

Även kvinnliga rödakorsare verkade, enligt ett uttalande av Moa 
Martinsson från 1949, "vara någon sorts kristliga lottor i byx och 
stubb som aldrig haft en tanke på, att man kan arbeta för landets 
ära i fred." Vidare ansåg hon att "ingen institution är så klass-
betonad som Röda korset." Hon hävdade också att hos SRK rådde 
en "atmosfär av filantropi" i vars anda societeten bedrev "nån slags 
förädlad fattighjälp."40 

SRK bedrev en omfattande propaganda- och upplysningsverksam
het. Den byggde på en kristen åskådning som snarare associeras till 
barmhärtighetsmentalitet och filantropiska idéer än till socialpolitik. 
Värmländska röda korset spred till exempel en "Hustavla innehål
lande Tolv Hälsobud för barn i skolåldern, tillägnad föräldrar, lärare 
och barn."47 Inom sexualupplysningen framfördes ett budskap som 
manade till självtukt för att kunna motstå frestelsen.45 År 1946 
redogjorde medlemstidskriften i en artikelserie under rubriken "Den 
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barmhärtige samariten Sverige" för SRK:s och den svenska statens 
internationella hjälparbete. Föreningens årsmöten avslutades ofta 
med förböner, som till exempel 1949 med bönen "Gud skall hjälpa 
oss att behålla fred.'"*9 

Under åren 1920/1925-1935/1945 var SRK och RB alltså företrä
desvis verksamma inom landet. Här utvecklades en ny linje för 
verksamheten dock utan att gamla värderingar övergavs. Initiait 
skedde utvidgningen ofta på eget initiativ, men i samband med att 
de nya idéerna om en statlig socialpolitik tog form influerades 
organisationernas verksamhet i för dem både positiv och negativ 
bemärkelse. Positiv var den förhöjda inomorganisatoriska kompeten
sen för socialt arbete med en allt starkare accentuering på barn 
och familj. Negativt för organisationerna var statens programma
tiska ensamanspråk på medborgarnas sociala omvård. Denna 
officiella ambition blev mot slutet av perioden alltmer uttalad och 
kan ha uppfattats som ett hot av organisationerna. 

Något tillspetsat tedde sig den kommande efterkrigshjälpen för 
SRKrs och RB:s vidkommande som ett villkor för fortsatt existens. 
För statens del innebar utlandshjälpen en möjlighet att engagera 
organisationer, som var präglade av det gamla samhällets välgören
hetsmentalitet, utanför landets gränser. För att idéerna om den nya 
folkliga socialstaten ändå skulle vara vägledande behövde staten 
betryggande kontroll- och samordningsorgan. Dessa funktioner kom 
att utövas av SIH och delvis också av SEH med bland annat 
representanter från folkrörelserna, fackföreningsrörelsen, de 
politiska partierna och staten. 

Staten och de internationella organisationerna 

Som framgått i kapitel II var den svenska Tysklands-hjälpen en 
aktion som initierades och bars upp av en mängd värderingar, motiv 
och intressen. Men det framgick också att hjälpen förenades av en 
sammanhållande insikt. Enligt den var Tysklands integration i de 
västerländska demokratierna och i en gemensam världsekonomi en 
både möjlig och eftersträvansvärd nödvändighet. Ett västerländskt 
Tyskland bedömdes också vara en av förutsättningarna för att 
kunna hejda Sovjetunionens expansionistiska strävanden. Således 
fanns det ideologiska och politiska motiv som drivkraft bakom 
hjälpen. SIH:s principprogram och hjälporganisationerna ställdes 
under det praktiska arbetets gång inför en verklighet som födde 
både konflikt och samverkan. Det är dessa aspekter av Tysklands
hjälpen som närmast kommer att belysas. 

I september 1943 lämnade Folke Bernadotte ett antal synpunkter 
på verksamheten efter kriget till SRK:s överstyrelse. Där framgår 
att han ansåg hjälpen till utlandet "vara det primära och absolut 
viktigaste" för organisationen. Både SRK och Sverige skulle 
demonstrera sin good-will "genom att göra en aktiv och storslagen 
insats." Han förespråkade en koncentration av hjälpen eftersom "en 
splittring till alltför stora områden [skulle] försvaga vår insats." De 
nordiska grannstaterna var enligt honom självklara mål. Men på 
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grund av Sveriges neutralitet och gamla kulturella förbindelser 
torde förutsättningarna föreligga att också i Tyskland "göra en 
betydande och värdefull insats." Detta uteslöt emellertid inte "andra 
länder såsom Frankrike, Belgien och Holland". I förslaget framhävs 
också vikten av samverkan med motsvarande utländska organisatio
ner. Han menade att amerikanska och engelska skulle komma ifråga 
"för att infoga de svenska planerna i det stora internationella 
sammanhanget."50 

För att få klarhet om de västallierades inställning till hans 
planer reste Folke Bernadotte i februari 1944 till London. Där sökte 
han kontakt med representanter för brittiska Röda korset (BRC), 
UNRRA, Frälsningsarmén, brittiska utrikesdepartementet (FO), 
Council of British Societies for Relief Abroad (COBRA), amerikanska 
Röda korset (ARC), Norska röda korset (NRK) och den svenske 
envoyén Gunnar Hägglöf med flera. 

I hans reseberättelse framstår ett antal problem som centrala. 
För det första framgår att han inför olika representanter upprepade 
gånger hade betonat det omöjliga i att svenska organisationer under 
pågående krig officiellt anslöt sig till de allierades hjälpplaner. För 
det andra hade han framhållit för UNRRA: s generaldirektör 
Frederick Leith-Ross "att svenskarna nog ej skulle vara intresserade 
av att bliva kommenderade från U.N.R.R.A. vilka länder vi skola 
hjälpa utan önska därvidlag koncentrera oss i första hand på de 
nordiska länderna." Leith-Ross berättade att arbetet bland DP:s 
skulle bli UNRRA:s mest angelägna uppgift på tyskt område. För det 
tredje hade Bernadotte och Leith-Ross kommit överens om att SRK 
under kriget vore det lämpligaste svenska kontaktorganet. För det 
fjärde framgår att Bernadotte ansåg UNRRA vara en bristfällig 
organisation och mest en pappersprodukt. För det femte hade det 
under samtal med amerikanska kväkare framgått att deras samfund 
var "berett att särskilt ägna sin hjälp åt Tyskland." En överens
kommelse om fortsatta kontakter och ett framtida besök i Stock
holm var det bestående resultatet av det sista mötet.57 

Det är oklart när och i vilken utsträckning Bernadottes rapport 
diskuterades och kom till SIH:s kännedom. Men hösten 1944 företog 
Folke Bernadotte en resa till det allierade högkvarteret SHAEF i 
Paris och till London. Denna gång skedde det på direkt uppdrag av 
SIH. Han åtföljdes av hovrättsassessor Erik Leijonhuvud, ledamot i 
SIH, och doktor Ulf Nordvall, ordförande i Svenska läkares förening 
för internationellt hjälparbete.52 Här träffade de Eisenhower som 
klargjorde sin preferenser för ARC och BRC. Men han ställde sig 
inte avvisande mot tanken att också låta IRC och SRK vara 
verksam bland Tysklands civilbefolkning. 

Av större intresse i sammanhanget är det förnyade besöket hos 
UNRRA i London. Här tog Frederick Leith-Ross upp frågan om 
svenska leveranser av sjukhusutrustningar med mera till UNRRA:s 
disposition. SIH:s delegater ställde sig mycket "tvivlande till detta." 
Sir Frederick Leith-Ross poängterade då UNRRA:s internationella 
karaktär, vars verksamhet byggde på bidrag också från icke
allierade. Under samtal med olika länders Rödakors-representanter 
framgick att dessa ställde sig mycket skeptiska till "UNRRA:s 
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möjligheter att göra ett gott arbete i fältet." BRC hade till exempel 
beslutat att all hjälp skulle "gå genom vederbörande nationella röda 
korsorganisation och icke genom UNRRA... Röda Korset [vore] 
berett att samarbeta men skulle alltid hålla på sin egen identitet."53 

De åberopade relationerna visar att det från svensk sida fanns 
en explicit strävan efter internationella kontakter för att samordna 
och effektivera insatserna. Men det fanns också en samstämmighet 
om att den svenska insatsen skulle framstå som självständig och 
inte underkastas utländska intressen och avsikter. Den svenska 
neutraliteten fördes fram som ett tungt argument för denna 
självständighetslinje.54 Ett mera dolt argument låg i Folke 
Bernadottes uppfattning, som bekräftades av BRC-representanter, om 
UNRRArs inkompetens som verkställande organ. Dessutom skulle 
UNRRA endast ansvara för försörjning och repatriering av DP:s som 
fanns i Tyskland.55 Detta lämnade ett stort arbetsfält bland 
civilbefolkningen i de befriade länderna och Tyskland. Det militära 
överkommandot klargjorde att det i första hand skulle föredra de 
egna rödakorsorganisationerna för hjälparbete i Tyskland. Med dessa 
nationella organisationer, alla sammanhållna av Internationella röda 
korset (IRC), hade SRK vänskapliga förbindelser. 

Efter krigsslutet besannades farhågorna om UNRRA:s kapacitet. I 
en Bernadotte-relation i samband med hans sonderingar om en 
möjlig svensk Tysklands-insats i juni 1945 framfördes en svidande 
kritik mot UNRRA. Där heter det: 

"Kritiken mot UNRRA var allmän utanför dess egna kretsar. Denna 
tog ibland en hätsk och ofta satirisk form, såsom då man påpekade 
att initialerna egentligen borde betyda 'you never really relieve 
anybody' eller 'Unhappy nations receiving ridiculous assistance'." 
UNRRA:s arbete karakteriserades som synnerligen "ineffektivt, ja 
nästan illusoriskt, att använda ordet 'skandal' i samband med denna 
verksamhet torde ej vara mycket överdrivet."56 

Det är oklart om denna kritik avsåg UNRRA:s arbete i Tyskland 
eller i de befriade länderna där, enligt vad tidigare forskning har 
visat, miljontals människor undgick svält genom UNRRA:s ingripan
de. Klart är att organisationen i takt med de växande motsätt
ningarna mellan stormakterna blev alltmer funktionsoduglig och den 
upplöstes slutligen år 1947 57 

Trots all kritik förekom, efter brittisk-svenska förhandlingar i 
Lübeck (jämför Kapitel II), ett konkret samarbete mellan Sverige 
och UNRRA. I juni 1945 utsändes ett SRK-detachement till Lübeck 
för att lämna medicinsk hjälp och omhänderta omkring 10 000 DP:s. 
Av dessa överfördes samma månad 9 273 till Sverige för vidare vård 
och rekreation. I Lübeck spelade SRK en ledande roll. Svenska 
läkare och annan sjukvårdspersonal samarbetade med ett hundratal 
tyska och engelska läkare, sjuksköterskor, hjälpsystrar och annan 
personal. UNRRA:s personella bidrag heter det i en rapport från 
Lübeck inskränkte sig till "26 personer vilka huvudsakligen 
sysselsattes med registrering av patienterna."55 

Betonandet av den svenska självständigheten inom efterkrigshjäl-
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pen är ett återkommande drag som tydligt träder fram i SIH:s 
relationer till internationella organisationer. Även en av UNRRArs 
efterföljare, UNICEF, men också FN-organet UNESCO får känning 
av dessa självständighetssträvanden. 

I ett brev till svenska UD i januari 1947 rörande UNICEF 
betonades från SIH:s sida betydelsen av "en självständig ledning av 
den svenska hjälpverksamheten" och "vikten av ett samråd med de 
internationella eller utländska organisationer som deltaga i det 
internationella hjälparbetet." Samtidigt poängterades att SIH inte 
hade möjlighet att bidra till UNICEF:s finansiering eftersom 
befintliga anslag "torde helt komma att åtgå för fullföljande av 
redan pågående eller planerade svenska hjälpåtgärder."59 

I december 1948 anlände UD representanten, envoyén Sven Graf-
ström, S IH-sekreteraren H W Beer och SEH-ledamoten Carl Jonson 
till förhandlingar i UNICEF:s högkvarter i Paris. I rapporten heter 
det: vid UNICEF:s instiftande "ombads Sverige ingå såsom ledamot i 
dess exekutivkommitté." Detta hade Sverige omgående accepterat. 
Men, påpekade Sven Grafström, Sveriges aktuella hjälpåtaganden var 
så omfattande "att några särskilda bidrag till UNICEF för tillfället 
vore otänkbara." Av rapporten framgår också att Sverige var "den 
enda staten i exekutivkommittén som icke medverkat" till finan
sieringen av UNICEF: s verksamhet.60 

Under förhandlingens gång gjorde UNICEF nya påstötningar för 
att utverka ett svenskt bidrag. USA hade nämligen enligt rapporten 
"utfäst sig att för varje 28 cent, som tillföres genom främmande 
stat, utöka sitt bidrag med 72 cent."67 I det svenska svaret 
antyddes att Sverige "endast hade ett sekundärt intresse för det 
föreslagna samarbetet, eftersom det pågående hjälparbetet i 
Tyskland med bespisningar av 100 000 barn ju redan påbörjats och 
skulle fortsätta den stipulerade tiden även utan inblandning från 
UNICEF." De svenska representanterna motsatte sig först bestämt 
all kontroll från UNICEF:s sida. Även ett direkt samarbete när det 
gällde hjälpen i Tyskland avböjdes bestämt. En kompromiss 
åstadkoms emellertid i och med att den svenska delegationen gick 
med på att förse UNICEF med rapporter om Tysklands-insatsen. 
Därigenom, ansåg Europachef Davidson, skulle hjälpen i Tyskland få 
en officiell prägel som UNICEF-hjälp. Detta skulle binda USA att 
infria sina löften om bidrag och "ett mycket betydande belopp i 
dollar" skulle tillföras UNICEF samtidigt som kritiken mot "svensk 
'isolationism'" skulle avvärjas. Dessutom skulle det tillförda 
dollarbeloppet kunna användas vid ett eventuellt "utvidgande av 
UNICEF: s tuberkulos verksamhet till Tyskland. Även på annat sätt 
skulle Tyskland kunna komma in i bilden. D. ansåg det även ur tysk 
synpunkt psykologiskt intressant, att man på detta sätt skulle få 
ökad anknytning till Förenta Nationerna."62 

Rapporten visar att SIH:s och UD:s representanter målmedvetet 
försvarade den svenska hjälpens självständighet gentemot styrning 
från en internationell organisation. Denna taktik syftade både till 
att bibehålla den svenska Tysklands-hjälpens omfång och möj
ligheten att kontrollera den. På samma gång beredde den svenska 
kompromissberedskapen också grunden för ett presumtivt ekonomiskt 

71 



och psykologiskt stöd från UNICEF:s sida till Tysklands fördel. 
Är 1950 beviljade den svenska regeringen ett större anslag till 

UNICEF. I UNICEF:s pressmeddelande från mars 1950 heter det: "A 
substantial part of the Swedish contribution of 511,000 Swedish 
crowns (equivalent to about $ 100,000) is to be used for equipment 
and raw materials for apprentice centers in Germany. Part of the 
Swedish contribution will also be used in connection with a course 
in social pediatrics."65 Pressmeddelandet, som gick ut till många 
nyhetsagenturer, var en PR-framgång för Sverige som entydigt 
klargjorde att regeringen nu aktivt stödde UNICEF:s verksamhet. 
Samtidigt fullföljdes statens "åtagande" inom Tysklands-hjälpen-
Tysklands unga var inte bortglömda och den aviserade kursen i 
social barnmedicin föll inom ramen för den svenska kulturella 
hjälpen till Tyskland (se nedan Kapitel V). 

Ett annat exempel på de statliga strävandena efter oberoende 
avspeglas i Sveriges relationer till UNESCO, som konstituerades i 
november 1945. Alva Myrdal var en av förgrundsgestalterna i 
kontakterna mellan staten och efterkrigshjälpen å ena sidan och 
UNESCO och staten å andra sidan. I november 1946 fungerade hon 
som officiell svensk observatör vid UNESCO:s första generalförsam
ling i Paris.04 UNESCO:s arbete besvärades av betydande svårighe
ter i början. Organisationen saknade personella och materiella 
förutsättningar för att kunna svara för sådana vidlyftiga uppgifter 
som "internationell planering och samarbete för den kulturella 
återuppbyggnaden i de krigshärjade länderna. Detta förhållande 
medförde stark kritik mot UNESCO. Bland annat framhölls att 
programmet var splittrat på för många arbetsuppgifter och att ett 
flertal av dessa var orealistiska."65 I Sverige var särskilt den 
borgerliga pressen, bland dem Dagens Nyheter och Svenska 
Dagbladet, kritiska mot UNESCO.66 

I januari 1947 besökte en av UNESCO:s medarbetare, Mr. 
Mathiesen, SIH och Svenska Institutet (SI). I SI:s lokaler redogjorde 
han för organisationens planer. I rapporten heter det: 

"Förutom frågan om ekonomiskt stöd var man från UNESCO särskilt 
intresserad av att i Sverige kunna placera stipendiater, som önskade 
utöka sina kunskaper på områden, där Sverige stod i första ledet, 
såsom vissa tekniska och naturvetenskapliga ämnen, folkbildning och 
finanspolitik." Från svenskt håll framhölls då "att planeringsarbetet 
rörande dispositionen av det av riksdagen i december för kulturar
betet beviljade beloppet å 2 miljoner kronor redan fortskridit i så 
hög grad, att det icke vore troligt, att berörda svenska myndigheter 
skulle överlämna någon del härav till UNESCO." Vidare påpekades 
för Mathiesen att man "från svensk sida gärna ville anknyta till 
tidigare vetenskapliga, kulturella förbindelser med ett flertal olika 
länder. Man kunde från svensk sida icke heller utesluta Tyskland 
vid förberedelserna för hjälparbetet. Det antyddes, att det för 
UNESCO t.o.m. vore en fördel, att man från svensk sida arbetade 
fritt i denna fråga."67 
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Alva Myrdal anställdes år 1949 som chef vid UNESCO:s socialve
tenskapliga sektion och blev en betydelsefull kontakt som på sikt 
verkade samarbetsbefrämjande.65 Några anslag eller ett konkret 
samarbete blev det emellertid inte. Så sent som i november 1949 
fick utrikesministern Östen Undén ett brev med en lägesbeskrivning 
av UNESCO:s arbete bland flyktingbarn i Mellanöstern. Brevet var 
författat av dess generaldirektör Jaime Torres Bodet. Det avslutas 
med orden: "I should therefore be most grateful if you would 
consider, once again perhaps, the extent to which your govern
ment... could assist in this international campaign of educational 
relief."69 

UNESCO hade många värdefulla idéer till program och samarbete 
rörande den kulturella återuppbyggnaden av Europa. Den rikhaltiga 
korrespondensen mellan Alva Myrdal, SIH och organisationen talar 
här sitt tydliga språk.70 Några av UNESCOrs intentioner förverk
ligades av den självständiga svenska kulturella hjälpen i Tyskland 
(se Kapitel IV). Ett officiellt samarbete blev emellertid möjligt först 
efter Sveriges inträde i UNESCO i januari 1950. Då tillfördes 
UNESCO för första gången den obligatoriska medlemsavgiften som 
för Sveriges del blev 940 000 kronor.77 

Sveriges förhållande till UNRRA, UNICEF och UNESCO styrdes 
av den bestämda ambitionen att bevara ett fritt handlingsutrymme 
och kontroll över utlandshjälpen. Genom statens krav på själv
ständighet skapades förutsättningar för att uppnå den eftersträvade 
koncentrationen av efterkrigshjälpen. Den uttryckta oviljan att 
bidra till dessa organisationers finansiering var ett led i sådana 
koncentrationssträvanden. Som motiv för finansieringsolusten 
åberopades ofta vid förhandlingarna tidigare åtaganden - bland 
annat gentemot Tyskland. I de få fall förhandlingarna ledde till att 
samarbetsintentionerna uppfylldes skapades samtidigt potentiella 
förutsättningar för en fortsatt och/eller till och med utvidgad 
insats på tyskt område. 

Den här i sina huvuddrag återgivna tendensen - att antingen 
helt avböja eller linda in ett nej till samarbete och samfinansiering 
i oförbindliga löften och fördröjande fraser - bör också ses mot 
bakgrunden av den svenska regeringens alliansfria politik. En upp
mjukning av den strikta neutralitetslinjen, hävdar historikern Klaus 
Misgeld, började avtecknas kring 1950. På den internationella 
Socialistkonferensen i Köpenhamn tillkännagav statsminister Tage 
Erlander regeringens "principiella fasthållande vid 'västvärldens' 
gemensamma ideal" och erkände "en viss 'orientering mot väst'."72 

Barnbespisningen - en fråga om samarbete och motsättningar 

Trots att Alva Myrdal var kritisk mot SRK i andra avseenden var 
organisationen enligt henne en självklar expert i medicinska frågor 
och RB tillerkändes i fråga om verksamheter bland barn ett högt 
kunnande. Detta kom bland annat till uttryck vid krigets slutskede. 
Då utnämndes RB allt oftare av SIH och andra statliga instanser 
som utredare och remissinstans för planerade verksamheter bland 
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Europas barn och betecknades till och med som det "aktiva organet 
för den tyska barnhjälpen."73 

I oktober 1945 bildades av RB och SRK en gemensam arbets
grupp -'Röda korsets och Rädda Barnens tyska barnhjälp' - med ett 
gemensamt postgirokonto för insamlade medel till den aviserade 
hjälpinsatsen i Tyskland.74 All planering kring den förväntade 
insatsen skulle fortsättningsvis ske i samråd mellan SRK och RB å 
ena sidan och SIH å andra sidan. Den 26 oktober 1945 samman
trädde gruppen bestående av Lisa Lind (RB), Folke Bernadotte 
(SRK) och Dr. Arne Nelson (SRK) med SIH:s sekreterare H W Beer. 
I referatet från mötet heter det: "Med hänsyn till de begränsade 
resurserna m.m. vore det lämpligast att den svenska hjälpen 
koncentrerades till ett begränsat område, förslagsvis en större 
stad." Vidare diskuterades olika hjälpformer. Preliminärt enades de 
närvarande att anordna "barnbespisningar efter förebild av Norge
hjälpen" och inrätta "barnavårdscentraler som bl.a. skulle förmedla 
torrmjölk och lämpliga läkemedel till spädbarn. Centralen skulle 
även innefatta att vara poliklinik."75 

Rapporten ger intrycket att Tysklands-hjälpen var avsedd att bli 
en gemensam insats av SRK och RB. Verkligheten blev emellertid en 
annan. Det framgår av diverse relationer och officiella överenskom
melser med den engelska ockupationsmakten och med Allied 
Kommandantura i Berlin (AKB). I dessa handlingar talas det endast 
om SRK. Inte heller var någon av RB:s funktionärer närvarande vid 
dessa förhandlingar utan Sverige representerades i regel av Folke 
Bernadotte och SIH:s sekreterare H W Beer. 

Den 1 december 1945, kvällen innan den svenska delegationen 
skulle avresa till förhandlingarna med den engelska militärrege
ringens representanter i Vlotho, uppringdes H W Beer av Dag 
Hammarskjöld, då statssekreterare vid finansdepartementet. Samtalet 
relaterades av Beer i ett brev till en icke namngiven befattningsha
vare vid Folkhushållningsdepartementet. I brevet heter det "Dag H. 
ålade Tysklands-delegationen största återhållsamhet, med förbud på 
löften om hjälp. Orsaken var främst att en hjälp till Tysklands barn 
borde sparas som goodwill argument vid förhandlingar om Ruhr
kolen, alltså icke någon motvilja mot aktionen som sådan." Ett 
liknande krav framfördes enligt Beer samma kväll också av Rolf 
Sohlman, utrikesråd och chefen för UD:s handelsavdelning. "Han 
framkastade alternativet soppkök för kolarbetare i Ruhr." Beer var 
synnerligen brydd och avslutade brevet med orden: "Men om de 
viktiga handelspolitiska synpunkterna skola gå före... humanitära 
synpunkter vore jag tacksam om det kom fram i beskedet."76 

Nästa dag underrättades UD av Folke Bernadotte, via telefon 
genom legationssekreteraren Torsten Brandel vid svenska general
konsulatet i Hamburg, att delegationen efter "diskret påstötning" 
hade inbjudits "till Essen av kolchefen överste Noel." Där, heter det 
vidare, förelade vi "memorandum[et] i enlighet med [byråchefen 
Anders N O] Ståhles hit intelefonerade punkter." Av telefonmed
delandets utskrift framgår vidare att engelsmännen var i akut behov 
av stora kvantiteter gruvstöttor från Sverige för att kunna bryta 
stenkol. Bland annat försäkrade överstelöjtnant Staar, chefen för 

74 



mining-supply, att han skulle "rekommendera pit-wood import från 
Sverige". Även överste Noels civile rådgivare, Mr. Derbycher, 
tillrådde den svenska delegationen "att från Stockholm via 
beskickningen i London med hänvisning till ovannämnda väntade 
rekommendationer kontakta European Coal Committee, särskilt Mr. 
Gridley, 19 Chester Square tel: Sloane 21.11." Den 3/12 heter det i 
en blyertsanteckning i det utskrivna meddelandet: "UD kommer att 
meddela Bernadotte att f.n. få ej göras några utfästelser om 
matleveranser."77 

Det är oklart hur detta svensk-engelska handelsproblem löstes. 
Införseln av stenkol och/eller koks från Tyskland var under åren 
1946-1947 mycket låg och ersattes därför delvis med leveranser från 
USA och Polen. Först från och med våren 1948 började handelsför
bindelserna gå i normalare banor.75 Ingenting tyder på att handels
politiska överväganden verkligen fördes fram vid förhandlingarna i 
Vlotho den 4 december eller senare. Man nådde snabbt en princip
överenskommelse om hjälp till tyska barn, men det skulle dröja till 
den 21 december innan ett nytt sammanträde ägde rum i Bünde där 
alla detaljer diskuterades. Överste Agnew vid BRC:s högkvarter i 
Vlotho hade då, efter uppmaning från Folke Bernadotte, för de 
brittiska militärmyndigheterna förklarat "att om konferensen inte 
utlystes inom några dagar kunde man befara att svenskarna droge 
sig tillbaka."79 

BRC var inte bara förespråkare för den svenska insatsen utan 
det blev enligt avtal också det direkta kontakt- och kontrollorganet 
för SRK:s Tysklands-detachement. Överste Agnew klargjorde mycket 
bestämt för den svenska delegationen att ingen av de utländska 
organisationer som samarbetade med BRC i den engelska zonen 
skulle tillåtas någon "egen 'flagwaving'".50 För att garantera 
kontakternas kontinuitet och troligen också för att kunna upprätt
hålla kontrollen ålades SRK att stationera en så kallad liason-
officer vid BRC:s högkvarter i Vlotho. 

Den slutgiltiga avtalstexten av den 15 januari 1946 omfattar 
närmare fem sidor och innehåller många detaljer. Av dokumentet 
framgår med all tydlighet att det var ett avtal mellan den engelska 
militärregeringen och SRK - varken RB eller SIH som den svenska 
statens förlängda arm nämns i dokumentet. Inledningsvis heter det 
att SRK erbjöd sig "to assist the Military authorities in necessary 
welfare work amongst the German population in the British Zone. It 
is understood that the Swedish Red Cross wishes primarily to aid 
children, and to work in the more devastated areas." Vidare 
bestämdes bland annat att SRK:s personal skulle bära en "standard 
uniform" och att militärregeringen skulle anskaffa "necessary office, 
living and administration accommodation by requisition... free of 
charge." SRK:s detachement kunde i stort sett nyttja den brittiska 
militärapparaten men SRK-personalen var i gengäld "subject to the 
provisions of Control Council and Military Government legislation 
as well as the provisions of German law."57 Även i beslutet taget 
av Berlins Allierade Kommandantura av den 15 mars 1946 benämndes 
den svenska hjälpen uttryckligen som "Swedish Red Cross Aid" till 
berlinska barn. 
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SRK:s påtryckningar via BRC och en positiv inställning till sam
verkan med BRC tycks ha varit av betydelse för ett snabbt 
öppnande av Tyskland. Eisenhowers uttalade sympatier för ARC och 
BRC kan också ha gjort intryck på de ansvariga amerikanska och 
engelska militära myndigheternas inställning till röda kors-organi
sationer i allmänhet. SRK framhävs i avtalet som huvudaktör för 
den samlade svenska efterkrigshjälpen i Tyskland. Detta faktum kan 
för SRK:s vidkommande tolkas på två sätt. 

Enligt den ena tolkningen agerade Folke Bernadotte inför 
militära myndigheter på ett sådant sätt att de uppfattade SRK som 
den bärande kraften bakom den planerade svenska Tysklands
insatsen. Enligt den andra tolkningen framstod SRK, dess syster
organisationer och IRC som väletablerade och eftersökta hjälporgan 
som var synnerligen betrodda av de västallierade. Däremot tycks 
RB, dess utländska systerorganisationer och International Union for 
Child Welfare (IUCW) ännu inte ha varit förankrade i medvetandet 
hos militära planerare. 

Trots att SIH i sina tidigare planer hade påpekat det olämpliga 
med en koppling mellan efterkrigshjälpen och handelspolitiska mål 
gjordes från en annan statlig myndighet mycket explicita försök 
att använda Tysklands-hjälpen som instrument för att uppnå 
särskilda handelspolitiska syften. Huruvida utgången av förhandlin
garna sedan påverkades av dessa handelspolitiska motiv har inte 
kunnat klarläggas men det var uppenbart att staten inte var helt 
främmande för dylika påtryckningsargument. 

Vid förhandlingarna med de engelska militärmyndigheterna och i 
tillkomna avtalstexter intog alltså staten en undanskymd ställning. 
En tänkbar förklaring är dels olika in- och utrikespolitiska 
hänsynstaganden som redan har visats i det föregående, dels en 
överdriven rädsla att i internationella sammanhang framstå som 
medaktör i nya och ovana verksamheter som kunde förknippas med 
statens socialpolitiska ambitioner. Kritik vid eventuella misslyckan
den kunde då inte riktas mot staten utan mot den organisation som 
officiellt stod som huvudman för verksamheten. 

De svenska förhandlarna lyckades uppnå villkor som var i 
samklang med de mål som SIH, RB och SRK hade eftersträvat. 
'Barnen stod i första rummet för hjälpen' och hjälpen fick 
koncentreras, nämligen till de 'mera förstörda områdena'. Samtidigt 
uteslöt avtalstexten inte möjligheten av annat 'nödvändigt välgören
hetsarbete bland den tyska befolkningen'. 

'Svensksoppan' 

När uppropet "HJÄLP TYSKLANDS BARN" publicerades i december
numret av "Vårt röda kors" och i flera svenska dagstidningar "var 
de praktiska förberedelserna för Tysklands-detachementet redan i 
full gång. Anställning av utbildad personal tycks inte ha varit något 
större problem eftersom de flesta länderna enligt ett SIH-meddelan-
de i april 1945 redan hade "avböjt eller torde avböja personell 
hjälp." Detta, trodde ordföranden Birger Ekeberg, torde i viss mån 
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begränsa personalåtgången.55 Dessutom hade många kurser avhållits 
fram till krigsslutet och det fanns relativt gott om utbildad 
personal (se Kapitel V). Personalfrågor handhades av major Hans 
Anders Brunes, doktor Arne Nelson (båda SRK) och fru Tiselius 
(RB, sic!).54 Till SRK:s Tysklands-detachement kontrakterades 
sammanlagt ett 120-tal personer med olika kvalifikationer och 
uppgifter. 

Transportavdelningen och högkvarteret stationerades i Lübeck 
som också blev omslagsplats för sjöledes inskeppade förnödenheter 
från Sverige. I Lübeck fanns det ett trettiotal bilförare, åtta 
mekaniker och en verkstadschef, fyra gruppchefer, en plutonchef, 
en chefslotta, en sjuksköterska, en "officer till förfogande" och en 
chef med kaptensgrad. I Lübeck installerades också kassa- och 
intendenturavdelningen under en chef med kaptensgrad, en 
förrådsförvaltare, en förrådsföreståndare och en förrådsman. 

Från Lübeck transporterades varorna med lastbilar till sex olika 
"team" i Hamburg, Mühlheim-Duisburg, Essen, Gladbeck-Bottrop, 
Dortmund och Berlin. Teamens storlek varierade något beroende på 
antalet barn som skulle utspisas. I Berlin levererades maten från 
ett centralkök och flera filialkök till ett stort antal utdelningsstäl
len i de fyra sektorernas olika stadsdelar. Här behövdes det många 
chaufförer och flera chefslottor som övervakade den tyska hjälpper
sonalen. Berlin-teamet bestod av 15 personer, medan Dortmund
teamet, det minsta teamet klarade sig med 5 personer. Teamchefer
na i Berlin, Dortmund, Hamburg och Mühlheim-Bottrop var tillika 
förbindelseofficerare som rapporterade om verksamheten till liason-
officerare vid BRC:s högkvartér i Vlotho. Detachementet leddes av 
en chef som var stationerad i Lübeck. Förläggningarna var 
tvångsrekvirerade genom den brittiska arméns ingripande. 

En viktig förutsättning för genomförandet av bespisningen var 
samarbetet med den tyska befolkningen. Själva matlagningen, hjälp 
vid distributionen av värmebehållarna, utportioneringen och 
städningen handhades av tysk hjälppersonal. Arbetskraften 
rekryterades genom de stora tyska välgörenhetsorganisationerna 
Arbeiterwohlfahrt (AW), Caritas, olika distriktsförbund till 
Deutsches Rotes Kreuz (DRK), Diakonisches Hilfswerk der Evange
lischen Kirche Deutschlands (DHEKDÌ och den nybildade Volkssoli
darität (VS) i den sovjetiska zonen. Här inleddes ett samarbete 
med tyska organisationer som skulle fortsätta under många år 
framöver och som tog sig många olika uttryck. 

Bespisningsaktionen var som mest utbyggd under åren 1947-1949, 
då dagligen omkring 147 000 personer (därav 21 000 studenter som 
behandlas i ett senare kapitel) utspisades - i Hamburg 38 000, 
Berlin 28 000, Ruhrområdet 55 000 barn och ca 5 000 hjälpkrafter. 
Personalen avlönades nämligen inte utan den fick en daglig måltid
en avlöningsform som betydde mycket i dessa dyr-och bristtider. 

Tyvärr är uppgifterna om antalet frivilliga hjälpkrafter ofullstän
diga, men antagligen rörde det sig om mellan 5 200-5 500 personer, 
mest kvinnor, som var involverade i bespisningen.57 

Chefslottan, teamchefen och även en del speciellt utsedda tyska 
"Vertrauensfrauen" kontrollerade både själva matlagningen och 
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distributionen av maten. Särskilt i samband med distributionen 
ansågs kontrollen oundviklig så att "maten kommer rätt person 
tillgodo." Den åsikten fördes fram under ett sammanträde i maj 
1946 där alla teamchefer och Folke Bernadotte diskuterade och 
utvärderade utspisningens första period.^ På sammanträdet 
diskuterades också ett avbrott av bespisningen under sommar
månaderna. Engelska myndigheter ansåg nämligen att ett uppehåll 
skulle var "minst olägligt" under sommaren. Ett annat diskussions
tema var mottagandet av penninggåvor. Det bestämdes att "inga 
sparbössor få förekomma vid Svenska röda korsets utspisningsstäl-
len" utan istället skulle man rekommendera "att gå till exempelvis 
till Tyska röda korset med sina bidrag." 

Vidare framgår att SRK hade med sig stora mängder levertran, 
ca 80 ton, och medicin med bland annat 3,5 miljoner enheter 
insulin. Berlins Gesundheitsamt hade mottagit en stor gåva olika 
medicinska preparat. Dessutom hade en statlig medicinsändning, vars 
sammanlagda värde beräknades till 1,12 miljoner kronor, delvis 
expedierats till Berlin och Nordrhein-Westfalen. Återstoden, 
motsvarande 620 000 kronor, väntades anlända till Lübeck i maj. 
Den sändningen, sades det, hade "de svenska myndigheterna bestämt 
skall gå till ryska zonen. Detta är den enda hjälpåtgärd, som vi 
kunna göra i ryska zonen." SRK-detachementet hade också ett 
förråd med kläder som skulle utdelas före den 1 juli. Exempelvis 
disponerade Berlins teamchef Ivar Thomsen 35 ton kläder. Därav 
hade 20 ton överlämnats till Hauptamt für Sozialwesen. DHEKD och 
Caritas skulle få ca 7 ton vardera. De allierade hade enligt major 
Ivar Thomsen kommit med en förfrågan "huruvida icke Svenska röda 
korset kunde utsträcka sin bespisning till åldersgruppen 14-18 år." 
Ett avgörande i den frågan hänsköts emellertid till Statens 
Livsmedelskommission. Även träbaracker var efterfrågade och den så 
kallade Housing and Commodation Commission hade redan tagit upp 
underhandlingar i Sverige heter det i protokollet. Kapten Böhm, 
teamchefen och förbindelseofficerare i Dortmund, påpekade också 
för de övriga att de engelska militärmyndigheterna inte önskade att 
schweizare och svenskar arbetade på samma plats.59 

Vad var det nu för soppa som dagligen serverades till de av 
tyska och svenska läkare föreslagna barnen, studenterna och de 
tyska hjälpkrafterna?90 Livsmedelskommissionen hade gjort 
noggranna beräkningar av närings- och varuvärdet för ett antal 
soppor och vällingar. Dessa blev standardkosten för alla dessa 
människor under flera månader och undantagsvis till och med år. 
Det serverades makaronisoppa (250 kcal), ärtsoppa (282 kcal), 
grönsakssoppa (190 kcal), mannagrynsvälling (469 kcal) och 
havre välling med cacao (408 kcal). En halv liter soppa, som var en 
normalportion, beräknades ha ett genomsnittligt kalorivärde av 320 
kcal, dess medelpris var ca 17 öre/portion, därtill kom kostnader 
för administration, frakt med mera med ca 8 öre/portion.97 

Sopporna skulle enligt Livsmedelskommissionens beräkningar 
innehålla "50 g köttkonserver" för att vara näringsrika och hålla 
det angivna kalori värdet. På maj sammanträdet hade kapten I 
Thomsen anmärkt att "kalori värdet sjunkit avsevärt." Detta på 
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grund av att "hästkonserver kommit till användning" som hade lägre 
fetthalt. Tydligen fluktuerade kalorivärdet avsevärt mellan olika 
soppor och vällingar beroende på vad slags köttkonserver som kom 
till användning. I en rapport från februari 1949, troligen avsedd för 
militärmyndigheternas information, anger Berlins teamchef Jan de 
Geer matens kalorivärde till 557 kcal. Ökningen av kalorivärdet 
berodde på att soppan och vällingen hade förstärkts med två skivor 
hårdbröd (30 g) och 20 g smältost.92 

År 1949 belades den dagliga måltiden med en avgift. "5 Pfennige 
pro Tag" betalades nu av mottagarna. Avgiften räckte för att täcka 
varuvärdet för 30 g knäckebröd och 20 g smältost. Trots de positiva 
effekter som den förbättrade kosten innebar så fanns det också en 
negativ bieffekt. Deltagandet i utspisningen var för mottagarna 
ekonomiskt sett inte längre lika gynnsam som 1947 - då var maten 
nämligen helt gratis. SRK:s barnbespisning år 1949 följde till synes 
också det allmänt förbättrade näringsläget efter valutareformen i 
juni 1948 som medförde en allmän höjning av ransonernas kalori
innehåll.93 

RB gjorde egna beräkningar i samband med sin självständigt 
bedrivna utspisning av 26 000 österrikiska barn som började i 
februari 1946. Samma soppor och vällingar betingade där ett 
medelpris av ca 15 öre/portion. Dessutom serverades tillsammans 
med RB:s soppor bröd, ost, "kola och choklad" och vitamintabletter. 
Denna kvalitetshöjning var säkerligen välkommen men samtidigt steg 
medelpriset till 25 öre/portion. Därtill kom högre förvaltnings- och 
transportkostnader med ca 16 öre/portion. 1946 års faktiska 
medelpris/portion var 41 öre för österrikiska barn och kostade 
alltså 16 öre/portion mer än SRK:s soppa.94 

Ingenting tyder på att de österrikiska barnens föräldrar fick 
bidra med en avgift motsvarande den som SRK krävde av de tyska 
barnens föräldrar år 1949. Det framgår emellertid med all tydlighet 
att RB redan från början serverade en högvärdigare måltid för 
österrikiska barn än SRK gjorde för tyska barn. Kanske strävade 
RB efter högre kvalitet för sin 'svensksoppa'? I Österrike fick RB 
arbeta självständigt, där kunde de förverkliga eventuella intentioner 
i den riktningen - i Tyskland skulle RB arbeta tillsammans med SRK 
och fick därför anpassa sig och/eller till och med underkasta sig 
denna stora organisations villkor och krav. 

På de föregående sidorna har visats att det var i huvudsak SRK 
som förhandlade med de allierade och formellt kontrakterades av de 
allierade. Det var SRK som inledde och sedan ledde det praktiska 
samarbetet med engelska och tyska organisationer och tyska 
myndigheter. SRK kontaktades också av allierade myndigheter då 
dessa önskade en utvidgad hjälp från svensk sida. SRK idkade 
dessutom på egen hand parallella verksamheter som till exempel 
klädesgåvan till Berlins sociala myndigheter. Det betroddes också 
med statliga uppdrag - till exempel distributionen av medicingåvan 
till den ryska ockupationszonen. 

Jämförelsen mellan SRK:s bespisning och RB:s visar på kvalitets-
och prisskillnader. När SRK så småningom höjde kvaliteten på sin 

mat - det är inte otroligt att det skedde under intrycket av en 
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generell, om än mera marginell levnadsstandardhöjning - så 
bekostades förbättringen delvis av de tyska barnen själva. 

Inom den tyska barnbespisningen spelade RB en till synes mycket 
undanskymd för att inte säga betydelselös roll. RB:s och SRK:s 
planerade samarbete blev aldrig mer än en chimär på tysk botten. 
Deras samarbete till fromma för Tysklands barn inskränkte sig 
framförallt till samverkan på hemmafronten. Där bestod den till 
exempel i att båda avstod från egna offentliga insamlingar medan 
SEH:s riksomfattande kampanjer pågick. Dessutom träffades RB:s 
och SRK:s representanter mer eller mindre regelbundet i SIH, SEH 
och i olika arbetsgrupper. Där utväxlade de synpunkter, erfaren
heter och åtog sig eller tilldelades gemensamma uppdrag som 
sammanförde dem, som till exempel i SRK:s och RB:s tyska 
barnhjälp. 

RB hade alltså kommit i bakvattnet och i ett underläge gentemot 
SRK i Tyskland. Detta orsakade också en del konflikter mellan RB 
och SRK. De föranleddes av att RB ansåg sig alltför dominerat av 
det större SRK. I juni 1946 klagade Margit Levinson i en mycket 
kritisk PM hos David Östrand, ordförande i RB:s och SRK:s 
gemensamma "Hjälpkommitté för Tysklands barn".95 Efter ett 
ingripande av Knut von Horn vid Folkhushållningsdepartementet och 
Birger Ekeberg bilades schismen i september 1946. Då slogs det fast 
att "Röda korset fortfarande skall stå för verksamheten" i Tyskland. 
Vidare följde man Folke Bernadottes förslag om en "uppdelning av 
verksamheten i Västtyskland". RB verkade nu i huvudsak i Bayern, 
Schleswig-Holstein och senare även i Berlin. SRK arbetade i 
Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen och Berlin.96 

Statens representanter var till synes flexibla i sitt krav på 
samarbete när det gällde SRK och RB. När Tysklands delning hade 
blivit ett faktum var den geografiska gränsen emellertid inte helt 
ogenomträngbar. Däremot eftersträvades en fast gränsdragning i 
RB:s och SRK:s praktiska arbete. På RB:s årsmöte 1955 avfärdade 
Margit Levinson med eftertryck en motion om sammanslagning med 
SRK. Hon menade då att Röda korset istället borde "överlämna 
uppgifterna rörande barnavården till Rädda Barnen." Vidare ansåg 
hon att om RB hade varit en del av SRK så skulle det vara orimligt 
att tro "att man ifråga om barnhjälp uppnått ett sådant resultat 
som Rädda Barnen gjorde som helt fristående organisation under de 
tio åren efter kriget." 

I ett kortare perspektiv var alltså Tysklands-hjälpen en källa till 
konflikt mellan SRK och RB. I ett längre och vidare perspektiv 
var den en milsten på vägen för RB:s strävanden att bli en 
etablerad och självständig hjälporganisation i internationella 
sammanhang. 

Röda korsets och Rädda Barnens relationer till andra frivilliga 
organisationer 

Motsättningar och samarbetssvårigheter inom Tysklands-hjälpen 
präglade inte bara SRK:s och RB:s inbördes förhållande. Deras 
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relationer till andra frivilliga organisationer innehöll element av 
såväl konflikt som samverkan. Det har inte varit möjligt att 
utvärdera alla de talrika nedslag som vittnar om SRK:s och RB:s 
förhållande till andra organisationer. Därför måste det bli fråga om 
en summarisk överblick utifrån ett samarbets- och/eller konfliktper
spektiv. I samband därmed kommer också en mängd nya organisatio
ner och hjälpakti vite ter att skymta fram. Uppropet om hjälp till 
Tysklands barn, statens anslag till barnbespisningen, SEH:s 
riksomfattande insamlingskampanjer och de många rapporterna om 
läget i Tyskland uppfattades av allmänheten och av många 
organisationer som ett godkännande av Tysklands-hjälpen som 
sådan. Ett belägg för denna tolkning är bland annat det faktum att 
från och med 1946 blev fler och fler viljeyttringar och organiserade 
strävanden för en hjälp till Tyskland synliga (se härtill Kapitel II). 
Flertalet av de frivilliga organisationer som avsåg att bispringa 
landet var direkt eller indirekt relaterade till SRK och/eller RB. 
Orsaken var att dessa efter bespisningens igångsättande hade fått 
status som statligt erkända hjälporganisationer. De hade de 
kunskaper och erfarenheter från Tyskland som gjorde dem efter
traktade som samarbetspartners och rådgivare. 

En av dem som sökte samarbeta med SRK var det religiösa 
samfundet Inomeuropeisk Mission, även kallat Individuell Människo
hjälp (IM). IM bildades 1938 i Lund och under kriget sändes bland 
annat "varma kläder" till Wiens judar som var på väg att deporteras 
till Polen. Men det egentliga hjälparbetet under mera fasta former 
började i maj 1944 då IM:s första styrelse valdes. Samfundets 
målsättning var att "förmedla en insats från den svenska kristen
heten till det krigshärjade Europas andligt och materiellt utarmade 
människor."95 

Vid årsskiftet 1946/47 började IM sitt hjälparbete i Hannover. 
Endast genom att "vara inorganiserad under Svenska Röda Korset 
kunde I.M. få tillstånd att verka inom den brittiska zonen."99 Jan 
de Geer, dåvarande förbindelseofficer i Vlotho, hade enligt ett 
meddelande i september 1946 fått kännedom om att saken låg 
Bernadotte "varmt om hjärtat" och trätt i förbindelse med 
engelsmännen.700 Genom att gå under SRK:s "egid" hade samfundet 
"också erhållit anslag för det tyska fältet från Svenska Europahjäl
pen intill utgången av år 1949". IM:s kontor i Hannover använde vid 
förekommande administrativa göromål en stämpel med texten 
"Swedish Red Cross I.M. Lüerstr. 32 Hannover". Stämpeln var 
dessutom försedd med Röda korsets symbol. En nästan identiskt 
utformat stämpel användes för övrigt också av Internationella 
Arbetslag (IAL) som tidvis arbetade under SRK:s regi. IM hade en 
personalstyrka på i genomsnitt 5 män och 5 kvinnor på platsen, 
dessutom anställdes ett 60-tal tyskar.707 

Samfundet inriktade sig i huvudsak på att hjälpa flyktingar i 
Niedersachsen med tyngdpunkt i Hannover. IM drev bland annat "a 
childrens nursery for 60 children in Hannover - aged 3-6 years." 
Barnen försörjdes där under sex veckor "with Swedish food, clothes 
and medicin." Ett liknande hem var planerat i Cloppenburg. IM 
delade också ut kläder till ca 50 familjer om dagen.702 Den 6 
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november 1947, alltså på Gustaf-Adolfs-dagen, kom Folke Bernadotte 
till Hannover för att inviga IM:s "stora barackkomplex 'Svenskhem-
met'".703 

Samarbetet med SRK krävde emellertid också sitt pris. Inte bara 
att IM ålades att informera och rapportera om sin verksamhet till 
SRK utan samfundet fick så gott som helt avstå från en egen 
identitet. I oktober 1950 skrev Britta Holmström i ett brev till 
Ellen Tiselius att "I.M. i Tyskland städse kallats 'Schwedisches 
Rotes Kreuz'". I brevet konstaterade hon att ett betydande mått av 
"internationell 'good will', som dess [IM:s] hjälparbete tilldragit 
från både tysk och brittisk sida oavkortat kommit Svenska Röda 
Korset tillgodo." Brevet innehåller en begäran om anslag ur SEH:s 
avslutade insamling. Anslaget på 311 000 kronor hade delats mellan 
RB och SRK och Britta Holmström ansåg att en tredjedel borde 
tillfalla IM. Hon krävde därför 51 800 kronor av vardera organisa
tion. 

Vidare heter det att IM "av ideella skäl såsom en kristligt 
ekumenisk rörelse velat undvika splittring och därför hittills avstått 
från bildandet av egna lokala stödorganisationer... men om denna 
anspråkslösa undanskymdhet skulle betyda, att arbetet strypes på 
grund av brist på behövliga gåvomedel, måste givetvis en annan 
taktik väljas."704 

SRK:s överstyrelse lämnade sitt svar den 27 oktober. Där 
poängterades att samarbetsavtalet hade upphört den 1 januari 1950 
beroende på att "agreement" med engelsmännen till följd av 
politiska förändringar hade sagts upp.705 Vidare kritiserades IM:s 
arbetssätt i Tyskland. Överstyrelsen ansåg nämligen att skötseln av 
IM: s flyktinghem och andra sociala inrättningar borde ha överlåtits 
till tyskarna själva för att vara en verklig "hjälp till självhjälp." 
Avslutningsvis hänvisade SRK till sitt eget omfattande arbete bland 
flyktingar och menade "att det knappast kan anses tillåtligt att 
medel, som insamlats för Röda Korsets flyktingverksamhet eller 
överlämnats till Röda Korset för denna verksamhet, användas till 
bekostande av andra organisationers arbete."706 Även RB:s 
ordförande Margit Levinson gav i sitt svar av den 24 oktober 1950 
ett negativt besked. Här är det endast ett kort beklagande över att 
"tilldelade medel redan var förbrukade."707 

Det här anförda exemplet visar att hjälpinsatsen i Tyskland var 
underkastad i första hand de allierade myndigheternas villkor och i 
andra hand SRK:s som fungerade som ockupationsmakternas 
förlängda arm. En mindre organisation som gick under SRK:s flagg 
fick anpassa sig till dess hjälpkoncept och bli en del av den för att 
kunna vara verksam överhuvudtaget. I de få arbeten som finns om 
den utländska efterkrigshjälpen till Tyskland, till exempel i Hans-
Josef Wollasch', arbete saknas IM helt medan SRK:s insatser 
framhävs explicit.705 

Ytterligare ett exempel på den tämligen frekvent förekommande 
konkurrensen om medel är de finska krigsbarnen. Deras frivilliga 
hjälporganisation, HFB som bildats 1941, tvingades från och med 
1944 kämpa mot en rad ekonomiska svårigheter. Norgehjälpen var 
en av HFB:s konkurrenter. I samarbetets namn hade HFB avstått 
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från all "publicitet för någon tid, och till följd av detta hade stora 
svårigheter uppstått att på nytt arbeta sig in i allmänhetens 
uppmärksamhet."709 Ju närmare krigsslutet kom desto svårare blev 
det att skaffa fram anslag för de finska barnen. Nya frivilliga 
organisationer växte fram och andra länder och samhällsgrupper 
kom i fokus för intresset.770 

HFB blev, som H W Beer uttryckte det år 1946, ett "sorgebarn" 
för både "social- och finansdepartementet" och för SIH. Troligen 
hade situationen på grund av SEH:s massiva insamlingskampanjer 
till andra länders förmån blivit så kärv att HFB tvingades att 
tillämpa ett nytt tillvägagångssätt för att komma över anslag. Nu, 
skrev Beer, "tillämpar [HFB] taktiken att utan konsultation sätta i 
gång ett antal hjälpprojekt och efter ett halvår komma med nödrop 
och räkningar direkt till departementen."777 

Att HFB lyckades med sin taktik berodde troligen på att staten 
uttryckligen hade prioriterat de nordiska länderna. Därför hade 
departementen knappast något annat val än att betala om inte den 
svenska statens deklaration om nordisk gemenskap och samarbete 
skulle framstå som ihålig. 

SRK och RB idkade också ett samarbete med tre av de större 
tyska hjälporganisationerna. AW, Caritas och DHEKD hade till och 
med en filial i Sverige där de hade förenat sig i Samarbetskommit-
tén för de tyska hjälporganisationerna (STH) med säte i Stockholm. 
Meyer von Achenbach, en av STH:s ledande funktionärer, berättade 
1949 i ett brev till Mrs. Smith vid OMGUS Welfare Branch om 
samarbetet med de två stora svenska organisationerna. Där heter 
det: "The Joint Committee [kommitténs engelska namn var Joint 
Committee of German Relief Organisations] received very great 
assistance from the Swedish Red Cross, which in 1947 put the 
repatriation busses at the disposal of the children taken by the 
Joint Committee to Sweden." RB, heter det vidare i samma 
redogörelse, "has asked the Joint Committee to take charge of the 
transports of all children (displaced, orphans etc.) who come over 
to Sweden in the care of 'Rädda Barnen'." Vidare framgår av brevet 
att medel till barnöverföringen "are raised by voluntary contribu
tions of persons and organisations in Sweden and in the United 
States."772 

Redogörelsen är intressant ur flera aspekter. Dels visar den på 
ett samarbete mellan RB och de tyska samordningsorganet, dels 
visar den att en tysk-svensk aktion delvis finansierades med 
frivilliga medel från USA. Samarbetet mellan SRK och STH i 
barnöverföringen var emellertid ytterst tillfälligt. Jan de Geer sände 
i mars 1949 ett brev till STH:s representant i Berlin Dr. Ernst 
Schaar. Där säger de Geer att SRK:s och SEH:s inställning till 
"Kinderverschickung ist vollkommen klar. Wir wünschen uns nur mit 
einer Hilfeleistung an Ort und Stelle zu befassen und lehnen 
jegliche Unterstützung ab, wenn es sich um derartige Transporte 
handelt." De västallierade mottog ett liknande ställningstagande av 
de Geer. I Stockholm hade SRK:s överstyrelse utarbetat ett 
memorandum där ett fortsatt stöd till Meyer von Achenbachs aktion 
avböjdes å det bestämdaste.775 
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Svenska frivilliga organisationer vilkas verksamhet till viss del 
finansierades med anslag från frivilliga organisationer i USA eller 
andra länder tillhörde inte vardagen. Men det finns flera belägg 
för dylika samarbetsformer. Ett annat exempel är Bonde-Söder
manska förbundet (BSF) som bildades 1947 av Ebba Bonde och 
överdirektör Harry Söderman. BSF var en av de första organisatio
ner som Statens utlänningskommission (SUK) i juli 1947 gav 
officiellt tillstånd att överföra en grupp om 250 tyska barn till 
Sverige (se Kapitel IV).114 Den 9 mars 1948 inkom ett telegram till 
chefen på UD:s rättsavdelning Gösta Engzell. Där meddelades att 
"American Friends Service Committee [AFCS] var villig att 
reservera pengarna ytterligare en tid." Pengarna, 25 000 dollar var 
avsedda till "Bondeska kommittén" för överföringen av tyska barn 
till Sverige. Lisa Lind, RB:s expert för överföringar av barn, fick 
ett meddelande om saken och skrev då, den 16 mars, till SEH:s 
kamrer Jonsson. I brevet heter det: "Översända härmed papperen 
angående $ 25 000 och hoppas Kamrer Jonsson får en genial idé, 
som gör att vi kan få dem. Rädda Barnen står naturligtvis till 
förfogande, om det blir tal om barnöverföring av något slag."775 

Telegrammet och brevet är inte bara ett belägg för att svenska 
enskilda hjälpaktioner delvis finansierades med frivilliga medel från 
USA eller andra länder, utan de visar också att frivilliga organisa
tioner konkurrerade för att komma över mera pengar. RB är till 
och med berett att göra avkall på en princip för att få dessa 25 
000 dollar. SIH, som anlitade RB som sakkunnig i barnöverförings-
frågor, hade tidigare vid flera tillfällen avslagit barnöverföring från 
bland annat Polen och Österrike med motiveringen att "vår hjälp 
kan lämnas på mer effektivt sätt" i deras hemländer.776 Margit 
Levinson, ledamot i SIH, har länge varit införstådd med denna linje. 
När en SIH delegation återkom i december 1946 från Tyskland heter 
det i deras rapport "att Tysklands barn bäst hjälpas i sitt eget 
land."777 Någon avvikande åsikt från denna den officiella linjen 
framfördes inte av RB:s ordförande. Likväl var RB, Svenska 
Israelmissionen (SIM) och BSF de tre svenska organisationerna som 
av SUK beviljades inresetillstånd för 500 tyska barn.775 Kanske var 
RB:s försök att tillskansa sig 25 000 dollar ett "nödvändigt" sätt för 
att kunna finansiera denna nya verksamhet? BSF:s aktion för tyska 
barn upphörde i maj 1948.779 

Det framgår också med all tydlighet att de amerikanska 
kväkarna - AFSC - gick in för att förverkliga sina år 1943 inför 
Folke Bernadotte uttalade hjälpplaner. Samarbetet med och 
finansieringshjälpen till i Tyskland verksamma utländska organisati
oner var för dem ett led i strävandena att hjälpa Tyskland och att 
lägga "Fundamente für den friedlichen Ausgleich der Menschen 
untereinander." År 1947 mottog AFSC för sitt hjälparbete i bland 
annat Tyskland Nobels fredspris.7 

RB mottog också en hel del naturagåvor från enskilda och 
frivilliga organisationer i utlandet. Den "svenska ministerfrun 
Wennerberg i Chile" hade 1947 sänt 1,5 ton honung under förbehåll 
att partiet skulle utdelas bland tyska barn. Honungspartiet 
skeppades vidare till Lübeck där det i enlighet med ett av RB 
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"uträknat fördelningssystem" utdelades av AW. Canadian Save the 
Children Fund (CSCF) tillförde RB en gåva på 10 ton Pablum, en 
näringsberikad tillskottskost för barn. Denna gåva kom dock 
uteslutande ungerska barn till godo. UNICEF tog från och med 1948 
över RB:s hjälparbete för barn i Rumänien och frigjorde på så vis 
resurser för en utökad hjälp till andra länder. De brittiska 
myndigheterna i Tyskland kunde då motta en RB-gåva på 13 ton 
torr-soppor för utspisning av "DP-barn i flyktingläger i den 
brittiska zonen".727 

Både RB och SRK samarbetade alltså med svenska och utländska 
frivilliga organisationer. Denna samverkan var ofta präglad av 
underordning och beroende. Dessa drag var mera framträdande i 
SRK:s än i RB:s relationer till mindre organisationer. Den ojämlika 
ställningen mellan SRK och dess samarbetspartners berodde på att 
SRK hade en gynnad ställning gentemot den engelska ockupations
makten. SRK var självt underkastat de allierades kontroll, men 
kunde tack vare engelskt medgivande övervaka flera av de svenska 
organisationer som var verksamma i Tyskland. Detta medförde att 
deras hjälpinsatser i hög grad kom att förknippas med SRK. 

Efterkrigshjälpens svarta får 

Våren 1944 bildades Hjälpkommittén för Tysklands barn (HTB) under 
ordförandeskap av överste A G Nordensvan, kassaförvaltaren 
grevinnan Lili Hamilton och sekreteraren ingenjör Carl E Carlberg. 
HTB arbetade under hela sin verksamhetstid i motvind och 
anklagades i den svenska pressen för pronazistiska sympatier. De 
flesta svenska organisationer och statliga organ inom efterkrigs-
hjälpen tog avstånd från HTB. Dess möjligheter till samarbete med 
svenska organisationer var i det närmaste obefintliga. Kommittén 
fick inga som helst anslag från vare sig SIH eller SEH och det tog 
lång tid innan Näringslivets Granskningsnämnd beviljade HFB ett 
auktoriserat postgirokonto.722 

Det finns olika förklaringar till HTB:s särställning. För det 
första bildades kommittén vid en tidpunkt då fler och fler tog 
avstånd från Tyskland. Då var det inopportunt att offentligt 
deklarera sina sympatier för Tyskland - att HTB uttryckligen vände 
sig till barn var tydligen inget argument som förskonade den från 
att misstänkas för frändskap med Tredje rikets ideologi. För det 
andra annonserade HTB nästan uteslutande i den nazistiska 
Dagsposten där den också införde nyhetsartiklar om sin verksamhet 
och sitt hjälparbete i Tyskland.723 Följaktligen kom, åtminstone i 
början, en stor del av de insamlade medlen från Dagspostens 
läsekrets. Situationen förändrades avsevärt efter kriget då, enligt 
Lili Hamilton själv, medel bland annat kom från ASEA, från 
kyrkokollekter och "15 Röda korskretsar och en mängd andra 
organisationer" som arbetade för HTB.724 

För det tredje var organisationens sekreterare Carl Enfrid 
Carlberg, som också ställde sitt kontor i Stockholm till HTB:s 
förfogande, belastad genom sin ledande roll inom Samfundet 
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Manhem som under kriget var engagerat i "värvning av svenska 
frivilliga till tyska krigsmakten". Carlberg hade också ett förlag, 
Svea Rike, som samarbetat med och varit huvuddistributör för 
nazistiska bokförlag och bokklubbar/25 För det fjärde finns det 
många belägg för att HTB mottog och distribuerade gåvor från 
Argentina och Chile, efter kriget kända tillflyktsland för tyska 
nazister/20 Det var också allmänt känt i Sverige att till exempel 
HTB med sin så kallade Officershjälp vände sig till före detta tyska 
officerare och deras anhöriga/27 För det femte finns det belägg 
för att Lili Hamilton yppat både antikommunistiska och antisemiti
ska åsikter.725 De här anförda beläggen torde räcka för att 
förklara det motstånd som HTB möttes av i Sverige. 

Resultatet av HTB:s insamlingar - kläder, olika slags förnöden
heter, monteringsfärdiga trähus och finansiering av byggnationer på 
plats såsom dag- och rekreationshem - förmedlades nästan 
uteslutande genom samarbetet med DHEKD.729 Hjälpens värde 
uppskattades år 1950 till 30 miljoner kronor.730 

Det skulle emellertid dröja länge innan Lili Hamilton fick se 
resultatet av sitt arbete för Tyskland. Det brittiska Permit Office 
hindrade henne från att besöka Tyskland trots att DHEKD gjorde 
flera påstötningar för att utverka ett brittiskt inresevisum. Lili 
Hamilton trodde sig ha bevis för att Folke Bernadotte och SRK låg 
bakom de brittiska militärmyndigheternas avvisande men ändå 
kluvna inställning till HTB. Hon fick nämligen också uppskattande 
tackbrev av militärregeringens Religious Affairs Branch.737 

DHEKD:s dåvarande president var Dr. Eugen Gerstenmaier, en av 
den kristna motståndsrörelsens ledande gestalter. Han hade 1944 av 
nazisterna dömts till 7 års tukthus. Efter kriget grundade han 
DHEKD och gjorde i egenskap av dess president flera Sverige-besök 
för att träffa representanter för den svenska efterkrigshjälpen. Han 
sammanträffade då också med Lili Hamilton och diskuterade bland 
annat frågan om överföringen av tyska barn.732 År 1949 blev han 
CDU:s ledamot i den nya västtyska förbundsdagen och hösten 1950 
tilläts Lili Hamilton att resa in i Tyskland. År 1954 valdes 
Gerstenmaier till förbundsdagens president. Samma år tilldelades Lili 
Hamilton "Bundesverdienstkreuz" för sina insatser.733 Och HTB:s 
och Lili Hamiltons Tysklands-hjälp som alltså stod utanför den 
officiella svenska efterkrigshjälpen uppmärksammas också i Hans-
Josef Wollasch' arbete.734 

Tysklands-hjälpens relationer till de allierade 

Ett återkommande problem var de för svenskt vidkommande så 
viktiga transporterna av förnödenheter från Lübeck, senare även 
Saßnitz, till de olika hjälpbaserna i Tyskland och Österrike. I juni 
1946 mottog UD en skrivelse från den brittiska legationen i 
Stockholm där ministern C B Jerram framförde den engelska 
regeringens tack för den under våren genomförda bespisningen av 
tyska barn. Han hoppades också att den skulle fortsätta även under 
hösten/vintern 1946/47.735 
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I en SIH-promemoria från juli 1946 diskuterades höstens/vinterns 
planerade utspisning. I samband därmed uttrycktes förhoppningen 
om att "man från engelsk sida [skulle] åta sig större förpliktelser 
än hittills beträffande transporter, personal etc." Detta skulle 
medföra en eftersträvad minskning av kostnaderna för den tyska 
bespisningsaktionen/'30 Från och med oktober 1946 fortsatte 
utspisningen i enlighet med de brittiska önskemålen och de svenska 
planerna. Däremot hade frågan om betalningen av de svenska 
transporterna på tysk mark inte lösts på ett för SRK, RB och den 
svenska regeringen acceptabelt sätt. Det framgår av ett brev från 
juni 1947 som kapten Jan de Geer i egenskap av förbindelseofficer 
i Vlotho skrev till A Reid vid den engelska militärregeringens 
Railways Branch, Transport Division i Bielefeld. Där heter det: 

Om inte de svenska organisationerna får betala de nödvändiga järn
vägsfrakterna genom Tyskland "in Reichsmark ...there is a serious 
risk that their activities will have to cease not in Hungary and 
Austria only, but also in the British Zone of Germany. "137 

Nästan ett halvt år senare, i november 1947, erhöll Jan de Geer 
det engelska svaret. Där heter att "bills for transport charges will 
be submitted to the Swedish Government in dollars... the currency 
in which payment is to be made will be a matter for agreement 
between the Swedish Government and the Occupation Authorities." I 
ett brev av den 1 december till SRK:s generalsekreterare H W Beer 
översände Jan de Geer en kopia av militärregeringens svar. 
Dessutom berättade han att "Transport Division konfidentiellt 
föreslagit att ånyo taga upp hela frågan om reduktioner av 
frakttarifferna genom Kontrollrådet." I övrigt ansåg han att det 
vore "bättre om det hela föres över på ett officiellt plan" så att 
UD respektive Berlin-konsulatet "kan ta upp frågan med Kontrollrå
det. "138 Hur frågan slutligen löstes är oklart men barnbespisningen 
fortsatte i alla fall till maj 1949. 

På vad sätt var nu transporterna en politisk fråga? För det 
första visades att barnbespisningens vara eller icke vara vid behov 
kunde kopplas till svenska fordringar. Den blev då till ett instru
ment som kunde vändas mot ockupationsmakterna för att beveka 
dem till vissa eftergifter. För det andra hänger transporterna och 
deras betalning i dollar ihop med handelspolitiska motiv. Ekonom
historikern Martin Fritz visar i en uppsats om Sveriges utrikeshan
del att åren närmast efter kriget besvärades av ett kraftigt 
underskott i handelsbalansen på grund av utökad handel "mit dem 
Dollarraum." Så var till exempel år 1947 hela 69 % - det vill säga 
1,36 miljarder kronor - av handelsunderskottet föranlett av det 
sedan länge uppdämda importbehovet som endast kunde stillas 
genom utvidgade handelsförbindelser med dollarländer. Bland dem 
intog USA en ledande ställning vars andel av 1947 års handelsminus 
utgjorde 65 % eller 1,29 miljarder kronor.739 Den svenska regerin
gen bör alltså ha haft ett intresse av att inte höja dollarunderskot
tet ännu mera. Jan de Geers påtryckningar på engelsmännen borde 
alltså rimligtvis ha legat helt i linje med regeringens handelspolitis
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ka överväganden. 
SRK:s hjälpinsats i Berlins fyra sektorer var till synes mycket 

uppskattad av AKB. Ett uttryck för detta var enligt teamchefen Jan 
de Geer 1947 års "written permission of the Allied Kommandantura 
for the Swedish Red Cross to continue their work in Berlin as an 
independent national society."7'*0 Men oberoendet och friheten 
krävde också sin tribut. För det första var självständigheten 
kopplad till kravet att lägga distributionen av "gåvor av kläder, 
skor, livsmedel, medikamenter etc" helt i den berlinska stadsför
valtningens händer.747 Därmed försvårades SRK:s kontroll och den 
kom successivt att glida ur dess händer. 

För det andra tvingades SRK nu att själv bära allt ansvar och 
alla konsekvenser för sitt agerande. Vad detta innebar blev mycket 
tydligt i det politisk-ideologiska spelet mellan stormakterna som 
hotade utmynna i ett öppet krig år 1948/49. Då försvårades SRK:s 
arbetssituation både som representant för det politiskt neutrala 
Sverige och som oberoende organisation. I synnerhet från sovjetiskt 
håll gjordes ansatser som klargjorde för SRK att självständigheten 
hängde på en skör tråd och var mera fiktiv än reell. Men det skall 
också betonas att relationerna mellan SRK och Sovjetunionen sedan 
länge var infekterade. Det började med att Berlin-teamets tidigare 
chef, major Ivar Thomsen, år 1947 vid flera tillfällen hade 
underlåtit att rapportera om SRK:s verksamhet till AKB. Detta hade, 
enligt Jan de Geer, framkallat en "fientlig" inställning mot SRK hos 
ryssarna.742 

Även i fortsättningen blev Sverige, SRK och RB i olika samman
hang utsatta för sovjetiska och/eller sovjetstyrda anklagelser och 
påhopp. På en extra sammankallad regionalkonferens för nationella 
röda korsförbund i Belgrad 1947 anklagades Sverige och SRK för att 
ha "stött mot Sovjetunionen fientliga 'centra'." Som bevis för detta 
påstående anfördes bland annat "Expressens" artikel "om en baltisk 
'sammansvärjning'" och understöd till "sovjetfientliga element i d.p.-
läger i de västra zonerna i Tyskland." SRK:s hjälp till "västzoner-
na", hävdade ryska rödakors-representanter vidare, hade också gått 
till antidemokratiska och FN-fientliga element. Anklagelser av 
ungefär samma karaktär riktades enligt SRK:s delegat, H W Beer, 
också mot ARC och BRC.74i 

I den sovjetiska zonens press cirkulerade i september 1947 en 
skämtteckning. Den visar en rättssal med en kvinna framför 
skranket. Domaren uppmanar kvinnan att berätta varför hon utgav 
sig för att vara änka efter en "Gauleiter" trots att hennes avlidne 
make bevisligen var en helt simpel partimedlem. Kvinnan svarar då: 
"Jaa... - Görings änka får ju alltid så många paket från Sverige!" 

Den tjeckiska tidningen Mladå Fronta (Nya fronten) rapporterade 
under samma månad om den påbörjade överföringen av tyska barn 
till Sverige. Artikelns rubrik lyder: 

"SCHWEDEN BEGRÜSST DIE DEUTSCHEN KINDER. Die verelendeten 
Kinder ganz Europas können warten." I artikeln anslås en mycket 
ironisk ton. Där heter det att barn i hela Europa svälter medan 
tyska barn utspisas med choklad. Dessutom, heter det vidare, 
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inbjuds nu 10 000-tals tyska barn till Sverige "einige noch in HJ-
Uniform." Avslutningsvis försäkras att man inte är avundsjuk men 
att man kräver rättvisa och jämlikhet för alla europeiska barn. Men 
"wie es scheint - will davon das Frieden liebende und charitative 
Schweden nichts wissen."744 

Även RB:s verksamhet i Österrike försvårades och hindrades 
handgripligt av den ryska ockupationsmakten. I början av juni 1947 
sköt en rysk vaktpost av misstag RB-medarbetaren Arne Karlsson. 
Händelsen utlöste skiftande reaktioner - för och emot en fortsatt 
hjälp till utlandet - i den svenska dagspressen.745 I oktober 1947 
underrättades RB:s Stockholms-central av sin representant i Wien, 
Nils Thalén, att de ej längre kunde få tillstånd att besöka sina 28 
barnhem i Niederösterreich i den sovjetiska zonen. Den utlösande 
orsaken var enligt Nils Thalén SRK:s planerade hjälp till från 
Sovjetunionen hemvändande krigsfångar. I den österrikiska pressen 
hade det hela utformats som om "krigsfångarna till stor del 
återvänder svårt sjuka eller starkt undernärda."746 I april 1948 
föreslog RB till SEH att stoppa "det svenska understödet i form av 
livsmedelstillskott och komplettering av kläder" till barnhemmen i 
den sovjetiska zonen i Österrike. Istället skulle hjälpen nu styras 
över till Steiermark eller Kärnten.747 Båda dessa län låg i den 
brittiska ockupationszonen. 

Det förekom alltså omfattande kritik och repressalier från 
sovjetisk sida mot den svenska hjälpen redan innan det kalla kriget 
utmynnade i en av sina allvarligaste konflikter.745 Dessutom ansåg 
Sovjetunionen att den svenska hjälpen i alltför hög grad gick till 
antidemokratiska och sovjetfientliga krafter bland den tyska 
befolkningen och DP:s. Anledningen till den sovjetiska kritiken var 
troligen missnöjet över att rysk- och polskfödda DP:s i västzonerna 
vägrade att återvända till sina hemländer. Materiellt stöd till DP-
läger tolkades då följaktligen som sovjetfientligt. HTB:s Officers-
hjälp hade också kritiserats i den västtyska pressen eftersom den 
påstods tillfalla gamla nazister och andra antidemokratiska krafter. 
Att HTB stod utanför den officiella svenska efterkrigshjälpen och 
dess kontrollmöjligheter saknade enligt sovjetisk uppfattning 
betydelse.749 

Berlin-blockaden och Svenska röda korset 

Under den sovjetiska blockaden av Västberlin ställdes SRK:s 
förmåga att hålla sig utanför stormaktskonflikten på svåra prov. I 
december 1948 kallades teamchefen Jan de Geer till den östtyska 
magistraten för överläggningar angående barnutspisningen som trots 
blockaden hade återupptagits i Berlins alla fyra zoner. Mötet mellan 
Östberlins nya borgmästare Friedrich Ebert och SRK:s teamchef 
relaterades i Neues Deutschland den 11 december 1948. Där heter 
det att Sveriges representant och Friedrich Ebert hade fört ett 
samtal rörande "organisatorischer Maßnahmen zur Verpflegung von 
50 000 Kindern" och att borgmästaren hade tackat Jan de Geer för 
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Sveriges oegennyttiga bemödanden. I artikeln antyddes vidare att 
magistraten i Östberlin skulle betraktas som hela Berlins lagliga 
stadsförvaltning.750 

Den svenske generalkonsuln i Västberlin, Brynolf Eng, underrät
tade några dagar senare UD i Stockholm om Jan de Geers besök i 
öst. I brevet betonar han det olämpliga i att SRK:s representant 
hade åkt till Östberlin eftersom visiten sedan i Neues Deutschland 
hade fått "en officiell prägel." Detta hade enligt generalkonsuln 
väckt uppmärksamhet på engelskt håll. Engelsmännen hade undrat 
"huruvida Sverige genom hans [de Geers] besök velat ge uttryck för 
sitt erkännande av den nya, ur västallierad synpunkt illegala 
magistraten." Brynolf Eng avslutade sitt brev med att betona det 
lämpliga i att SRK:s representant fortsättningsvis tog kontakt med 
beskickningen eller amerikanska och engelska myndigheter om "han 
på grund av transportförhållandena etc. måste besöka den s.k. 
operamagistraten.1,757 

Trots de Geers besök hos Friedrich Ebert stoppades SRK:s 
transporter, som sedan mitten av 1948 också gick via Saßnitz, den 
17 januari 1949. Förnödenheterna hade återsänts till Sverige.752 

Även IRC: s utspisning av 100 000 åldringar hade drabbats på grund 
av att matleveranserna hade "blivit blockerade i östsektorn." En 
västtysk tidning som påstods stå "i den amerikanska militärregerin
gens tjänst" hade då publicerat "ett falskt meddelande om att 
varorna i fråga voro beslagtagna för de ryska besättningstruppernas 
räkning". Därpå hade de sovjetiska myndigheterna svarat med ett 
transportförbud ocli_ häv dat att IRC "gav icke önskvärd uppmuntran 
åt sovjetfientlig propaganda."753 

Troligen drabbades också SRK:s transporter av samma förbud. 
Jan de Geer satte sig den 24 januari i förbindelse med herr 
Rentmeister som var sekreterare vid östtyska "Kommission zur 
Verteilung der ausländischen Spenden bei der Hauptverwaltung 
Arbeit und Sozialfürsorge in der Deutschen Wirtschaftskommission 
für die sowjetische Besatzungszone" (DWK). Av de Geers relation 
framgår att han karakteriserade Rentmeister som en "hederlig men 
fanatisk" kommunist som dock tidigare hade hanterat "mycket stora 
gåvor från Svenska Europahjälpen, både i form av medicin och 
livsmedel" på ett "förträffligt sätt". Den östtyske funktionären 
klargjorde vid mötet att "magistraten Ebert blott kunde taga 
ansvaret för sådana gåvosändningar importerade via ryska zonen 
[och] som givaren avsåg fördela inom Berlins ryska sektor. 
Beträffande västsektorerna fingo dessa numera klara sig själva."75* 

Två dagar efter besöket hos sekreterare Rentmeister skickade 
Jan de Geer ett brev till DWK. I skrivelsen lämnas exakta siffror 
på SRK:s behov av förnödenheter för att utspisningen skulle kunna 
fortgå. Brevet avslutas med ett öppet hot om att bespisningen 
skulle upphöra om inte DWK kunde genomdriva transporttillståndet. 
Om livsmedlen uteblev skulle SRK underrätta "die Allgemeinheit in 
Berlin über das Aufhören der Schwedenspeisung sowie über die 
Gründe."755 

Jan de Geer försökte också att få till stånd en överenskommelse 
med de västallierade myndigheterna för att via luftbron kunna 
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"införa livsmedel för Svenska röda korsets aktion i samtliga fyra 
sektorer". Även dessa "bestyrkte uttryckligen att luftbron endast 
kunde användas för eventuell transport av de livsmedel som vi 
avsåg fördela i västsektorerna." Den 10 februari sammanträffade Jan 
de Geer med den ryske översten Jelisarov. Här mottog han det 
klara beskedet att utländska hjälporganisationer "nu skulle bli 
tvungna att dela upp sin verksamhet." Jan de Geer meddelade därpå 
att "Svenska röda korset var berett dela upp verksamheten i en 
östlig och en västlig aktion." Han uppgav kravet om en "fortsatt 
import över Saßnitz för hela Berlin". Överste Jelisarov uttryckte sin 
belåtenhet över förslaget och avslutade audiensen. Barnbespisningen 
fortsatte från början av mars 1949 från två centrala kök, ett i öst 
med livsmedel importerade via Saßnitz, och ett i väst vars livsmedel 
flögs in med västallierade flygplan.756 Den 30 april 1949 upphörde 
SRK:s barnutspisning i Berlins tre västsektorer, den 14 maj i 
Berlins östsektor. Fram till dess hade dagligen ca 15 000 barn i de 
tre västsektorerna och ca 10 000 barn i den ryska sektorn under 34 
månader deltagit i SRK:s utspisning.757 

Bespisningen som ideologiskt-politiskt instrument 

Var nu 'svensksoppan' ett lämpligt instrument som bland annat 
skulle vara ägnat att befrämja det 'tyska folkets andliga tillfrisk-
ning'? Tillfrågade personer, som under barndomen hade fått delta i 
utspisningen, hade knappast några minnen från den tidens möte 
med svensk hjälpverksamhet. Däremot är deras föräldrar än idag 
tacksamma för den erhållna hjälpen i bristtidens dagar. Detta tog 
sig uttryck på olika sätt. En mamma skrev en vers där hon prisade 
den svenska hjälpen och hon hävdar att hon aldrig kommer att 
glömma ' svensksoppan'. En annan mor betecknar den svenska 
utspisningen som "das größte Hilfswerk für Berliner Kinder... Es 
hätte verdient, im Gegensatz zu der Hilfe Amerikas und der 
Schweiz, mehr gewürdigt zu werden in der deutschen Presse."755 

Men det finns också negativa omdömen ffiot vissa inslag i 
samband med bespisningen. En mor berättar att hon behandlades 
mycket nedlåtande av den svenska personalen. Detta bekräftades 
också av den tyske läkaren som undersökte öch föreslog undernärda 
barn till bespisningen. Han menade att en del svenskar "hatten nur 
Gefühle und Augen für die Kinder; Die Erwachsenen waren in ihren 
Augen Nazis... [und wurden darum] für allerlei Schmähungen und 
Erniedrigungen ausgesetzt."759 I det storä hela är dock intervjuade 
tyskars syn på Sverige än idag främföfäUt pôsitiv och på så vis 
utgjorde bespisningen ett bidrag till samförstånd, förståelse och 
vänskap över nationella gränser. I ctòt äVSeendet kan det alltså 
sägas att aktionens målsättning uppfylldes. 

Av de västallierades uttalanden och förhållningssätt framgår att 
bespisningen hade en både politisk och idéologisk dimension. 
Särskild för den engelska militärregeringeri Var den ett välbehövligt 
komplement i försörjningen av befolkningen. I deras ôckupatinszon 
var matbristen synnerligen besvärande och de saknade på grund av 
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den ekonomiska krisen i sitt eget land möjligheter att avhjälpa den 
på ett effektivt sätt. Deras tackbrev och uppmaningar att låta 
barnbespisningen fortsätta talar här sitt entydiga språk. Av de 
västallierade i allmänhet bedömdes studentbespisningen vara en 
vällämpad åtgärd som övertygade tyskarna om det neutrala Sveriges 
goda avsikter. Detta var en viktig förutsättning för att den 
kommande kulturella-andliga hjälpen skulle mottas med en välvillig 
attityd från tyskt håll (jämför Kapitel V). 

Senare, i och med ockupationsmakternas öppna konflikt, blev det 
helt uppenbart att den svenska bespisningen i Berlin för båda sidor 
också i hög grad var en politisk fråga som utnyttjades som 
ideologiskt slagträ mot motståndaren. SRK tvingades då att följa de 
spelregler som skrevs av sovjetiska och västallierade myndigheter. 
Dess status som oberoende utländsk hjälporganisation skyddade den 
inte från att bli utnyttjad i den östtyska/sovjetiska propagandan. 
Detta väckte irritation hos såväl de västallierade ockupanterna som 
hos den svenska generalkonsuln i Berlin. 

Även tyska organisationer i västzonen, som DHEKD, berördes av 
de politiska och ideologiska motsättningarna stormakterna emellan. 
Under Berlin-blockaden började nämligen också samarbetet mellan 
DHEKD och VS i den sovjetiska ockupationszonen gnissla. I ett 
meddelande från november 1948 heter det att "an einigen Orten 
Schwierigkeiten wegen des Tischgebets entstanden sind". I en del 
städer i den sovjetiska zonen hade "Vetreter der Volkssolidarität 
bzw. der SED Einspruch erhoben". VS-president Lehmann krävde att 
bespisningarna skulle vara ideologiskt neutrala och att kyrkan inte 
utövade något inflytande på barnen. 

Detta uttalande är ett konkret uttryck för hur barnbespisningen 
politiserades och blev ett ideologiskt instrument i takt med de 
tilltagande motsättningarna mellan de allierade och mellan öst- och 
västzonen. Men det är också ett indicium för att det förekom 
fostrande inslag i samband med barnbespisningen. SRK:s bespisning 
var inte heller helt utan dylika undertoner. Det fanns intentioner 
att korrigera barnens, föräldrarnas och den tyska hjälppersonalens 
beteende. I instruktionerna till barnbespisningens personal heter 
det: 

"Alla barn böra före maten tvätta händerna. De böra själva medföra 
handdukar [och] vid ingången till bespisningen [ska det] stå ett 
handfat med vatten och desinfektionsmedel... Barnen böra tillhållas 
att tacka och säga adjö innan de går hem. Mödrarna anmodas att 
hålla barnen rena och snygga, att komma punktligt till utspisnings-
lokalen. Medhjälparna böra anvisas att vara vänliga och tåliga både 
mot barn och mödrar men ändå energiskt [se] till att våra 
bestämmelser efterföljas."767 

Dessa uppfostringsförsök avspeglas förvisso på ett mera allmänt 
plan än DHEKD:s. Likväl kan de tolkas som ett led i överföringen 
av en ideologi som också är känd från SRK:s tidigare renlighets-
kampanjer och som då riktades mot arbetarklassens barn i 1920-
och 30-talets Sverige. Pedagogen Ulla Johansson har visat att det 
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också i den gamla svenska folkskolan fanns strävanden "att i 
smutsens och oordningens ställe sätta ordning, renlighet och 
snygghet". Särskild arbetarklassens barn hade, som hon visar, stått 
i fokus för dylika uppfostringsförsök. Hälsoreglerna som fanns i 
Folkskolans Läsebok och skolbaden "blev pekpinnar som visade på 
den rätta renliga och ordningssamma vägen".7 I den mening hade 
alltså också det borgerliga SRK:s tyska barnbespisning en fostrande 
dimension fastän det är svårt att uppfatta den som ett lämpat 
'bidrag till det tyska folkets andliga tillfriskning'. 

Fram till Berlin-konflikten var också olika former av svensk 
hjälp till den sovjetiska zonen ett återkommande inslag även om 
den aldrig nådde samma omfång som hjälpen till västzonen. Från 
och med mitten av 1949 saknas så gott som helt belägg för en 
fortsatt frivillig hjälp till DDR. Däremot förstärktes hjälpansträng-
ningarna i BRD avsevärt. Barnöverföringen var därvid ett instru
ment i de intensifierade ansträngningarna att snabbt integrera BRD 
i västblocket. 
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88.SRK. 11:1. Överstyrelsen. Ser. F la. Vol. 513. "Protokoll fört ... 
den 11 maj 1946 i Hamburg med Svenska röda korsets Tysklandsde-
tachement." Angående "Vertrauensfrauen" se RB. Ser. F IV. Vol. 1. 
"Rapport över resa till Tyskland 2/12-11/12 1945" s. 9. 

89.SRK. 11:1. Överstyrelsen. Ser. F la. Vol. 513. "Protokoll fört ... 
den 11 maj 1946 i Hamburg med Svenska röda korsets Tysklandsde-
tachement." Rörande klädesgåvan och medicinska preparat till Berlin 
se Berlin-chefen I Thomsens "Report on activities from the 2nd to 
the 15th March 1946" i samma volym. 

90.1fu 6. Intervju med en pensionerad tysk läkare, Wolfgang Maas, 
som arbetade vid Jugendfürsorge Bezirksamt Neukölln i Berlin där 
han under åren 1945-49 undersökte många barn som föreslogs till 
matbespisningen. I DRK-Landesverband Berlin. Vol. Schweden finns 
flera av dessa läkarintyg. Även svenska läkare var tidvis i Tyskland 
och gjorde undersökningar av barnens hälsotillstånd och stickprov 
för att bedöma utspisningens effekter. Detta framgick av flera 
intervjuer till exempel med Else Armin (Ifu 8) och med flera tyska 
föräldrar vilkas barn deltagit i barnbespisningen, till exempel med 
Jutta Lehmann (Iff 14). 

91.SIH vol. 24. Livsmedelskommissionens beräkningar den 19/9 1946 
som tillställdes SRK. 

92.SRK. 11:1 Överstyrelsen. Ser. F la. Vol. 515. "Swedish Red Cross 
Mission (British Zone)" 23/2 1949 s. 6. 

93.SRK. 11:1 Överstyrelse. Ser. F la. Vol. 528 diverse handlingar. 
Angående 1948 års höjda kaloritilldelning och 1947 års kostnadsfria 
bespisning se Stiiber s. 241 resp. 501. Rörande varuvärdet föreligger 
en beräkning gjord av RB från 1946. Då kostade 20 g smältost ca 4 
öre och 50 g bröd ca 1 öre. Se härtill SIH vol. 25. 

94.SIH vol. 25. "Omkostnader per portion vid utspisningen i Wien" 
31/5 1946. 
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95.Folkhushållningsdepartementet. Utrikeshandelsavd. Ser. F III k. 
Vol. 11. Där finns M Levinsons PM och diverse brev av bland annat 
H W Beer, Knut von Horn och Folke Bernadotte. 

96.1bid och RB. Ser. F IV. Vol. 1. "Rädda Barnens hjälpverksamhet 
i Tyskland under åren 1946-1959." Några angivelser om den exakta 
tidpunkten för uppdelningen av Tysklands-hjälpen har inte hittats. 
Gränsdragningen för SRK:s geografiska verksamhetsområde är en 
rekonstruktion som baserar sig på många olika handlingar i olika 
arkiv. 

97.RB. Ser. F I. Vol. 10. 

98Britta Holmström; Individuell människohjälp. Linköping, 1948 s. 
231 f och Britta & Folke Holmström; Vad är och vad vill Inomeu
ropeisk Mission. 2. utv. uppl. Linköping, 1945 s. 1, 5 f och 12 f. 

99.Holmström 1948 s. 236. 

100.SRK. 11:1. Överstyrelsen. Ser. F la. Vol. 527. Brev till Jan de 
Geer den 28/9 1946. 

101.SRK. 11:1. Överstyrelsen. Ser. F la. Vol. 527. Här återfanns också 
uppgifterna rörande I AL: s och SRK: s samarbete. Betydligt flera och 
ännu mera explicita handlingar kring SRK:s kontrollfunktion över 
IAL återfanns i SEH. Ser. E. Vol. 2. Angående tysk personal se 
SRK. PC. Ellen Tiselius arkiv. Ser. E. Vol. 2. Brev av Britta Holmström 
den 14/10 1950 till Ellen Tiselius. 

102.SRK. PC. Ellen Tiselius arkiv. Ser. E. Vol. 2. Brev av Britta 
Holmström den 14/10 1950 till Ellen Tiselius. 

10^.Holmström 1948 s. 236. 

104.SRK. Ellen Tiselius arkiv. Ser. E. Vol. 2. Brev till Britta Holm
ström den 5/4 och 14/10 1950. 

105.Den 21 september 1949 erkändes BRD av de västallierade som 
egen stat. Ockupationen fortsatte ända fram till 1955 då Västtyskland 
fick full suveränitet. De tre västallierade militärguvernörerna ersattes 
under våren 1949 av High Commissioners - John McCloy (USA), Sir 
Brian Robert (Storbritannien) och André François-Poncet (Frankrike)-
dessa hade fram till 1955 avgörandena om BRD:s ekonomi i sina 

händer och bevakade "die Aufrechterhaltung der Abrüstung und 
Entmilitarisierung", se Grosser s. 116 ff och Gatzke s. 179-182. 

106.SRK. Ellen Tiselius arkiv. Ser. E. Vol. 2. Brev från SRK:s Över
styrelse den 27/10 1950. 

107.RB. Ser. Ö III. Vol. 1. 
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108.Wollasch s. 43 ff. 

109.SIH vol. 1. "Referat av sammanträdet den 6 december 1944" s. 
7. Angående HFB se Edvardsen s. 21 och Katia Båst, Finländska 
krigsbarn i Sverige = Suomalaisia sotalapsia Ruotsissa. Jyväskylä, 
Umeå, 1976. (Forskningsprojekt Migrationen mellan Finland och Sverige 
efter andra världskriget; Rapport 7) s. 3. 

110.0m antalet organisationer se SIH vol. 1. Referat av sammanträdet 
den 6 december 1944. År 1944 fanns det hos SIH 58 inregistrerade 
och rådgivande hjälporganisationer. Många av dem kom med sina 
anslagsäskanden till SIH och/eller till SEH. 

lll.Folkhushållningsdepartementet. Utrikeshandelsavd. F III k. Vol. 
11. Brev till Knut von Horn den 16/8 1946. 

112.SRK. 11:1. Överstyrelsen. Ser. F la. Vol. 518. Kopia av brevet 
till Mrs. Smith, Chief of Welfare Branch, OMGUS den 3/2 1949. 

113.SRK. 11:1. Överstyrelsen. Ser. F la. Vol. 518 samt OMGBS PWB 
4/18-1/32 Minutes of the Meeting held at Allied Kommmandantura 
Welfare and Refugee Committee on 8 March 1949 § 6 och 5 th April 
1949 § 3. På grund av SRK:s uttalande att de inte ville stödja STH 
"it was decided that the Chairman would draft a letter stating that 
no help could be given to the organisation concerned." I OMGBS 
PWB 4/18-1/35 finns ett utförligt SRK-memorandum på engelska av 
den 30/3 1949. 

114.SUK. Passbyrån. Viseringsärenden. E:VII. Vol. 8. Utdrag ur 
protokoll, fört vid SUK:s sammanträde den 11/7 1947 § 1. 

115.SEH. Ser. E II. Vol. 4. Att beloppet verkligen var avsett till 
omhändertagandet av tyska barn i Sverige framgår av ett brev från 
svenska generalkonsulatet i New York till utrikesrådet G Engzell 
den 16/2 1948. Se härtill UD. 1920 års dossiersystem. HP 39 D/Tysk
land. Vol 1624. Rörande AFSC arbete och målsättningar se McSweeny 
s. 32 och Wollasch s. 61 f. 

116.RB. Ser. F IV. Vol. 1 och Rädda Barnen. Arbetsutskottets protokoll 
den 9/10 1945. 

117.RB. Ser. F IV. Vol. 1. Rapport av en resa till Tyskland i december 
1946. Att RB verkligen höll fast vid denna princip framgår av ett 
svar till SUK som den 14/10 1948 hade fått in en ansökan från 
Österrikiska Hjälpkommittén i Göteborg om att få överföra några 
hundra österrikiska barn till Sverige. RB, som anlitades i vanlig 
ordning av SUK som remissinstans, svarade att man icke kunde 
rekommendera denna typ av hjälpverksamhet tills vidare "och ställer 
sig härvid helt solidarisk med de principer, som tidigare uttalats 
av SIH och Svenska Europahjälpen." Barnen, heter det vidare, "hjälpas 
bäst i sin egen miljö." Det blev avslag för den göteborgska kommittén. 
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Se härtill SUK. Passbyrån. Diverse skrivelser. Ser. E III. Vol. 3. 

118.SUK. Passbyrån. Viseringsärenden. Ser. E VII. Vol. 8. Utdrag 
ur protokoll... den 11/6 1947 § 1. 

119.DHEKD. ADW ZB 206. Tyska kyrkokontorets brev till Eugen 
Gerstenmaier vid DHEKD den 5/5 1948. 

UO.Wollasch s. 62. 

121.SEH. Ser. E II. Vol. 2. Brev till SEH den 7/10 1947, 2/9 1948 
och 4/1 1948. 

122.Lili Hamilton; HTB 1944-1954 : tillägnad våra vänner, medarbetare 
och bidragsgivare. Stockholm, 1954 s. 3 och 5. Lili Hamilton hävdade 
att den allmänna opinionen dirigerades av en "viss" press vilket 
försvårade insamlingarna för HTB. Jmf även Armas Sastamoinen; 
Nynazismen. 3.utökade uppl. Stockholm, 1966 s. 63. En av dessa 
tidningar var enligt Sastamoinen Afton-Tidningen. HTB, Lili Hamilton 
och deras supporter beskrevs bland annat i I dun (1949):32 s. 5 av 
Mia Leche Löf gren som pronazistiska. De få nedslag som HTB: s 
verksamhet har givit i handlingarna till den svenska efterkrigshjälpen 
är präglade av avståndstagande och misstänksamhet. Se till exempel 
UD. 1920 års dossiersystem. HP 39 D/Tyskland 1623:1-3 diverse 
handlingar, jmf även SIH vol. 8 Kungliga brev och vol. 39 Räkenska
per, vol. 40 och vol. 41 Uppgifter rörande hjälpverksamhetens omfatt
ning. Även i SEH. Ser. G Räkenskaper, Ser. E I Korrespondens 
huvudserie, E II Korrespondens med Rädda Barnen och Röda korset 
och E VI. Vol. 7. 

123.Claes-Göran Holmberg, Ingemar Oscarsson, Per Rydén; En svensk 
presshistoria. Stockholm, 1983 s. 145. 

124.DHEKD. ADW, ZB 394. Brev till Eugen Gerstenmaier den 1/5 1946 
och brev till Dr. Federer den 18/9 1947. 

125.Sastamoinen s. 12 och 29 f. 

126.DHEKD. ADW ZB 394, ADW ZBB 113 och ADW ZBB 1186. Här 
finns ett stort antal brev mellan Lili Hamilton och ledande personer 
inom DHEKD bland annat Eugen Gerstenmaier. Hänvsningar till hjälp 
från Argentina och Chile återkommer i flera brev. 

127.Hamilton 1954 s. 14. 

128.DHEKD. ADW ZB 394. Brev till Herr Geißel den 6/5 1952 där L 
Hamilton kallade utrikesministern Östen Undén för "pro-jüdisch und 
pro-bolschewistisch. " Svensk-tyska sällskapets interimsorganisation 
från 1951 betecknas av henne som "Verein deutscher Juden" och 
"Kulturbolschewiken." Angående Svensk-ty ska sällskapet se Milssener 
1974 s. 270. 
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129.SIH vol. 24. Anteckningar från samtal med Franz Josef Diederich 
och Pater August Adelkamp, Caritas den 2/5 1947. Båda var Caritas-
representanter och klagade inför S IH-sekreteraren att "Caritas endast 
erhållit ett rent symboliskt bidrag [av HTB] och allt annat hade 
gått till Hilfswerk". 

ISO.Hamilton 1954 [s. 31]. Wollasch s. 43 talar om 23 miljoner kronor. 

131.DHEKD. ADW ZB 1168. Brev till Dr. Federer den 18/9 1947. Ett 
stort antal volym, ADW ZB 1535-1572, innehåller tackbrev från 
enskilda tyskar, tyska organisationer och institutioner som hade 
mottagit hjälp genom HTB:s försorg. 

1 'M.Mitteilungen aus dem Hilfswerk der Evangelischen Kirchen 
Deutschland (1947):4 s. 60. Se även SIH vol. 24. Anteckningar från 
samtal med dr. Gerstenmaier och dr. von Bodelschwingh, Evangelisches 
Hilfswerk den 30/7 1946. 

133.Angående uppgifterna om Eugen Gerstenmaier se Großes Duden-
Lexikon. Mannheim, 1965. Bd 3. Angående Tysklands-resan hosten 
1950 se Lili Hamilton', Min Tysklands-resa hosten 1950. Stockholm, 
1950. I DHEKD. ADW ZB 1168 finns Lili Hamiltons inresetillstånd. 
Om Bundesverdienstkruez se DHEKD. ADW ZB 1168. Brev av Herbert 
Krimm vid DHEKD. HTB:s Tysklands-hjälp fortsatte tili hosten 1962-
Lili Hamilton förolyckades då i en bilolycka. Hennes bortgång 

uppmärksammades i flera tyska dagstidningar och socialt inriktade 
tidskrifter som till exempel i Information für die Frau (1962): 10 s. 
10, Der Tag (Berlin) den 11/10 1962, Telegraf (Berlin) 12/10 1962. 

134.Wollasch s. 43. 

135.Folkhushållningsdepartementet. Utrikeshandelsavd. Ser. F III k. 
Vol. 11. 

136.1bid. "P.M. angående demarche från Storbritanniens minister i 
Stockholm angående de tyska utspisningarna" den 7/7 [1946]. 

137.SRK. 11:1. Överstyrelsen. Ser. F la. Vol. 527. 

138.SEH. Ser. E II. Vol. 2. 

139.Fritz (opubl. ms) kap. 3. 

140.SRK. 11:1. Överstyrelsen. Ser. F la. Vol. 514. Jan de Geers brev 
av den 9/12 1948. 

141.SRK. 11:1. Överstyrelsen. Ser. F la. Vol. 517. Jan de Geers brev 
av den 17/12 1947. 

142.SRK. Folke Bernadotte arkiv. Vol. 30. Brev av Jan de Geer till 
Folke Bernadotte den 17/7 1947. 
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143.SIH vol. 11. Rapport från regionalkonferensen i Belgrad den 
24/9-1/10 1947. 

144.SEH. Ser. E II. Vol. 2. Översättning av artikeln i Mladâ Pronta 
den 11/9 1947 och tidningsklipp av Leipziger Zeitung den 27/9 1947. 

145.Se till exempel Aftontidningen den 13/6 1947 som pläderade för 
ett upphörande av hjälpen. Stockholms-Tidningen den 14/6 1947 ansåg 
hjälpen vara av stor betydelse för återuppbyggnaden, och eftersom 
den uppskattades av mottagarländerna borde den få fortsätta. 

146.SEH. Ser. E II. Vol. 2. Rapport och brev av Nils Thalén den 
8/10 och 10/10 1947 till RB:s styrelse. 

147.Ibid. Brev av RB:s styrelse till SEH den 14/4 1948. 

148..Nolte s. 245 f talar här om planer på ett militärt ingripande 
av US-general Lucius Clay. Planen förkastades emellertid av Washing
ton och som alternativ lösning diskuterades ett tillbakadragande 
från Berlin. Den 15 juni flyttades dock en med atombomber bestyckad 
flygflottilj till England för att återställa 'den militära balansen'. 
US A:s bundsförvanter England och Frankrike uppträdde uttalat defaitistiskt. 

149.DHEKD. ADW ZBB 113. Här finns den berlinska Telegrafens artikel 
med rubriken "Politische Gabenpakete" av den 3/6 [1947]. Där berättas 
att HTB enligt svenska rykten sedan flera år tillbaka "frühere deutsche 
Nazis mit Geschenkpaketen versorgt und dazu das Evangelische 
Hilfswerk benutze." Marrus s. 340-345 om ryska och polska DP:s 
vägran att återvända till sina hemländer. 

150.UD. 1920 års dossiersystem. HP 39/D Tyskland. Vol. 1624. Tid
ningsklipp av artikel i Neues Deutschland den 11/12 1948. 

151.UD. 1920 års dossiersystem. HP 39/D Tyskland. Vol. 1624. 

152.SRK. Generalsekreterarens arkiv. Vol. 12. 

153.SRK. 11:1. Överstyrelsen. Ser. F la. Vol. 513. 

154.1bid. 

155.SRK 11:1. Överstyrelsen. Ser. F la. Vol. 518. 

156.SRK. 11:1. Överstyrelsen. Ser. F la. Vol. 513. "Fullständig rapport 
över krisen i Svenska röda korsets barnbespisning i Berlin januari
februari 1949". 

157.SRK. 11:1. Överstyrelsen. Ser. F la. Vol. 515. 

158.Iff 14 och 18. 
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159.Iff 20 och Ifu 6. 

160.DHEKD. ADW ZB. Vol 724. Notiz betr. Kinderbespeisung in der 
Ostzoneden 13/11 1948. 

161.SRK. 11:1. Överstyrelsen. Ser. F la. Vol. 527. 

162.Ulla Johansson-, Att skolas för hemmet : trädgårdsskötsel, slöjd, 
huslig ekonomi och nykterhetsundervisning i den svenska folkskolan 
1842-1919 mede exempel frän Sköns församling. Umeå, 1987 s. 234, 
240 och 244. 
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IV TYSKA BARN I SVERIGE 

'Hjälp i Sverige' var den andra huvudlinjen för hjälpen till 
Tyskland. I enlighet med den överfördes under åren 1947 till 1954 
tusentals tyska barn till Sverige. Impulser och direkta initiativ till 
denna hjälpform kom från många olika håll. Överföringen hade både 
förespråkare och motståndare. Deras ståndpunkter, framförda såväl 
offentligt som internt, kommer i sina huvuddrag att inleda kapitlet 
om tyska barn i Sverige. Syftet är att visa på åsikternas härkomst 
och motiven bakom dem. 

Utländska impulser och förebilder 

Det första kända initiativet till barnöverföringen kom från 
exilösterrikaren Dr. Ludwig Schnabl. Hösten 1942 hade han 
föreslagit den idéellt arbetande Fredshögskolan att efter kriget 
inbjuda österrikiska barn till Sverige. Här skulle de uppfostras i 
demokratisk anda.7 Vi vet inte varifrån Dr. Schnabl fick idén, men 
det är troligt att han kände till SRK:s och RB:s överföring av 
tyska/österrikiska barn efter första världskriget. 

I juni 1945 framfördes till UD en "vädjan från allierat håll att 
i svenska hem mottaga tyska barn eller vårda sjuka i Tyskland." 
Denna begäran om hjälp vidarebefordrades till SRK:s överstyrelse.2 

Av skrivelsen framgår inte vem av de allierade som hade önskat att 
Sverige borde inbjuda tyska barn. Flera indicier talar dock för att 
Storbritannien var en av initiativtagarna bakom denna vädjan. 

För det första var engelsmännen själva förtrogna med den 
sortens barnhjälp. Omkring 4 miljoner människor, mest barn, hade 
under kriget flyttats från bombhotade storstäder till landsbygden 
och till olika länder inom samväldet. Engelska myndigheter och 
organisationer hade enligt historikern Carlton Jackson visat 
"'technological' effiency in getting hundreds of trains and buses to 
leave at appointed times with thousands of children". De var alltså 
väl förtrogna med den tekniska sidan av massförflyttningar. Carlton 
Jackson ger också belägg för att "authorities would never think of 
how evacuation worked in terms of people, just in terms of 
numbers"3 Evakueringar var alltså enligt det engelska synsättet 
framförallt en fråga om teknisk förmåga. 

För det andra fortsatte Storbritannien från och med oktober 
1945 att förflytta tyska barn. I samarbete med SCF evakuerades 
inom ramen för "Operation Stork" mer än 20 000 berlinska barn till 
den engelska zonen. Barnen skulle stanna där fram till slutet av 
maj 1946. 

I mars 1946 redogjorde John Fleming vid Friends Ambulance 
Unit (FAU), inför representanter från olika utländska hjälporganisa
tioner - bland dem SRK-major I Thomsen och Dr. Arnoldsson - för 
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de evakuerade barnens situation. Han kunde berätta att "the 
conditions under which they were living were not much better than 
in Berlin." Från "Operation Stork" finns några ögonvittnesskild
ringar bevarade. Birgitte Lersow (född 1937) var en av dem som 
1954 nedtecknade sina minnen från evakueringen. Hon berättar om 
de mardrömslika transporterna och de smutsiga genomgångsförlägg
ningarna. Värst av allt var emellertid den så kallade 
'slavmarknaden'. Här valde bönderna ut sina skyddslingar, arbetsföra 
flickor och pojkar togs först, och Birgitte skildes från sin lilla 
syster.4 

Av John Flemings redogörelse framgår vidare att de väst
allierade i Berlin också hade enats om en ny evakuering. Den här 
gången gällde det föräldrarlösa barn och hittebarn. Inom ramen för 
den så kallade "Operation Waif" skulle varje vecka 50 barn skickas 
till den engelska zonen. Aktionen skulle "go on indefinitly". Den 
hade startats i den brittiska sektorn men skulle senare även 
inbegripa de två övriga västsektorerna. Ryssarna, heter det, "had 
said that they already had good orphanages in their sector and 
evacuation was unnecessary". "Operation Jericho" var ytterligare en 
barnförflyttning från samma tid. Här gällde det föräldralösa 
flyktingbarn för vilka man hoppades att hitta "some sort of home". 
Basil Eastland, International Volontary Services for Peace (IVSP), 
meddelade på samma möte att "the 'Jericho' Operation had 
recommenced that week, by which about 1 200 refugees were 
transported to the British Zone twice a week."5 

I den engelska ockupationsmaktens Public Health Branches 
handlingar ingår en serie så kallade "Technical reports". I dessa 
finns det ytterligare hänvisningar till barnförflyttningar. Där 
rapporteras i nyktra ordalag om bland annat "Operation Shamrock". 
Den hade startats i augusti 1946. Dess syfte var att överföra 
"undernourished children to Ireland under sponsorship of Irish Red 
Cross". I ett annat meddelande heter det att man i juni hade börjat 
överföra barn från Ruhrområdet i åldrarna fyra till tio år. Dessa 
skulle "be kept in Eire until 21 years of age when they may 
become citizens or be repatriated."6 

Men barn flyttades inte bara från Berlin utan många kom också 
tillbaka till Berlin. Tredje Rikets administratörer hade flyttat dem 
under bombningarnas tid. Den tyska evakueringen hade dock aldrig 
haft samma proportioner som den engelska.7 En del barn hade eva
kuerats till landsbygden eller Österrike, andra till de så kallade 
protektoraten som exempelvis Danmark. FAU arbetade 1946 i Berlin 
med "tracing the childrens families" och 1 000 barn från Österrike 
skulle återförenas med sina föräldrar eller andra släktingar i slutet 
"of May or the beginning of June." Ett antal berlinska barn som 
hade evakuerats till Danmark väntades hem till sommaren 1946.5 

I december 1947 förhörde sig engelsmännen genom tredje 
ambassadsekreteraren i Stockholm, D J Gibson, hos UD "huruvida 
den svenska regeringen modifierat sin ståndpunkt i fråga om 
överförandet av tyska barn till Sverige."9 Under Berlin-krisen 
1948/49 planerade de västallierade att 255 045 barn och 6 625 
lärare skulle flygas ut till västzonerna. Syftet var enligt tillgängliga 
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Foreign Office-dokument "not only to save them but make it easier 
for their parents to accept harder standards."70 

Massförflyttningar av barn ansågs uppenbarligen av dåtida 
ansvariga vara ett lämpligt instrument för att hjälpa dem. Tydligen 
sågs det hela i mångt och mycket som ett tekniskt problem. Detta 
är ett bestående intryck från den tidens dokument och det stämmer 
väl överens med den bild Carlton Jackson och andra forskare ger 
av evakueringen i England.77 Men det skall betonas att engels
männen inte var ensamma om att förespråka och praktisera denna 
metod. Många länder och frivilliga organisationer tycks ha anammat 
samma idé och realiserade den också mer eller mindre metodiskt. 

Exempelvis meddelade den spanska regeringen Förenta 
Nationerna i november 1945 att Spanien under kommande vinter var 
beredd att "omhändertaga intill 50 000 barn från de mest krigs
härjade länderna. Barnen skola placeras i barnhem och hos enskilda 
familjer." Från och med 1948/49 överfördes tusentals tyska barn till 
Spanien.72 Ett land som konsekvent och metodiskt förverkligade 
denna tanke var Schweiz. Från och med juni 1946 började särskilda 
tåg regelbundet avgå från Berlin. Med tåget följde "450 children 
between ages 4 and 10, every two weeks to Switzerland for 3 
months stay in fosterhomes." I en första omgång genomfördes "ten 
lifts" och aktionen stöddes av schweiziska röda korset. Även 
Portugal var ett av de länder som gästades av tusentals tyska barn 
under åren närmast efter kriget.75 I Norge föddes i juni 1947 
tanken att "norsk-ty ska barn" egentligen hörde hemma i fjordarnas 
land. Dessa barn till norska mödrar och tyska fäder hade av de 
tyska ockupanterna i krigets slutskede överförts till Tyskland. 
Barnen "antogs vara i åldern mellan 2 och 6 år och vistades i 
olika fosterhem i Tyskland." En norsk kommission reste våren 1947 
till Tyskland för att undersöka "dessa barns levnadsomständigheter". 
Den bestämde sig för att barnen skulle "återbördas till Norge." 
Ordföranden i norska Redd Barna, fru Sigrid Helliesen-Lund, 
tillfrågade RB om de ville hjälpa till vid aktionen. 

Av en PM till SIH framgår dels vad slags hjälp norska RB 
önskade, dels varför man önskade hjälp av sin svenska systerorga
nisation. I promemorian heter det: "Anledningen till att man 
önskade, att barnhem upprättas i Sverige för att därifrån sända 
barnen till olika fosterhem i Norge, är att man riskerar, att 
stämningen bland allmänheten mot dessa barn allt fortfarande är så 
pass negativ, att stora svårigheter säkerligen skulle uppstå, om man 
samlade dem i stora grupper i Norge." Barnen skulle mer eller 
mindre smugglas in i Norge. SIH behandlade ärendet och hade "intet 
att erinra" mot att RB åtog sig uppgiften att ta hand om barnen 
innan de skulle "slussas ut" till norska fosterhem.74 

Vid olika tidpunkter hördes också förnyade österrikiska 
önskemål om att Sverige skulle ta emot deras barn. Och tyskarna 
gjorde flera försök att få aktionen till stånd och även att utvidga 
den när den väl hade kommit igång. I mars 1946 kom det en 
förfrågan från Bruno Kreisky. Han tjänstgjorde då vid österrikiska 
legationen i Stockholm. I en "underhandsframställning" till SIH, SUK 
och Medicinalstyrelsen hade han hört sig för om Sverige skulle 
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kunna motta 900 österrikiska barn. Eftersom det inte inkommit en 
officiell framställning från den österrikiska regeringen lämnades 
förfrågan "tillsvidare" utan åtgärd.75 

DHEKD uttryckte i ett brev sin glädje över att Tyska 
Kyrkokontoret i Stockholm under 1947 hade intensifierat sina försök 
att få tyska barn till Sverige. För att visa hur angelägen saken var 
hade de bifogat en lista med namn på "20 erholungsbedürftige 
Kinder im Alter von 4 bis 16 Jahren."76 

Stadtrat E Maraun vid Berlins Magistrat bad i mars 1948, då 
redan flera transporter med tyska barn gått till Sverige, att 
teamchefen Jan de Geer skulle arbeta för att tyska barn skulle 
kunna resa till Sverige. I sitt brev påminner hon också om aktionen 
efter första världskriget. Enligt henne hade det då knutits många 
vänskapliga band med svenska familjer.77 Även RB ombads under 
blockadens tid av den nya västberlinska Senatens företrädare att 
skapa möjligheter för "undernärda" barns "rekreationsvistelse i 
Sverige."75 

Den svenska regeringen och organisationerna hade knappast 
kunnat undgå alla dessa signaler. De västallierades och olika länders 
evakueringar av tyska barn och de direkta initiativen från 
tyskt/österrikiskt håll väckte uppmärksamhet och frågan kunde inte 
ignoreras. Den diskussion som fördes om tyska barns Sverige
vistelse vid denna tid bestyrker en sådan slutsats. 

Tyska barns föregångare i Sverige 

I en SIH-promemoria från 1945 fastslogs riktlinjerna för hjälpen 
till krigshärjade länders barn. Där heter det att "som huvudprincip 
anses att barn helst böra hjälpas i sin egen miljö, d.v.s. i sitt hem
land." Det intressanta i sammanhanget är att man genast diskuterar 
avsteg från denna huvudprincip. På grund av de exceptionella 
världsförhållandena och en hotande krigsvinter, heter det i 
promemorian, "bör undantag göras genom att till Sverige överföra 
vissa kategorier av barn ... föräldralösa eller från föräldrar skilda 
barn, undernärda barn - allt närmast från Västeuropa." Sedan 
redogörs för olika praktiska detaljer i samband med den kommande 
barnförflyttningen. Exempelvis berörs barnens utplacering i 
"lämpliga fosterhem" och antalet barn som skulle hitföras bestämdes 
till ca 10 000.;9 

Officiella inbjudningar tillställdes de olika ländernas legationer 
i Stockholm. Flera länder accepterade det svenska erbjudandet och 
från augusti 1945 till årsskiftet 1946/47 hade 11 030 barn vistats i 
Sverige. RB:s avdelning "Ö" för överföring under ledning av Lisa 
Lind överförde sammanlagt 10 216 barn. Dessa kom från Norge (5 
154), Belgien (510), Holland (2 391), Frankrike (1 863) och Tjecko
slovakien (298). Genom SRK:s försorg kom dessutom 814 barn från 
Nordnorge. Överföringen, så heter det i RB:s verksamhetsberätt
else från 1945, var en "ny och ansvarsfull arbetsuppgift", som 
föreningen hade åtagit sig.27 
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Civilförsvars- och Medicinalstyrelsen stod för karantänvistelsen. 
Den var obligatorisk för alla utom norska barn. Staten bekostade 
vidare resorna med SJ, skolgång och sjukvård om sådan önskades 
eller behövdes. RB hade byggt upp ett nätverk av ombud i 
praktiskt taget hela landet. Dessa värvade tusentals vistelse
föräldrar. Barnen utvaldes av respektive länders myndigheter. RB 
uttalade dock vissa rekommendationer och önskemål för att undvika 
att "vanartiga och efterblivna eller på annat sätt defekta barn" 
skulle komma till Sverige. Även "kroniska sängvätare" bedömdes 
enligt en PM från april 1945 vara "omöjliga att placera i famil-
jer. 

Barnen stannade mellan tre och sex månader i Sverige. De 
flesta i enskilda svenska hem. En av UNRRA uttalad rekommenda
tion att hellre placera barnen i kollektiva förläggningar förblev i 
stort sett lika obeaktad som Alva Myrdals visioner om kollektiv 
barnuppfostran.25 Endast en större kontingent holländska barn och 
medföljande "vårdarinnor och läkare" inkvarterades i internatsför-
läggningar. Samma förhållande gällde för barn som var "alltför 
svårskötta för att passa in i vanliga svenska familjer. För dessa 
barn öppnade Rädda Barnen tre barnhem - i Kumla och Borås för 
holländska barn, i Växjö för franska och belgiska. Där försökte man 
med specialutbildad personal återställa barnens psykiska balans lika 
väl som deras hälsa."2^ Tydligen fanns det också vissa problem att 
placera pojkar. En tidvis förekommande obalans med flera pojkar än 
flickor kunde dock kompenseras tack vare ett överskott på anmälda 
vistelseföräldrar.25 

För att underlätta den språkliga kommunikationen utarbetades 
speciella parlörer på holländska och tjeckiska. Men, skriver Vera 
Forsberg i "Att rädda barn", efter några veckor talade barnen 
"pitemål, skånska eller den dialekt som var aktuell".26 Inga tyska 
eller österrikiska barn kom alltså till Sverige under åren 1945/46.27 

Utländska barns vistelse i Sverige motiverades i SIH:s anslagsfram
ställning från 1946 med följande ord: 

"Kommittén har vid flera tillfällen givit uttryck för uppfattningen 
att omhändertagande av barn från krigshärjade länder ur skilda 
synpunkter får betraktas såsom en betydelsefull och lämplig form 
av svensk internationell hjälpverksamhet. Det bör även nämnas att 
kostnaderna för denna verksamhet till största delen komma att 
bäras av enskilda och sålunda icke drabba statsverket."28 

Barnöverföringen bedömdes alltså både som lämplig för barnen 
och billig för staten. Innebar detta - det faktum att inga 
tyska/österrikiska barn togs med i de första överföringarna - att de 
undantogs från denna hjälpform på grund av sin nationstillhörighet? 
En sådan förklaring framstår med tanke på de många positiva 
viljeyttringarna och de samfällda strävandena för Tysklands-hjälpen 
i övrigt som motsägelsefull. De energiskt bedrivna förhandlingarna 
med de allierade och barnbespisningen talar för att alla dessa 
krafter menade allvar med sina hjälpsträvanden. 
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Statens restriktiva linje mot överföringen av tyska barn 

Den 10 februari 1947 lämnade SIH och SEH i en officiell kommuniké 
en förklaring till överföringen av tyska barn. Där heter det att 
man från vissa håll nu hade föreslagit att "tyska barn skulle 
mottagas i svenska hem." För många familjer, heter det vidare, 
skulle det "te sig lättare och naturligare att mottaga ett tyskt barn 
som gäst än att lämna kontant bidrag till den svenska barnbespis
ningen i Tyskland." Sedan motiveras på en och en halv sida, av 
kommunikéns två sidor, SIH:s och SEH:s inställning till tyska barns 
vistelse i Sverige. Där heter det att de mest behövande barnen i 
Tyskland, de "s.k. C-barnen", deltog i det svenska bespisnings
programmet. Deras hälsotillstånd beskrevs emellertid som så dåligt, 
"inte minst till följd av tuberkulosens härjningar... att deras 
överförande till Sverige av medicinska skäl ej kan komma i fråga." 
Dessutom skulle det vara en "missriktad humanitet" att temporärt 
förflytta barnen "ur den miljö, som en ruinstad erbjuder" för att 
sedan skicka dem tillbaka. De skulle då "kunna erhålla psykiska 
skador för all framtid." Från vissa håll hade det anförts att 
vistelsen i ett svenskt hem "kunde förknippas med skolning till 
eller befästande i humana och demokratiska tänkesätt." Detta 
"förutsätter emellertid ett urval ej blott beträffande barnen utan 
även beträffande de familjer, där de skulle fostras - en lika 
vansklig som förhatlig åtgärd." Om man överhuvudtaget skulle ta hit 
tyska barn, heter det i uttalandet, så "böra vi sålunda behålla dem 
för framtiden." Detta är dock otänkbart eftersom tyskarna skulle 
tolka det "som vi ville beröva det tyska samhället ett antal av 
deras mest lovande ungdomar. Bäst främja vi de tyska barnens sak", 
avslutar författarna, "genom att ytterligare utveckla den i Tyskland 
bedrivna hjälpverksamheten."29 

Varför intog nu SIH och SEH i sitt uttalande en så restriktiv 
hållning mot överföringen av tyska barn? Statsvetarna Nils Andrén 
och Åke Landqvist säger i Svensk utrikespolitik efter 1945 att 
Sverige vid den tiden på olika sätt försökte bemöta "trycket 
österifrån". Ett uttryck för denna politik "blev det svensk-ryska 
handels- och kreditavtalet" som ratificerades i november 1946. 
Avtalets utrikespolitiska betydelse framgår också av USA:s agerande 
som före ratifikationen reagerat "med att överlämna en not".30 

Med tanke på den begynnande sovjetiska kritiken mot den 
svenska hjälpen i Tyskland - se härom Kapitel III - verkar det 
rimligt att förmoda politiska hänsynstaganden bakom den officiella 
noten. Den framstår som ett led i försöken att tona ned betydelsen 
och omfånget av Tysklands-hjälpen. På så vis bidrog den officiella 
noten till att dämpa den sovjetiska misstänksamheten och åtmin
stone tillfälligt lätta på 'trycket österifrån'. 

Men det fanns också andra skäl att inte skylta med Tysklands
hjälpen. Bara några dagar efter att kommunikén publicerats 
offentliggjordes de så kallade vita böckerna. I dessa redovisade 
regeringen ett antal dokument om permittenttrafiken under åren 
1941-1943. Inom ramen för denna trafik hade tusentals tyska 
soldater med militär utrustning transporterats på svenska järn
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vägar.37 I ljuset av dessa händelser - som i synnerhet belastade de 
svensk-norska relationerna -var regeringen troligen mån om att inte 
låta transporter av stora grupper tyska barn väcka associationer till 
permittenttrafiken. Denna linje förefaller ha företrätts inom UD. 
Einar R Ytterberg, legationsråd och före detta generalkonsul i 
Wien, uttryckte detta i ett brev i november 1947 till legationsrådet 
Brynolf Eng i Berlin. I brevet heter det: "Jag ber Dig taga 
kännedom om närsluten P.M. angående transporterna av tyska barn 
- en ny sort av tysk permittenttrafik... Du bör därför handla efter 
eget gottfinnande. Något klander för ett avslag kommer inte att 
riktas mot dig, det skall jag bli man för."32 

Min tolkning är att regeringen försökte undvika att väcka en 
in-och utrikespolitisk kritik som kunde ha blivit följden av 
masstransporter av tyska barn. Men ett principiellt avståndstagande 
från tyska barn var det inte frågan om. Detta framgår av en UD-
promemoria i mars 1947. Där heter det att regeringen inte torde 
"motsätta sig, ifall man på grund av enskilt initiativ skulle vilja i 
mycket begränsad omfattning taga emot tyska barn." Dock torde 
"svenska myndigheterna... icke vara beredda att lämna någon 
finansiell hjälp för eventuellt mottagande av tyska barn i 
Sverige."55 Detta tysta medgivande följdes i juli 1947 av SUK:s 
officiella tillstånd att överföra av 500 tyska barn i grupp (se härtill 
Kapitel III). 

Röster för och emot tyska barn 

Vid sidan av den officiella hållningen förekom också en mängd 
andra ställningstaganden till tyska barns vistelse i Sverige. Några 
kom som en direkt reaktion på den officiella noten och SUK:s 
medgivande, andra då tyska barn redan var i Sverige. 

Kommunikén publicerades den 12 februari i högertidningen 
Svenska Dagbladet. Den återgavs i det närmaste i sin helhet och 
kommenterades på ledarsidan. Tidningen menar att "det ligger 
åtskilligt i vad de båda kommittéerna här yttrat." Men bakom 
avslagsmotiveringen misstänker skribenten även andra skäl, "som 
man helst skulle vilja utesluta, när det gäller en humanitär 
hjälpaktion."5'* Den liberala Dagens Nyheter meddelade den 12 
februari, utan att närmare gå in på kommunikéns innehåll, att 
"hjälporganen avstyrker att tyska barn tas hit." Den 23 februari 
kommenterades Tysklands-läget av USA:s före detta president 
Herbert Hoover. Enligt honom kan tyskarna inte "fortsätta att leva 
längre på en ranson av 1 550 kalorier om dagen." Samma dag 
infördes på familjesidan RB:s upprop om ekonomiskt stöd till den 
nystartade fadderbarnsaktionen i Hamburgsdistriktet.55 

I den liberala Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning förbigicks 
kommunikén med tystnad. De få artiklar, ledare och karikatyrer som 
behandlar Tyskland har oftast ett negativt budskap. I en del 
analyser skärskådas den engelska ekonomiska krisen och dess 
återverkningar på den brittiska ockupationszonen i Tyskland. 
Vitböckerna redovisades och kommenterades under flera dagar 
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mycket utförligt.56 

Även SUK:s "ja" till överföring av tyska barn, kommenterades i 
svensk press. Den liberala Expressen konstaterade att tyska barn 
nu fick komma i grupp - och nya "liknande kvoter ställs i utsikt" 
- utan att barnen behöver någon "nära anknytning till svenska 
familjer." Tidningen tror att statens förändrade inställning "är 
resultatet av starka påtryckningar framförallt från Bonde-Söderman
ska kommitténs sida." Expressen misstänker också att det kommer 
att bli "familjer med tysksympatier av mindre trevligt slag som vill 
öppna sina portar för barnen." Detta skulle kunna förvandla denna 
humanitära aktion till "en politisk privatdemonstration". Helst, så 
heter det vidare, skulle man vilja se att aktionen "finge gå i Rädda 
Barnens förfarna regi." Nästa dag följer en kortare artikel om RB 
och dess kommande uppgift att överföra 100 barn för adoption/7 

I högertidningen Helsingsborgs-P osten hälsas SUK:s tillstånd med 
tillfredsställelse. Här lämnas också beskedet att det för BSF:s vid
kommande är frågan om 250 "arbetarbarn" från Ruhrområdet som 
kommer att överföras. I en intervju försäkrade överdirektör Harry 
Söderman att svenska familjer som ville ta emot ett tyskt barn 
"inte saknats". Israelmissionens kvot om 100 barn hade enligt 
tidningen utvalts av Evangelisches Hilfswerk i Berlin. Dessa barn 
beräknades få stanna i sex veckor.58 

Dagens Nyheter kommenterar barnöverföringen i positiva ordalag, 
men tidningen anser att SUK-tillståndet avser "främst skarorna av 
föräldralösa" barn. Skeptiska tongångar anförs dock mot Israelmis
sionens 100 barn. Tidningen anser att "sekteristiska önskemål som 
delar upp småbarnen med ledning av dopattester, kunde gott ha 
lämnats obeaktade, åtminstone på detta stadium."39 Göteborgs 
Handels-och Sjöfartstidning lämnar tillståndet okommenterat. 

Det fanns flera som uttryckte sin sympati för överföringen, 
gjorde påtryckningar för att få ta emot ett tyskt barn i sitt hem 
och/eller på annat sätt ville utvidga hjälpen till Tysklands barn. 
S IH-sekreterare H W Beer meddelade Margit Levinson i augusti 1946 
att han hade "erhållit kännedom om att en kyrkoherde Ehrling (sic!) 
[Ernst Niander Erling] i Skåne sökt intressera RLF-avdelningar m.fl. 
att i hem på landet emottaga tyska barn."'*0 Den svenske konsuln i 
Hannover, L. Wilkening, framförde under ett samtal med SIH-
representanter i september 1946 "önskemålet, att man i Sverige 
ånyo skulle upptaga frågan om icke tyska barn för en kortare tid, 
förslagsvis 3 månader, kunde omhändertagas i Sverige." I det 
sammanhanget nämnde han också att "barntransporter från den 
engelska zonen till Schweiz hade påbörjats."^7 

STH var ett av de organ som arbetade mest intensivt för 
överföringen av tyska barn. I kommitténs styrelse ingick bland 
annat Eva Wigforss, representant för det Svenska socialdemokrati
ska kvinnoförbundet (SSK), och Emil Wallin, SAP:s kassör under 
åren 1925-1949. Både han och Kaj Björk, SAP;s internationella 
sekreterare mellan 1947-1955, deltog vid SPD:s partikongress den 29 
juni till 2 juli 1947. Där i Nürnberg tackade Erich Ollenhauer, 
SPD:s viceordförande, "den Parteien Schwedens und Skandinaviens 
für die... finanzielle Unterstützung der SPD und der deutschen 
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Arbeiterbewegung... und wandte sich dabei besonders an Emil 
Wallin." Kaj Björk betonade på partikongressen att "eine positive 
Entwicklung der SPD, der deutschen Demokratie, aber auch der 
wirtschaftlichen Lage in Deutschland durchaus im Interesse 
Schwedens läge."42 Bara några dagar efter deras hemkomst till 
Sverige kom SUK:s besked att tyska barn fick överföras till 
Sverige. 

Det är inte möjligt att visa på ett direkt samband mellan SAP-
delegaternas Tysklands-resa och regeringens förändrade inställning. 
Men STH:s ledning hade sedan länge målmedvetet verkat för att 
ändra den svenska regeringens rigida hållning. En av de mest 
framträdande personerna var därvid viceordföranden och förre tyske 
ministern Richard Meyer von Achenbach. Han gjorde i oktober till 
december 1946 upprepade framställningar till SIH, UD, RB och SRK. 
Efter samtal med utrikesrådet Gösta Engzell i november 1946 - som 
i sin tur konsulterade chefen för UD:s politiska avdelning Sven 
Grafström -fick von Achenbach beskedet att han skulle vända sig 
till RB och SRK. Tillsammans, föreslog Engzell, skulle de "besöka 
socialministern [för] att diskutera problemet."45 

Under samtal mellan Meyer von Achenbach och RB:s ordförande 
Margit Levinson i början av december 1946 framkom att utrikes
rådet Engzell också hade antytt att en dylik hjälp till tyska barn 
skulle vara "möjligt om fru Levinson och greve Bernadotte 
gemensamt gjorde en framställning därom." Margit Levinson hade i 
princip inga invändningar mot aktionen men befarade att den skulle 
bli "en synnerligen kostsam sak." Hon lovade att ta upp saken med 
Folke Bernadotte som för tillfället befann sig i Tyskland.44 

Något direkt svar från SRK på von Achenbachs önskan 
föreligger inte. Röda korset bidrog dock till överföringen under 
1947 genom att regelbundet transportera små grupper med tyska 
barn till Sverige (se Kapitel III).45 Men SRK-representanten i 
Berlin, Jan de Geer, uttryckte vid ett tillfälle sin avoghet mot 
dylika grupptransporter. Detta framgår av en förklaring till den 
amerikanska militärregeringens Public Welfare Branch i mars 1949. 
Då - medan den västallierade luftbron pågick - hade tyska barn i 
växande antal börjat komma till Sverige. De Geer hävdade att 
överföringen "is much more complicated than even the Germans 
themselves realize. It has political implications, i.e. during the last 
war Scandinavien countries took many children and 25 years later 
(second war) these had been trained as soldiers".40 

Jan de Geers anforde alltså säkerhetspolitiska invändningar mot 
tyska barn i Sverige. Detta innebar dock inte att SRK tog avstånd 
från tyska barn och då tillfället erbjöds var man beredd att vidga 
sin hjälp till dem. Fru G. Paulsen, konsulent vid Socialstyrelsen, 
ställde en hel ö till SRK:s förfogande. Här på Siideroog, en av de 
frisiska öarna bedrev SRK under åren 1953-54 koloniverksamhet för 
tyska barn. Pojkar i åldern 7-14 år inbjöds för att avnjuta "ett 
obegränsat mått av vila, sol, salta bad samt god mat och riklig 
kost." Flera omgångar a 200 pojkar vistades där i fyra veckor.4 

Ett liknande erbjudande kom från "fabrikör J Richardson i 
Halmstad" som erbjöd att "helt bekosta ett barnhem i Halland för 
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ca 25 tyska barn i åldern 3-6 år."45 Det är osäkert om detta 
initiativ gav något resultat. 

Exemplen är i första hand belägg för en strävan mot vidgad 
hjälp till tyska barn. I andra hand visar de att SRK var berett att 
göra avsteg från sin principiella inställning till sommarbarnsverk
samhet - Röda korset förespråkade ju enskilda hem på landet 
framför kollektiva förläggningar för att kunna utöka sin hjälp till 
tyska barn. 

RB visade inte någon direkt entusiasm för överföringen av tyska 
barn. Detta framgår av ett protokoll från oktober 1947. Då 
meddelades på AU:s sammanträde att den "nyligen på privat initiativ 
organiserade överföringen av barn från Tyskland" inverkade menligt 
på RB:s "möjligheter till barntransporter av franska barn." Vidare 
informerades de närvarande att "en ny organisation synes planera, 
att vid sidan om Rädda Barnens verksamhet, till Sverige överföra 
barn från olika länder." Denna organisation, Svenska Kvinnors 
Barnhjälp, hade bildats av frikyrkliga kretsar. Margit Levinson 
trodde att RB skulle "i sin hjälpverksamhet tvingas över till en 
utökad användning av barnöverföringarna." Rörande SUK:s tillstånd 
för överföringen av föräldralösa barn från Tyskland uppgavs att 
"man inom kort kunde förvänta hit en första transport om c:a 100 
barn."49 

Det är uppenbart att RB såg andra organisationer som överförde 
utländska barn som konkurrenter. För att hävda sin ledande 
position hade RB flera möjliga alternativa handlingssätt. Det ena 
var enligt Margit Levinson att själv ta itu med barnöverföring. Det 
andra - detta alternativ uttalades naturligtvis inte men det 
praktiserades -var att begränsa nya organisationers ekonomiska 
utrymme. BSF förlorade i mars 1948 sitt ekonomiska stöd från de 
amerikanska kväkarna. Detta hände efter RB:s intervention hos SEH. 
Då uttryckte RB också avsikten att själv börja överföra barn i 
större skala (se Kapitel III). 

Det tredje sättet att hävda sig gentemot konkurrenter erbjöds 
genom det intima samarbetet med staten. RB var den av staten 
erkända auktoriteten när det gällde överföring av barn. År 1948 
åtog RB:s centralstyrelse sig att motta utredningsuppdrag "från 
Statens Utlänningskommission rörande begäran om inresa för 
utländska barn." Detta innebar att RB undersökte föreslagna 
vistelsehem, infordrade ekonomiska garantier och en 
"förhandsdeposition av kr. 250:- avsedd att täcka kostnader för bl.a. 
karantän, resor inom Sverige samt återresa." RB ville dock inte åta 
sig "prövningen av hemmens lämplighet... ur politisk synpunkt." Om 
en sådan prövning ansågs nödvändig, heter det i RB:s åtagande, 
"faller det på Statens Utlänningskommission att företaga den."50 

Att RB:s ord vägde tungt inför SUK råder det inget tvivel om. 
År 1948 inkom till SUK en ansökan från Österrikiska hjälp-
kommittén i Göteborg, med Emil Sandström som ordförande, som 
önskade "ta hit några hundra barn från Österrike." Ansökan 
remitterades till RB:s styrelse. I svaret till SUK heter det att RB 
"anser sig icke kunna rekommendera denna typ av hjälpverksamhet 
t.v.". SUK avslog då hjälpkommitténs ansökan. RB själv överförde 
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under 1948 i samarbete med STH 1 160 barn från Tyskland (se 
nedan). 

I detta kapitel har visats att frågan om tyska barns överföring 
engagerade många människor och grupper i Sverige. Helt annorlunda 
var det med överföringen av andra utländska barn. Någon diskussion 
verkar inte ha förekommit i det sammanhanget. Det är också tydligt 
att i synnerhet regeringen uppfattade frågan som politiskt känslig. 
Detta kom till uttryck i den kluvna hållningen hos statliga myn
digheter. I offentliga deklarationer utdömdes överföringen som 
omöjlig och ohanterlig, informellt gjordes sedan medgivanden så att 
tyska barn kunde komma till Sverige. SRK höll fast vid sin 'hjälp i 
Tyskland' linje. Endast temporära avsteg från denna linje har 
kunnat påvisas. För RB:s del innebar den uppkomna 
konkurrenssituationen att man vidgade sin hjälp till tyska barn med 
en ny hjälpform. 

Med all sannolikhet har de många utländska förebilderna och 
RB:s och SRK:s egna erfarenheter från tiden efter första världs
kriget spelat en roll för tillkomsten av den tyska barnöverföringen. 
Sist men inte minst var överföringen av "finska krigsbarn" och 
andra utländska barn i färskt minne. Från den fanns det inga 
ekonomiska, sociala och/eller psykologiska utvärderingar som talade 
emot tyska barns vistelse i Sverige. Sådana kom först i början av 
1950-talet, men då var överföringen redan ett faktum. 

Tyska barn på väg - urval och transporter till Sverige 

I februari 1948 skrev Lilli Larsson, en ledande medarbetare vid 
SRK:s Hamburg-team följande brev till sin överstyrelse i Stockholm: 
"Över hela Tyskland uttages för närvarande i genomsnitt per vecka 
10-15 barn, vilka sändes till Hamburg, där en sammelcentral är 
inrättad. Därifrån sändes barnen till ... Sverige. Barnen lär tillhöra 
den välsituerade klassen. Varje barn har eget pass och permit och 
tillåtelse till ett 3 månaders uppehåll i Sverige, vilket emellertid 
kan förlängas. Barnen lär vara inbjudna av släkt och vänner." 
Enligt Lilli Larsson stod STH stod bakom aktionen.52 

Denna beskrivning rörande urvalet av barnen stämmer överens 
med andra samtida iakttagelser. Bland annat bekräftas uppgifterna 
om urvalet och organisationen av Tyska Kyrkokontoret (Stockholm) 
i ett brev till DHEKD-styrelsen i Stuttgart i maj 1948. Även den 
berlinska Magistraten uppmärksammade STH:s urvalskriterier. Detta 
framgår av ett brev till det svenska konsulatet i Berlin i juli 1948. 
I brevet föreslogs att urvalet "skulle ske uteslutande med beaktande 
av frågan om sverigevistelsen påkallades av hälsoskäl". Konsulatet 
svarade då att STH: s verksamhet hade "privat karaktär och att 
svenska myndigheter ej kunna föreskriva hur verksamheten bör 
bedrivas."53 

Av RB:s styrelseberättelse för 1948 framgår att föreningen hade 
medverkat vid STH:s transporter. Det året hade genom deras 
försorg 1 160 tyska barn fått vistas i Sverige. Alla ansökningar om 
inresetillstånd - 134 avsåg tillstånd för barn från den ryska 
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ockupationszonen - hade remitterats till RB. Även godkännandet och 
anskaffandet av vistelsehemmen "för ett hundratal barn" och 
införskaffandet av ekonomiska garantier hade ombesörjts av RB. För 
en del barn utverkade RB att uppehållstillståndet förlängdes till sex 
månader.54 RB var alltså i högsta grad medverkande men hade 
alltså inget inflytande på uttagningen av barnen. 

Överföringarna som organiserades av RB på egen hand visar hur 
man hanterade urvalet. Exempelvis hade alla barn som överfördes 
1952 "genomgått grundlig läkarundersökning, dels av tyska läkare, 
dels av doktor Rolf Lundström." Av ett brev från vicepresidenten 
för tyska Röda korsets Berlin-distrikt (DRK-Landesverband Berlin), 
Dr. Gerhartz, till Lisa Lind framgår att schweizarna tillämpade 
samma urvalsmetod.55 

År 1954 planerade RB att överföra 500 barn. Det var tänkt att 
barnen skulle komma den 1 februari och stanna i Sverige till början 
av maj. Överföringen skulle genomföras i samarbete med västtyska 
myndigheter. Det hade nämligen visat sig att 1953 års urval av 
barn, som hade företagits av det tyska Röda korset, "inte varit 
fullt tillfredsställande." Dessutom hade RB fått kännedom om att 
"vid liknande transporter till Danmark den bayerska Landesregierung 
betalat transportkostnaderna till bestämmelseorten." 

Det västtyska inrikesministeriet hade i november 1953 
underrättats av RB:s styrelse om överföringsplanerna. I början av 
januari hade ännu inget svar inkommit. Styrelsen beslutade då att 
sända sin generalsekreterare Lars Erik Norbeck till Bonn. Efter 
några dagars intensiva förhandlingar med inrikesministeriet och 
olika tyska delstatsrepresentanter hade de tyska förhandlarna drivit 
upp antalet barn, som de ville skicka iväg, till 1 000. Men någon 
ändring beträffande urvalskriterierna hade RB:s representant inte 
kunnat åstadkomma. Enligt "minsteriets förmenande borde barnen 
utväljas genom tyska Röda korsets försorg beträffande 
Niedersachsen." Från övriga delstater skulle det "utväljas minst lika 
mycket från sådana familjer som bodde i usla bostäder som från 
sådana som bodde i läger." 

RB hade också fört fram önskemålet att ta barn från 
flyktinglägret Friedland, ett av de största flyktinglägren i norra 
Tyskland. Detta avböjdes av tyskarna med motiveringen "att där 
inte fanns barn av den kategori som det var frågan om." 
Procentsatsen flickor bestämdes på grund av det stora antalet 
fosterhem i Sverige, som önskade flickor, för Berlin och Hamburg 
preliminärt till 80 %. Inrikesministeriets representanter förklarade 
också att de "vore beredda att i viss omfattning täcka 
[rese]kostnader." Samtidigt framhöll de dock att "schweizarna, som 
sänder eget tåg med personal och läkare [också] bekostar hela 
denna apparat."5 

Alla svenska organisationer som befattade sig med överföring av 
tyska barn tillämpade urvalskriterier och valde tysk 
samarbetspartner efter eget tycke. Exempelvis överförde B SF 
sammanlagt 550 barn. Dessa "hade utvalts i samråd med tyska och 
engelska sociala myndigheter." Förbundets ursprungliga planer att 
hämta 40 000 tyska barn på ett år till Sverige fick skrinläggas 
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trots att från tyskt håll inga synliga invändningar hade framförts.57 

Även IM överförde ett 100-tal barn under åren 1949/1950. Alla 
dessa var "tuberkuloshotade barn från det tyska fältet." De 
placerades på IM-hemmet Strand i Reftele socken i Småland.55 SIM 
valde DHEKD och probst Grübers organisation "Büro für ehemalige 
rassisch Verfolgte evangelischen Glaubens" som samarbetspartner. 
Enligt ett meddelande från tyska ambassaden i Stockholm hade fram 
till juni 1953 omkring 6 000 barn inbjudits av pingstkyrkan.60 År 
1953 kom till exempel 664 berlinska barn som inkvarterades i 
församlingsmedlemmarnas hem. Ingenting är känt om det urval som 
tillämpades av de frikyrkliga församlingarna.67 

Denna översikt visar att urvalsprinciperna var både vaga och 
skiftande allt beroende på organisationen. För att åstadkomma ett 
urval som motsvarade organisationernas intentioner eftersträvades i 
flera fall ett samarbete med tyska organisationer och myndigheter. 
För RB:s vidkommande innebar det stundtals att organisationen fick 
göra avkall på sina krav. Huruvida detta också gällde för övriga 
svenska organisationer har inte kunnat klarläggas. 

Vilka var det nu som kom till Sverige? Intervjuerna med före 
detta Sverige-barn, deras föräldrar och svenska vistelseföräldrar 
får illustrera urval och social tillhörighet. Majoriteten av informan-
terna beskrev sig själva som undernärda och sjukliga. Karin levde i 
Berlin och kom för första gången i april 1953 till Sverige. Hon hade 
då ännu inte fyllt åtta år. Hennes mamma var ensamstående och 
levde med sina tre barn på socialbidrag. Karin minns inte vem som 
föreslog henne till Sverige-resan men hon tror att det var 
barnavårdsnämnden. Hon undersöktes av en svensk läkare som 
kunde konstatera att hon var undernärd och alldeles för liten för 
sin ålder.62 

Peter Schulz, också han från Berlin, kom vid sjuårsåldern till 
Sverige. I mars 1949, medan Västberlins försörjningsleder var 
igentäppta av ryssarna, flögs han och 20 andra barn ut med ett 
brittiskt militärflygplan från Berlin-Gatow till Lübeck. Hans 
familjeförhållanden var närmast identiska med Karins. Fadern hade 
strax efter kriget avlidit på grund av tuberkulos och mamman levde 
med Peter och hans två syskon på socialbidrag. Prästen i deras 
församling hade tagit initiativ till Peters rekreationsvistelse i 
Sverige. Enligt skolläkaren var pojken på grund av sviterna efter 
en öppen tbc klen och undernärd.65 

Även Ina Herder levde ensam med sin mamma, som arbetade som 
sekreterare i Prenzlauer Berg i Berlins ryska sektor. Familjen var 
ursprungligen av judisk konfession men hade konverterat till den 
evangeliska kyrkan. Mycket talar för att hon var ett av de 100 
barn som kom genom SIMrs och RB:s försorg till Sverige. Hon har 
inget minne av någon läkarundersökning men säger själv att hon 
var undernärd och allmänt sjuklig. Den 14 juli 1947, Ina var då tio 
år, skickades hon till Sverige. Hon kom till familjen 
Adelsson/Gustavsson i Släbo i Bohuslän. Där vistades hon till den 3 
mars 1948. Av de planerade åtta veckorna hade det blivit nästan 
åtta månader.64 
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Den judiska familjen Hauser hade också konverterat till den 
evangeliska konfessionen. Herr Hauser mördades 1944 i ett 
koncentrationsläger. Fru Hauser och hennes son Herbert levde i 
Berlins amerikanska sektor och understöddes efter kriget av probst 
Grübers organisation. Denna organisation stod också bakom den då 
18 årige Herberts Sverige-besök. Herbert berättar själv att han som 
så många barn och ungdomar led av olika bristsjukdomar. Detta 
konstaterades också av en tysk läkare. Från juli till september 1948 
vistades han tillsammans med 20 andra ungdomar i Nuntorps 
ungdomsskola i Brålanda inte långt ifrån Vänersborg.65 Herbert 
kommer inte ihåg den svenska organisationens namn men av SUK:s 
handlingar framgår att det rörde sig om SIM.66 

Familjen Müller i Berlin Zehlendorf, amerikanska sektorn, hade 
två döttrar. Fru Müller var hemmafru och herr Müller arbetade som 
Prokurist. Vid en läkarundersökning i januari 1946 befanns den 
äldre dottern Petra vara alldeles för klen för att börja i skolan. 
Därför fick hon fram till september 1947 delta i SRK:s bespisning. I 
maj 1948 skickades den då åttaåriga Petra - enligt hennes egen 
berättelse var hon fortfarande undernärd - och hennes två år yngre 
syster Jutta till Sverige. Hon kommer varken ihåg någon 
läkarundersökning eller den organisation som stod för överföringen. 
Flickornas mamma hade efter första världskriget varit i Sverige. 
Troligen spelade hennes gamla kontakter med "morfar Ljungdahl" i 
Nybro en viss roll för systrarnas gemensamma Sverige-besök. 
Morfar Ljungdahl hade ordnat ett hem för dem hos en familj i 
Nybro som tidigare hade haft ett finskt krigsbarn. Systrarna 
stannade i Sverige fram till augusti 1948.67 

Petra var en av de få bland de intervjuade som både fick delta 
i bespisningen och resa till Sverige. På så vis var hon privilegierad. 
Det hon hade gemensamt med majoriteten av andra informanter var 
sin undernäring. Föräldrarnas sociala tillhörighet representerade ett 
tvärsnitt av det tyska samhället - här fanns ämbetsmannen, tjänste
mannen, arbetaren, krigsinvaliden, krigsänkan, köpmannen, 
sjömannen, läraren, socialbidragsmottagaren och flyktingen - vilkas 
barn ständigt var hungriga. Påståendet att i huvudsak barn från de 
'välsituerade klasserna' kom till Sverige måste anses vara obestyrkt. 
Om detta uttalande överhuvudtaget hade giltighet vid någon 
tidpunkt var det bara i samband med STH:s transporter 1948. 
Vanligtvis var barnens hälsotillstånd och inte deras sociala 
tillhörighet avgörande för beslutet att skicka dem till Sverige. 
Detta bekräftas också i de svenska vistelseföräldrarnas berättelser 
om barnens hälsotillstånd vid ankomsten i Sverige.65 

Endast några barn kommer idag ihåg namnet på "sin" svenska 
organisation. Rädda Barnen, Inomeuropeisk Mission, Schwedische 
Viktoria Gemeinde i Berlin, Svenska Israelmission och andra 
kyrkliga hjälporganisationer är de som uttryckligen nämns. Dessa 
uppgifter bekräftas också av föräldrarna. Men majoriteten av 
föräldrarna kommer framförallt ihåg de tyska myndigheter och tyska 
hjälporganisationer som var ombud för den svenska barnhjälpens 
organisationer.69 
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Själva avskedet och resan har etsat sig fast i många barns och 
föräldrars minnen. Sjuårige Udos mamma Paula Jürgens tyngdes 
länge av tvivel om hon överhuvudtagit skulle våga skicka iväg sitt 
barn. Samtidigt, säger hon, var hon "zufrieden, daß dem Kinde diese 
großartige Erholung geboten wurde." Udo själv har inga speciella 
minnen från avskedet då han for iväg i augusti 1954. Det enda han 
kommer ihåg är att resan gick med buss via Danmark.70 

Ingeborg Gross hade två flickor, Adele och Anna (sex och fyra 
år). Adele skickades på förslag av tyska myndigheter i februari 1954 
till Sverige. Ingeborg Gross och hennes tbc-sjuke make fick med 
två dagars varsel bestämma sig för om de skulle skicka sitt barn 
till ett främmande land eller inte. När de väl hade fattat sitt beslut 
så kom snabbt det tunga avskedsögonblicket. Hon berättar att ingen 
av föräldrarna på avresedagen visste vart barnen egentligen skulle. 
"Wie ich dann diesen Buss abwinkte... da sagte ich mir plötzlich
bist du denn wahnsinnig geworden! Du schickst deine Tochter 
einfach los und weißt überhaupt nicht wohin." Efter tre veckors 
ovisshet och väntan gick hon till de sociala myndigheterna som 
hade föreslagit att skicka iväg flickan. Där visste ingen vart barnen 
hade tagit vägen - "Nur Schweden, das war alles was die wussten." 

Sexåriga Adele var alldeles för liten för att själv kunna förklara 
för sina vistelseföräldrar var i Berlin hon bodde. Det skulle ta ännu 
många veckor av oro innan Ingeborg Gross fick ett livstecken från 
sin dotter. Adele hade hamnat hos styckjunkare Svenssons familj i 
Norrköping.77 

Det står utom all tvivel att denna transport genomfördes av RB 
i samarbete med Scoutförbundet och tyska myndigheter. Adele 
Gross' namn finns på deras transportlistor. I ett brev i juli 1954 
tackade Margit Levinson Scoutförbundets ordförande Bengt Junker 
för "den enastående medverkan som Scoutförbundet lämnade Rädda 
Barnen i anslutning till barnöverföringen från Tyskland till 
Sverige." Hon berömmer också scouternas insats som följeslagare vid 
transporterna. De, heter det vidare, visade "stor förståelse för de 
både praktiska och psykologiska svårigheterna som aldrig kan 
undvikas i ifrågavarande sammanhang. Frånsett ett och annat 
missöde - ... oundvikligt på grund av tyskarnas brist på uppfattning 
- kan dessbättre konstateras att aktionen genomfördes väl." 

Situationen var inte alltid så förvirrad som i fru Gross' fall. 
Men barnen berördes på ett eller annat sätt av de ovana 
omständigheterna. Gisela Herbst grät hejdlöst när hon som 
sexåring för första gången skickades till Sverige.74 Många barn 
reagerade på detta sätt och många berättar att de kände sig 
osäkra, oroliga, sorgsna eller hade "ein komisches Gefühl." Andra 
tyckte att det hela var så spännande att de tillfälligt glömde bort 
sin oro och något enstaka barn blev fnittrigt och uppsluppet. 

Transporterna till Sverige genomfördes på olika sätt. Buss var 
kanske det vanligaste transportmedlet. Men barnen berättar även 
om båt-, tåg- och flygresor. BSF hade till exempel hvrt 
"Sveaångaren Ragne" som gick mellan Värtan och Travemünde. 
STH hämtade under blockaden en hel del barn från Västberlin. 
Dessa flögs ut med de västallierades plan. Trots SRK:s negativa syn 
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på STH hade alltså de västallierade tydligen inga invändningar mot 
att västberlinska barn skickades genom STH:s försorg till Sverige. 
För dylika barnöverföringar till både Västtyskland och utlandet 
hade de västallierade inrättat den så kallade "Kinderluftbrücke".77 

Gisela Herbst var ett av barnen vilkas resa började på någon av 
det instängda Västberlins flygplatser. På grund av dåligt väder 
uppsköts flyget om och om igen och det tunga avskedsmomentet 
från föräldrarna fick därför genomlidas flera gånger. Flygplanen var 
egentligen avsedda för transporter av förnödenheter och barnen 
fick sitta på golvet längs väggarna. Eftersom det inte fanns tid för 
att rengöra planen efter till exempel de livsnödvändiga koltranspor
terna under blockadvintern blev barnen ordentligt nedsvärtade. 
Flyget gick i regel till Lübeck och därifrån fortsattes resan med 
antingen buss, båt eller tåg till Malmö eller Trelleborg.75 Sedan 
blockaden upphört återupptogs för västberlinska barns vidkommande 
transporterna på färjrutten Trelleborg-Saßnitz. 

Under resan tog i regel medföljande frivilliga, ibland 
professionella krafter hand om barnen. Personalen som följde kunde 
vara svenska eller tyska RK-systrar, diakonissor, danska eller 
svenska lottor, organisationernas egna medlemmar eller tyska 
socialarbetare. Alla försökte så långt de förmådde att bry sig om 
barnen och trösta dem som var ledsna. Transporterna genomfördes 
ofta i enlighet med en i förväg uppgjord tidtabell.79 

När barnen anlände till de svenska gränsorterna så delades de in 
i mindre grupper. I små grupper åkte de sedan med tåg vidare till 
de olika destinationsorterna runt om i landet. De som kom med 
bussar fortsatte direkt till sina bestämmelseorter. Två informanter, 
Ina Herder och Monika Krumm, hävdar att de direkt efter 
ankomsten till Malmö blev satta i karantän. Där stannade de enligt 
utsagor "ziemlich lange, ungefähr 2-3 Wochen." Båda tillhörde 1947 
års transporter.50 Även Svenska Dagbladet visste i augusti 1947 att 
berätta att barnen som väntades till Sverige med BSF skulle föras 
"till karantän i Fagersjö" i tolv dagar. Detta bruk att lägga 
läkarundersökta och smittfria barn i karantän var något som hörde 
till 1947/48. För de senare transporterna saknas i alla fall belägg 
för att karantän tillämpades. 

Överföringens kostnader och omfång 

Alla dessa transporter, oavsett om tyska myndigheter bidrog till 
dem eller inte, tärde hårt på organisationernas och medlemmarnas 
kassa. RB:s reseräkning för 1954 års överföring av 1 000 barn med 
alla kringkostnader gick för RB:s del på 58 000 kronor.52 Detta 
belopp skulle ha varit tillräckligt för att utspisa dessa barn i 
Tyskland under 141 dagar om man utgår från RB:s portionspris om 
0,41 kronor dag. Även vistelseföräldrarna hade utlägg för barnens 
uppehälle under tre månader. Enligt 1958 års statistik beräknades 
ett barns livsmedels- och klädkonsumtion till ca 80 kronor/månad 
eller 240 kronor för tre månader. Detta belopp motsvarade 
kostnader för en måltid/dag under 585 dagar. Med andra ord hade 
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vart och ett av dessa 1 000 barn under 24 månader kunnat få en 
daglig måltid.55 

Ur ett ekonomiskt perspektiv var alltså barnöverföringen en 
"dålig affär" jämfört med utspisning i Tyskland. För Sveriges del 
hade omkostnaderna för en tremånaders bespisning av dessa 1 000 
barn varit ca en åttondedel (36 900 kronor) av barnöverföringens 
faktiska kostnad (298 000 kronor). För Västtysklands vidkommande 
skulle det ha varit ekonomiskt fördelaktigare om beloppet mot
svarande överföringens faktiska kostnad hade kunnat användas för 
att utspisa dessa 1 000 barn under 24 månader eller 8 075 barn 
under tre månader. 

Hur finansierade RB och övriga organisationer resorna för tyska 
barn? RB förlitade sig dels på sina insamlingar, dels fick föreningen 
bidrag från såväl staten som SEH. Trots att både SIH och SEH i 
februari 1947 hade ställt sig avvisande till överföringen av tyska 
barn fick RB dessa organs stöd när de tyska barnen väl började 
komma till Sverige. I december 1948 tillstyrkte SIH en framställning 
av RB angående "fria resor å SJ under år 1949 för omhändertagna 
barn från krigshärjade länder."54 För 1951 och 1954 gjorde RB 
framställningar till Kungl. Maj:t "om fria barn transporter" respek
tive "fria resor för barn från flyktinglägren."55 Ingenting tyder på 
att RB fick avslag på sina äskanden. 

Även SEH bidrog fram till 1950 med betydande belopp till RB:s 
resekostnader. Mellan 1948 och 1950 erhöll RB sammanlagt 39 024 
kronor för "överföring av barn från Tyskland till rekreation i 
enskilda hem."56 Av informanternas berättelser framgår att de i 
regel inte bidrog till resan, endast två av föräldrarna uppger att de 
betalade en mindre summa.57 Från övriga organisationer föreligger 
inga ansökningar om bidrag till resorna. Dessa torde helt och hållet 
ha varit hänvisade till egna inkomster och medlemmarnas ekonomis
ka bistånd. 

Åren 1946 till 1954 överförde RB dels ensamt, dels i samarbete 
med STH, Scoutförbundet och SIM sammanlagt 3 693 tyska barn till 
Sverige. De flesta kom från Västtyskland och Västberlin. Men under 
åren 1947 till 1949 kom också ett mindre antal barn från Östtysk
land och Östberlin.55 För övriga organisationer har endast 
sporadiska belägg om antalet barn återfunnits. Åren 1947 till 1954 
vistades enligt dessa uppgifter sammanlagt 7 814 barn i Sverige. Av 
dessa kom 100 genom IM (1949/50), 550 genom BSF (1947/48) och 7 
164 genom Pingstkyrkan (1947/54). Bland dessa transporter fanns 
det barn från Västberlin, till exempel vid pingströrelsens överföring 
1953 och 1954 av 664 respektive 500 barn. Det är troligt att 
grupper av berlinska barn också ingick i Pingstkyrkans transporter 
före 1953. Under åren 1946/1947 till 1954 överfördes alltså 
minimum 11 507 tyska barn till Sverige. Vid flera tillfällen fanns 
bland dem berlinska barn och östtyska flyktingars barn från 
Västberlins många flyktingläger. Även om dessa rekreations vistelser 
i mångt och mycket föranleddes av sociala och socialmedicinska skäl 
fanns det också en ideologisk-politisk dimension. 
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Barnöverföringens ideologiska och politiska aspekter 

Evakueringen av västberlinska barn till Sverige - via "Kinderluft-
briicke" under blockadens dagar - var en hjälp till de västallierade. 
Den svenska överföringen sammanföll väl med västallierade 
intentioner att få västberlinska föräldrar 'to accept harder 
standards'. På samma sätt som 'svensksoppan' bidrog också 
överföringen till att "relieving to a great extent the material 
suffering among the Berlin population, and in maintaining its 
morals. I enlighet med detta uttalande var överföringen av tyska 
barn i första hand en fråga om praktisk politik. Men båda sidor
öst och väst - visade också en påtaglig medvetenhet om rekrea
tionsvistelsernas potentiella ideologiska värde. 

Från och med 1950 förbjöd "Innenministerium der DDR die 
Durchführung weiterer Kindertransporte von der Ost- in die 
Westzone".9 Den östtyska regeringen hade nämligen egna målsätt
ningar för sin unga generation. Uppfostran till en socialistisk moral 
och etik och bekämpandet av "Erscheinungen kapitalistischer 
Unmoral" är delar av denna ideologi. För att förverkliga dessa ideal 
behövdes ändamålsenliga politiska medel. Reseförbudet till väst var 
ett av dem. Bildandet av ungdomsorganisationer som Freie Deutsche 
Jugend (FDJ, sedan 1946), Junge Pioniere (JP, sedan 1948), 
kvinnoorganisationer som Demokratischer Frauenbund Deutschlands 
(DFD, sedan 1947), prioriteringen av uppfostran och bildning, den 
"självcensurerande" pressen och avskärmningen mot Västtyskland var 
andra medel för att nå målet. Historikern Alfred Grosser hävdar 
"daß in keiner anderen Volksdemokratie die doktrinäre Beeinflussung 
so weit getrieben wird" som i DDR. Denna andliga omfostran 
började alltså omedelbart efter kriget.92 

Förverkligandet av den nya statens ideologiska mål byggde dock 
inte bara på isolering, organisationssträvanden och propaganda. 
Staten hade också något väsentligt och värdefullt att erbjuda sina 
medborgare: dess nya socialpolitik, nu "en helt statlig angelägen
het", som tillförsäkrade den enskilde social trygghet. För "enskild 
välgörenhet" fanns det ingen plats längre i DDR. Förutsättningarna 
för den typen av socialpolitik utvecklades under 1930-talet i 
Sovjetunionen och de spreds med vissa variationer efter andra 
världskriget till det övriga Östeuropa.93 

Ett år efter utreseförbudet började också DDR:s regering att 
praktisera barnöverföringen som "övertalningsmetod". Västberlinska 
och västtyska barn inbjöds i stor skala till östtyska sommarkolonier. 
I Västtyskland sågs aktionen som propaganda vars huvudsyfte var 
barnens och ungdomens "Erziehung zum Kollektivwesen, die sich 
vorbehaltslos für das kommunistische Regime einsetzen lassen."94  

Västtyska funktionärer, som till exempel Else Armin i Berlin, menar 
att det fanns "christliche humanitäre Motive" bakom barnöverföring
en till det västliga utlandet. Men, fortsätter hon, "die anderen 
Gründe [waren] ja auch ideologischer Art." Som ideologiska motiv 
anför hon "Völkerverständigung und ein Versuch der Verbrüderung 
Europas." Sist men inte minst, hävdar hon, var överföringen ett 
västligt alternativ till östtyska pionjärläger "um der ideologischen 
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Beeinflussung entgegenwirken zu können." Att fru Armin inte stod 
ensam med sin insikt och uppfattning om barnöverföringens 
ideologiska och politiska aspekter framgår av officiella västtyska 
organ och av olika sociala tidskrifter. Här debatterades, fördömdes 
och krävdes motåtgärder till DDR:s försök att ideologiskt påverka 
västtyska barn och ungdomar.95 

Också av svenska uttalanden framgår att man var medveten om 
det ideologiska värdet av tyska barns Sverige-vistelse. Uppenbar
ligen ansågs detta uppväga de relativ höga kostnaderna. Vistelsen 
var ett kraftfullare argument än en portion soppa om dagen i en 
för övrigt socialt och materiellt torftig miljö. Social nöd, menade 
Margit Levinson 1951, är en bra grogrund för "politiska våldshand
lingar och diktaturmässiga förlopp." Därför var det väsentligt att 
hjälpen till utlandet både "ur humanitär synpunkt och även av 
praktiska, politiska skäl" fortsatte. Vidare hävdar hon att Sverige 
hade ett internationellt ansvar som landet inte kunde avsäga sig 
utan att riskera "att förlora anseendet som socialt föregångsland."9 

Trots att RB alltså var medvetet om problemets politiska
ideologiska betydelse i kampen mellan stormakterna så fortsatte 
alltså överföringen. Sverige var dock inte det enda kapitalistiska 
skyltfönstret. Västtyska barn och framförallt östtyska flyktingbarn 
fick också uppleva andra länder. Två av dessa länder var Frankrike 
och Schweiz. Under åren 1951-1954 gästade 3 400 flyktingbarn 
Frankrike, de flesta från Schleswig-Holsteins stora 
flyktingförläggningar. Schweiziska Caritas utvecklade ett 
fadderbarnsystem där varje flyktingbarn hade två faddrar. Dessa 
finansierade barnets överföring och uppehälle i schweiziska 
ungdomshem.97 

Det var alltså under dessa år med deras speciella sociala och 
politiska förutsättningar som STH, Pingstkyrkan och RB lade 
grunden till den verksamhet som från och med 1956 fortsattes av 
den så kallade Berlinbarnhjälpen i Gävle. Genom den fick den tyska 
barnöverföringen en fast form. Berlinbarnhjälpen tillkom alltså inte 
av 'en slump' och inte i 'mitten av 1950-talet' som har påståtts i 
tidigare arbeten. Den är en direkt efterträdare till den svenska 
efterkrigshjälpen och dess medvetna satsningar på Västtyskland. Än 
idag kommer årligen ett drygt tusental västberlinska barn till 
Sverige och fram till 1981 hade 40 000 fått vistas i Sverige.98 

Den svenska socialstaten - förebild och förpliktelse 

Varför blev just berlinska barn ett bestående inslag i det svenska 
samhället? Varför inte franska, belgiska, holländska eller norska 
barn? För det första var tyska/österrikiska barn från tiden efter 
första världskriget ett välbekant inslag i det svenska samhället. 
Svenska beslutsfattare påmindes om den historiska bakgrunden vid 
flera tillfällen. För det andra upplevdes inte tyska barn ur ett 
språkligt-kulturellt perspektiv som alltför avvikande (jämför Kapitel 
II). 
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För det tredje finns det starka belägg för att tyskarna också 
verkligen värdesatte och uppmuntrade Sveriges efterkrigshjälp i 
allmänhet och insatsen för tyska barn och ungdomar i synnerhet. 
Sverige var, med tyska ögon sett, redan ett socialt föregångsland. 
Om och om igen rapporterades i den västtyska pressen om den 
svenska hjälpen och barnöverföringen tilldrog sig en hel del 
uppmärksamhet. Det började med BSF:s överföringar 1947/48. Då 
skriver Die Welt (Hamburg) att "10 000 Familien wollen ein 
deutsches Pflegekind."99 Der Schlüssel (Frankenthal) hävdar i mars 
1948 att 2 000 svenskar familjer längtade efter ett tyskt adoptiv
barn och Rhein-Ruhr-Zeitum (Essen) försäkrar att tyska barn är 
mycket omtyckta i Sverige. Även andra hjälpverksamheter som 
till exempel RB:s arbete i bayerska flyktingläger lovordades ideligen 
i den tyska pressen.707 

Västberlins socialdemokratiske borgmästare Ernst Reuter tackade 
1952 med ett personligt brev till RB för överföringen av berlinska 
flyktingbarn. Jag hoppas, så heter det i brevet, att "das Band 
zwischen dem schwedischen Volk und den Berlinern sich weiterhin 
segensreich auswirken möge."702 Tyska Röda korset rapporterade 
till RB om hemkomsten efter 1953 års transport och föräldrarnas 
glädje över barnens sunda utseende. Hilfsgemeinschaft Rettet die 
Kinder, motsvarigheten till RB, sökte erfarenhetsutbyte och 
samarbete med den svenska förebilden.703 Den tyske emigranten 
Kurt Heinig, som levde i Stockholm, rapporterade i Telegraf (Berlin) 
om grundandet av "Svensk-Tyska Sällskapet" i november 1952. 
Därmed, menade Kurt Heinig, hade det byggts "eine breite Brücke, 
die in beiden Richtungen begehbar ist."7{M 

Naturligtvis framförde Västtyskland sitt tack även till andra 
länder, nyhetsrapporteringen var omfattande och vänlig, och gamla 
kulturella band knöts på nytt. Men när det gäller Sverige så slutade 
det inte med detta. I tidskrifter för sociala frågor och socialpolitisk 
debatt framställs Sveriges nya sociala utjämnings- och välfärdspoli
tik som föredömlig. 

Tidskriften Arbeiterwohlfahrt belyser i en utförlig artikel från 
1949 det statliga och kommunala ferieprogrammet för Stockholms
barn. Författaren hade själv varit på studieresa i Sverige och 
kunnat göra sig en uppfattning om olika inrättningar. Han inleder 
med att framhäva den tradition som Sverige har i att ordna 
sommarrekreation för stadsbarn. Idag, hävdar författaren, tillbringar 
praktiskt taget alla Stockholms-barn sitt sommarlov utanför 
storstaden. Här finns sommarkolonier, vistelser i enskilda lanthem, 
kommunala bad- och friluftsaktiviter samt många privata sommar
stugor i skärgården. 

Orsaken till att feriebarnsaktiviteter har blivit så allmänna i 
Sverige är dels den nordiska friluftsrörelsens traditioner, dels "weil 
weitgehendst der Boden dafür psychologisch aufgeschlossen war... 
[d.h.] weil jedem Kind als einem selbständigen Individuum von den 
Erwachsenen das Recht auf Entfaltung seines kindlichen Lebens 
zugestanden wird." Författaren är mycket positiv till denna 
uppfostran som han ser som ett led i att forma en ny "Staatsbürger 
und freien Menschen". Redan barn i skolåldern utmärker sig enligt 
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författaren genom "ruhigen Lebensstil und selbstbewußte freie 
Haltung.""'05 

I Neues Beginnen från 1950 publicerades en reseberättelse av 
åtta unga tyskar. Under två veckor hade de fått studera Koopera
tiva Förbundet (KF) i Stockholm, det svenska samhället och landets 
oförstörda natur. Resenärerna har många lovord för KF. Artikeln är 
illustrerad med en bildkavalkad av olika kooperativa anläggningar. 
Till största delen handlar artikeln emellertid om Sveriges sociala 
skyddsnät. Särskilt lyfter de fram den välutbyggda omsorgen om 
familjen som väcker oförbehållsam beundran.700 

Illegala aborter som indikation på ett socialt problem bemöttes i 
efterkrigstidens Västtyskland med juridiska och polisiära medel. 
Detta berättas i en annan artikel i Neues Beginnen från 1951. 
Författaren fördömer denna "lösning" som förlegad och rekommen
derar att vända blicken mot Sverige. "Ganz anders und gerade für 
Deutschland besonders beispielhaft ist man in Schweden an die 
Frage der illegalen Abtreibung herangegangen." Även där, medger 
författaren, beivras illegala aborter. Men, framhåller författaren, 
där försöker man förebygga dessa genom att hjälpa "durch 
praktische Maßnahmen, durch materielle Unterstützung." Sedan 
följer en uppräkning av alla familjepolitiska åtgärder som hade 
lagstadgats under det gångna decenniet och som avsevärt hade 
förbättrat ensamstående mödrars sociala och ekonomiska situation. 
Allt detta, avslutar författaren, "hat zu einer allmählichen, aber 
spürbaren Abnahme der Abtreibungen geführt und wird sich in den 
kommenden Jahren noch erheblicher auswirken."707 

Även i officiella organ som till exempel Bundesarbeitsblatt från 
1952 behandlas Sverige. Där är temat svensk flyktingpolitik och 
industrins stora behov av arbetskraft. Flyktingarna, så påstås det, 
var en ovärderlig arbetskraftsreserv som nu började sina. Under 
1952 hade svenska myndigheter registrerat en markant ökning av 
antalet baltiska och polska flyktingar som emigrerat till Kanada. I 
Sverige fanns det alltså utrymme för tysk arbetskraft som för 
övrigt redan var den största utomnordiska arbetstagargruppen.70* I 
det officiella Berliner Gesundheitsblatt årgång 1951 står i flera 
nummer den svenska välfärdsstatens i fokus.709 

Dessa exempel på tysk uppskattning och beundran för det nya 
Sverige krävde väl avvägda beslut av svenska beslutsfattare. Det 
hade varit mycket otaktiskt att abrupt upphöra med Tysklands
hjälpen och grumla tyskarnas positiva syn på den nya svenska 
socialstaten. Risken var stor att de svenska goodwill-strävandena-
som med stora mödor och kostnader förverkligats under flera år
skulle ha förlorat sin trovärdighet. Vid sidan av politiska, sociala 
och ideologiska drivkrafter verkar den västtyska synen på Sverige 
också ha varit ett motiv som närmast krävde en fortsatt hjälp till 
västberlinska barn såväl utanför som inom flyktinglägren. Därför 
fick västberlinska barn fortsätta att komma. Tyska krigsbarn' och 
'tyska sommarbarn' hade efter andra världskriget kommit för "att 
stanna" - de är dagens 'Berlin-barn'. 
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I "sagolandet Sverige" och hemkomsten till Tyskland 

Nästan alla barn berättade att de kom till familjer som bodde i 
egna småhus på landsbygden eller i någon småstad. Familjerna 
värvades av de organisationer som stod bakom de olika transporter
na. Till exempel placerades ca hälften av 1954 års 1 000 tyska barn 
hos scoutfamiljer och hälften hos av RB värvade familjer som 
ibland också var medlemmar i föreningen. Barn som överfördes av 
Pingstkyrkan 1953 levde hos församlingarnas medlemmar.770 Troligen 
försökte även andra organisationer i möjligaste mån hitta vistelse
föräldrar antingen bland sina egna medlemmar eller bland sådana 
familjer som antogs dela organisationens värderingar. Någon 
fullständig klarhet i frågan om kriterierna vid urvalet av vistelse
familjer är inte möjlig att få. I socialt hänseende motsvarade 
urvalet av vistelseföräldrarna den differentierade bild som kunde 
påvisas för tyska barn. Vistelseföräldrarna kan sägas vara ett 
tvärsnitt av det svenska samhällets sociala strata. Barnen kom till 
hantverkare, lantbrukare, arbetare, lägre och högre tjänstemän, 
lanthandlare, egna företagare med flera. Med två undantag hade alla 
vistelseföräldrar egna barn.777 

Ett av RB:s åtaganden var att med hjälp av sociala myndigheter 
kontrollera dem som önskade ta emot ett tyskt barn. Tre av 
vistelseföräldrarna berättade att barnavårdsnämnden kom till deras 
hus för att se sig omkring och förhöra sig om familjens bakgrund. 
Gun Wikmark var barnlös. När hon och hennes make såg Rädda 
Barnens upprop i ortspressen vid årsskiftet 1953/54 anmälde de sig 
för att ta "ett krigsbarn". Socialnämnden skickade då en social
arbetare till familjen som "skulle se hur man hade det och frågade 
Ute';. 

Även fyrabarnsfamiljen familjen Zakarias i Västerbottens inland 
hade uppmärksammat RB:s annons i tidningen. Efter att de hade 
anmält sig som vistelseförälder kom barnavårdsnämnden "på besök 
och godkände vår familj". Även Sandra Samuelssons familj i Åsele 
kontrollerades av "barnavårdsnämnden".772 De övriga familjerna 
meddelade att de inte kontrollerades eller att de kunde inte minnas 
att de hade uppsökts av någon myndighets- eller RB-representant. 

I juni 1953 skickade tyska ambassaden i Stockholm följande 
meddelande till Auswärtiges Amt (AA, tyska UD) i Bonn: "Die 
Schwedische Ausländerkommission teilte der Gesandschaft mit, dass 
sie im Einvernehmen mit der schwedischen Sozialbehörde ihren 
Konsulaten in Deutschland Anweisung erteilt hat, keine Visen für 
Kinder auszustellen, wenn nicht dem Antrag auf Visum-Erteilung 
eine Bescheinigung beigefügt ist, dass das für das Kind vorgesehene 
Heim sachgemässs geprüft wurde." Vidare heter det att "die von der 
Philadelphia-Organisation zur Aufnahme von Kindern gemeldeten 
Heime von den schwedischen Sozialbehörden des öfteren als nicht 
geeignet befunden wurden."775 

Den 30 juli 1953 uppmanade det tyska inrikesministeriet bland 
annat DHEKD att "bei Kinderverschickungen nach Schweden in 
Zukunft auf eine sorgfältige Überprüfung der Unterbringung zu 
achten." I cirkuläret heter det vidare att tyska ambassaden i 
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Stockholm "ist der Auffassung, dass Rädda Barnen besonders 
geeignet und auch willens ist, diese Prüfung vorzunehmen."774 Det 
är okänt vad slags anmärkningar som hade förts fram mot 
filadelfiaförsamlingens vistelsehem. Men det är uppenbart att 
officiella tyska instanser dels visade stor tillit till RB:s och sociala 
myndigheters omdömen om de blivande hemmen, dels förväntade sig 
att kontrollen gjordes. Fram till 1960 gällde 1924 års barnavårdslag. 
Där stadgades "att den som mottagit vistelsebarn skulle efter viss 
tid, olika för olika fall, anmäla detta till barnavårdsnämnden." 
Dessutom, hävdas det vidare i ett rättsvetenskapligt arbete om 
Berlinbarnhjälpen av Kerstin Arvidsson och Laila Fällgren, hade det 
utvecklats en praxis att ställa vistelsehem och -barn under tillsyn 
av fosterbarnsinspektörer.775 RB:s och sociala myndigheters 
bortglömda kontroll av ett antal vistelsehem under år 1954 stred 
alltså inte mot 1924 års barnavårdslag. Likväl hade de alltså 
försummat att beakta de tyska önskemålen om en konsekvent 
kontroll av alla vistelsehem. 

Vissa av de blivande vistelsefamiljerna hade uttalat önskemål om 
att få en pojke (2 familjer) eller en flicka (2 familjer). I barn
familjer hade man gemensamt diskuterat möjligheten att ta emot ett 
tyskt barn. Släktingar och bekanta hade informerats när beslutet 
att ta emot ett barn väl var fattat. I fem av nio västerbottniska 
familjer fanns det minst en familjemedlem som talade "något" tyska. 
Naima Sandberg och Cajsa Otto, två av de fem, hade börjat läsa 
tyska för att vara väl förberedda när deras barn skulle anlända.770 

De flesta barnen lärde sig emellertid väldigt fort svenska. Vistelse
föräldrarnas tidsangivelser rörande språkinlärningen varierar från en 
till sex veckor. Naima Sandbergs vedermödor med det tyska språket 
lönade sig emellertid. Hennes sexåriga Ursula från Mühlheim i 
Ruhrområdet lärde sig aldrig svenska. Men hon var ett av de få 
undantagen.777 

Även de tyska informanterna berättade att de efter kort tid 
behärskade det svenska språket så pass att de kunde förstå det 
mesta och uttrycka sig skapligt. Endast två av 17 barn, Herbert 
Hauser och Günther Hahn, lärde sig aldrig svenska - de bodde på 
ett barnhem och umgicks knappast alls med svenskspråkiga.7 

Några allvarliga eller ihållande språkkommunikativa problem tycks 
alltså inte ha förekommit. Samma iakttagelse gjordes också av 
pedagogen Michael Schön i en studie om berlinska feriebarns 
Sverige-vistelse under 1970-talet.779 

Det första mötet med Sverige beskrivs av de flesta informanter
na i positiva ordalag. Till exempel trodde den tolvåriga Christa 
Kaufmann, då hon en majdag 1949 stod med sin syster på Hei
singsborgs central, att hon var "in einem Märchenland". Hennes två 
år äldre syster Inge var mera saklig och tyckte att allt verkade 
"ruhig und beschaulich".720 Andra informanters inre bild av det 
första mötet var alla välklädda och vänliga människor, ett överflöd 
av varor i neonupplysta skyltfönster, rena gator och välvårdade 
hus, oändliga skogar, imponerande mycket snö, stark kyla men väl 
uppvärmda hus eller den första rikliga måltiden i det nya 
hemmet.727 
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Spontaniteten och ordrikedomen som utmärkte informanternas 
berättelser visar hur levande detta första positiva möte har 
bevarats. Men några har också negativa hågkomster från sitt första 
möte med Sverige. Femåriga Bärbel var ett av de östtyska barn som 
överfördes på hösten 1948. I tidskriften "ViM berättar hon bland 
annat om sin förvåning över de konstiga röster som surrade runt 
henne där hon stod övergiven och ensam på Göteborgs central. Hon 
kände sig mycket illa till mods - benen började darra och gråten 
satt i halsen. Den första tiden var svår. Språkproblemet bidrog 
bland annat till hemlängtan. En annan reaktion var att hon 
försvarade sina identitetshandlingar och inte släppte ifrån sig sina 
gamla kläder.722 Dessa föremål blev kära minnen ifrån mamma och 
hemlandet. De gav henne trygghet under den första tiden. 

Det finns indikationer som tyder på att separationsångest 
stundtals förekom. Petra Müllers lilla syster, den sexåriga Jutta, 
blev sängvätare. De två sexåriga flickorna Anke März och Anna 
Linde grät sig till sömns de första dagarna.725 Minnen från 
avskedet, den långa resan och den första, ibland skrämmande, 
konfrontationen med det okända bleknade emellertid fort. Känslan 
av övergivenhet och hemlängtan var ett stadium som tack vare 
förstående vistelseföräldrar i de flesta fall hade passerats efter 
några dagar. Många barn överhopades med presenter som tröst. 
Flera barn berättar också att de fick sova i de nya föräldrarnas 
sovrum eller i deras säng. Detta bekräftades också av några svenska 
föräldrar.724 

Varade nu Christas vision om 'sagolandet Sverige' tiden ut eller 
var den bara en hägring som försvann lika snabbt som den hade 
kommit? Peter Schulz berättar om sin vistelse i Sverige som 
sjuåring. "Ich wollte alles vergessen was mit Deutschland zu tun 
hatte - ich fühlte mich wie im Paradis."725 De barn som bodde hos 
svenska familjer smälte in i den svenska vardagen och i familjen. 
För många barn blev livet i Sverige en lärorik period och mycket 
mer än bara ett hissnande äventyr. 

Barnens liv gestaltade sig i de flesta avseenden som svenska 
barns liv vanligen gör. Många barn lärde sig cykla, simma, åka 
skidor eller andra färdigheter som de troligen inte hade haft 
möjlighet att utöva i den torftiga miljö de kom ifrån. Inga 
informanter kommer ihåg att de utsattes för någon form av 
fördomsfullt främlings- eller tyskförakt. Många var eniga i sina 
omdömen om svenska uppfostringsmetoder. Anke März beskriver det 
så här: "Mir erscheint die Kindheit in Schweden viel leichter und 
freier - weniger Einschränkungen, mehr Selbstständigkeit."726 

Likväl kom den dagen de skulle hem igen. Avskedet från Sverige 
och den svenska familjen blev för flera barn en ny smärtsam 
erfarenhet. Peter Schulz svenska mamma fick följa sin gråtande 
skyddsling till Berlin och stannade flera dagar vid hans sida så att 
han kunde vänja sig vid sin gamla familj.727 Alla barn hade kommit 
till Sverige med minimalt bagage. När de reste hem hade de med sig 
så mycket bagage att hela kupéer upptogs av alla kartongar och 
resväskor. Barnen fick då istället trängas ihop i de återstående 
reserverade kupéerna. År 1954 tvingades RB till och med införa ett 
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förbud mot att medföra cyklar till Tyskland.725 

Dessa övervägande positiva omdömen om Sverige-vistelsen 
stämmer till stora delar väl överens med pedagogen Michael Schöns 
undersökningresultat från 1983. Hans arbete avslutas med ett förslag 
där han ställer upp flera villkor som bör vara uppfyllda för att 
Sverige-vistelsen skall kunna bli till en positiv upplevelse. Några av 
dessa förutsättningar - det borde finnas egna barn i den mottagan
de familjen, familjen borde vara en fullständig kärnfamilj, det är 
bra om någon i familjen har kunskaper i tyska - förelåg helt eller 
delvis redan under åren 1947 till 1954. 

Michael Schön konstaterar också att barnen sällan har/hade 
möjlighet att vägra resa till Sverige. En dylik medbestämmanderätt, 
menar han, är väsentlig för alla och särskilt när det gäller äldre 
barn. De flesta barnen fick åka till Sverige vare sig de ville eller 
inte, föräldrar och myndigheter var de som bestämde då och gör 
det än idag. Enligt Schön är det också viktigt att de svenska 
föräldrarna får förhandsinformation om barnet. Bristen på informa
tion var också symptomatisk under åren 1947-54. Flera av vistelse
föräldrarna klagade över att de inte visste någonting om sitt barn 
när det anlände. Ytterst sällan talade barnen själva om sin 
bakgrund.729 Många barn - tydligen var Peter Schulz inte ensam 
om det - ville tydligen glömma det de för tillfället hade lämnat 
bakom sig. 

På grund av allt det positiva som förband barnen med Sverige 
blev hemkomsten till Tyskland inte helt oproblematisk. De allra 
flesta hade glömt sitt språk men i regel brukade det komma igen 
efter en kortare tid. Några få barn fick emellertid allvarliga och 
ihållande problem. Särskilt de som redan hade börjat skolan. Dessa 
barn hade kommit efter sina klasskamrater. Åttaånga Karin Meier 
hade varit fem månader i Sverige. När hon kom hem till Tyskland 
hade hon glömt sitt språk. Under lång tid, så berättar hon, behövde 
hon stödundervisning i sitt modersmål.73 

Ina Herder hade under sina nio månader i Sverige besökt en 
svensk skola. Vid sidan av språksvårigheterna hade hon problem i 
matematik. Hon påstår att hon kan "auch heute noch nur auf 
schwedisch multiplizieren."757 Den tyska socialarbetaren Else Armin 
berättar att en del barn blivit "bortskämda". De som varit på 
landsbygden hade svårt att anpassa sig på nytt till storstaden. Det 
sistnämnda problemet bekräftades också av flera informanter bland 
barnen. De berättar att de efter hemkomsten kände sig instängda, 
hade en odefinierbar frihetslängtan och att de tidvis isolerade sig 
från sin omvärld.732 

En av de viktigare frågeställningarna kring tyska barns 
överföring var om vistelsen i Sverige hade en uppfostrande effekt. 
Myndigheterna hade ju officiellt förkastat uppfostringsmålet 
eftersom det ansågs vara alltför vanskligt att genomföra. Rädda 
Barnen hade uttryckligen avsagt sig all medverkan vid urvalet av 
familjer utifrån politiska kriterier. Likväl pågick överföringen i det 
kalla krigets kölvatten. Båda sidor såg överföringen som ett 
instrument med vars hjälp det egna systemets överlägsenhet kunde 
demonstreras för såväl barnen som deras föräldrar. Finns det nu 
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några indikationer på att dylika underförstådda målsättningar gett 
några resultat? 

Flertalet av de före detta Sverige-barnen talar, förstår eller 
läser svenska än idag. Men det skall poängteras att 12 av dessa 17 
återkom flera gånger till Sverige och till samma familj. Några har 
hållit kontakterna vid liv och hälsar fortfarande på sina svenska 
föräldrar. En del har då familjen med sig och i två fall förstår 
även nästa generation svenska någorlunda. Informanternas svenska 
bakgrund har gett dem mera än enbart vissa språkliga färdigheter. 
De är också väl informerade om det svenska samhället och dess 
politiska, sociala och kulturella uttryck. Flera informanter betecknar 
sig själva som 'Sverige-fixerade'.7 Sverige har alltså fått ett 
antal "ambassadörer" som har möjlighet att förmedla och befästa 
bilden av Sverige som den moderna, folkliga socialstaten. Av 17 
före detta Sverige-barn skulle 14 aldrig tveka att skicka sina egna 
barn till Sverige. Ingen skulle däremot skicka sitt barn till det 
tyskspråkiga grannlandet DDR. Peter Schulz betecknar sig själv som 
fördomsfri mot utlänningar. Men när han berättar om så kallade 
Gastarbeiter (invandrare) tycker han att "ethnische Unterschiede 
erschweren es immer tolerant zu verbleiben."754 Ett fåtal av 
informanterna har hittills själv haft utländska, bland dem svenska, 
utbytesstudenter i sin familj. Flera säger dock att de önskade att 
ställa sitt hem till förfogande men att de på grund av förvärvs
arbete och begränsat boutrymme inte har möjlighet.7 

Huruvida de svenska familjer som tog emot tyska barn styrdes i 
sitt beslut av politiska och ideologiska överväganden går inte att 
fastställa. Till exempel berättade fem informanter att de haft barn 
från andra länder i sina hem. Dessa barn hade kommit från Finland 
(två), Norge (två), Polen (ett), Österrike (ett) och USA ("utbytes
ungdomar"). Alla berättade att de ofta lämnade bidrag till olika 
humanitära ändamål som syftar till att avvärja akuta nödsituationer 
i olika länder. Fem familjer hade till exempel gett gåvor till 
Polenhjälpen under de senaste åren.736 

Expressen misstänkte 1947 att framförallt 'familjer med tysksym
patier av mindre trevligt slag' skulle öppna sina hem för tyska 
barn. Det är inte uteslutet att Tredje Rikets svenska menings
fränder kan ha funnits bland svenska vistelseföräldrar men några 
indicier som styrker detta har jag inte funnit. De svenska familjer 
som jag intervjuade tillhör mest troligt den grupp av människor 
vars hjälpmotiv ofta beskrivs med orden 'kärlek till din nästa', 
'kristen medmänsklighet', 'humanitär tradition' och 'solidaritet' och 
'medlidande'.757 Att enskildas hjälpvilja av andra kopplades till 
politiska, ideologiska och ekonomiska drivkrafter kan inte läggas 
dem till last som önskade att hjälpa. 

Adoption av DP-barn 

I ett brev till RB:s ordförande Margit Levinson i augusti 1946 redo
gjorde S IH-sekreterare H W Beer för en norsk rapport som han 
hade fått i sin hand. Enligt rapporten fanns det "två kategorier 
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barn" i tyska/österrikiska DP-läger. Den första var "föräldralösa 
eller på annat sätt vårdbehövande barn till displaced persons av 
icke tysk nationalitet". Till den andra kategorin hörde "barn till 
tyskar (samt ev. tyska judar), som på ett tidigt stadium av politiska 
skäl och andra skäl satts i koncentrationsläger". Beer föreslår 
avslutningsvis att man via Arbeiterwohlfahrt inhämtar mer 
information om dessa barn.755 

I oktober 1946 presenterade Alva Myrdal för ledamöterna i S IH 
en promemoria "angående uppgifter för svensk hjälpverksamhet, 
särskilt i det kulturella internationella återuppbyggnadsarbetet." Där 
föreslog hon bland annat en svensk insats för "displaced persons". 
Hon ansåg att Sverige "skulle politiskt inom FN och IRO pressa för 
förnuftigt long term settlement of refugees." En "insats från 
småstaterna", det vill säga "praktiska gärningar", borde enligt henne 
göra det lättare att få gehör hos dessa två internationella 
organisationer.759 

Alva Myrdal och H W Beer var inte ensamma om att fästa 
blicken på DP:s i tyska och österrikiska läger. Dessa tvångsför-
flyttade människors öde betraktades av efterkrigstiden som ett 
centralt problem. Redan omedelbart efter kriget hade Sverige, det 
vill säga SRK i samarbete med UNRRA, överfört 10 000 DP:s från 
tyska läger till svenska förläggningar (se härtill Kap. II och III). 
Men problemet med dessa hemlösa människor var oerhört mycket 
större. Till exempel repatrierade SHAEF och UNRRA i en gemensam 
aktion under maj-juni 1945 omkring 5,25 miljoner DP:s till 
Västeuropa "at a rate of 80,000 a day." Enligt historikern Michael 
Marrus återförde de västallierade också "large numbers of nominally 
Soviet nationals to the Russians." Under några månader överläm
nades 2,75 miljoner, många av dem mot sin vilja, till Sovjetunionen. 
I september 1945 fanns fortfarande omkring två miljoner DP:s i 
läger i Tysklands/Österrikes västallierade zoner.7 

Dessa DP: s blev i allt högre grad ett irritationsmoment för både 
västallierade militärmyndigheter och den tyska befolkningen. Michael 
Marrus hävdar att överbefälhavaren i den amerikanska zonen, 
general Lucius Clay, strävade efter att fortast möjligt rekonstruera 
den tyska ekonomin. Därför ville han snabbt bli av med alla DP:s 
som betungade det redan mycket ansträngda tyska hushållet. I 
februari 1946 var han nära att med ett pennstreck stänga alla DP-
läger i den amerikanska zonen. President Trumans inblandning 
kunde i sista minuten förhindra denna drastiska åtgärd.747 

De sociala och ekonomiska betingelserna i DP-lägren försämrades 
ju längre tiden led. I början av 1947 hade UNRRA, bland annat på 
grund av den internationella livsmedelskrisen, påtagliga svårigheter 
att försörja alla kvarvarande DP:s. Detta resulterade i ett märkbart 
försämrat hälsotillstånd bland DP:s. Många internationella röster 
betecknade enligt Michael Marrus "refugee problem as an interna
tional scandal, and many, unfairly, blamed hapless United Nations 
organizations."742 Även från svenskt håll hade det vid olika 
tidpunkter yppats kritik mot UNRRA. Utöver 1945 års samarbete 
hade Sverige knappast alls lämnat något bidrag till UNRRA:s arbete 
bland DP:s (se Kapitel III). Alva Myrdals förslag om en nya svensk 
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insats för DP:s bör ses mot denna bakgrund. Sverige hade inte råd 
att frånhända sig möjligheten till en insats för denna stora grupp 
av nödställda människor. Landets rykte som modern och folklig 
socialstat löpte risk att få en ihålig klang bland miljontals DP: s och 
i de länder som tog emot dem. 

Under hela 1946 arbetade amerikanska och brittiska delegater i 
FN för att ersätta UNRRA. De önskade en ny och effektivare 
organisation och bildade IRÒ som skulle ta hand om 'the last 
million' DP:s. Sovjetunionen och staterna i dess intressesfär ansåg 
DP-problemet som icke existerande och Andrej Vyshinskii "called 
[them for] 'quislings, traitors and war criminals'". Dessa länder blev 
inte heller medlemmar i IRÒ som från och med 1 juli .1947 tog över 
ansvaret för drygt en miljon DP:s i Tyskland och Österrike. IRO 
blev i praktiken ett instrument för de västallierade som i huvudsak 
finansierades av USA. Därför ansåg USA sig vara berättigat att 
kontrollera och forcera fram en skyndsam lösning av DP-prob
lemet.745 

USA:s beslutsamma hållning tycks ha fungerat som en signal för 
svenska beslutsfattare. Nu gällde det att handla fort innan 
möjligheten till en bestående insats, hur liten den än var, hade 
försuttits. Den 10 juli 1947 överlämnade RB en ansökan till SUK. 
Där uttalades önskemålet att "till Sverige överföra etthundra 
ensamstående företrädesvis föräldralösa barn från läger i 
Tyskland."744 Nästa dag kom SUK:s tidigare åberopade beslut att 
"bevilja inresetillstånd för högst 500 tyska barn." Av dessa "avsågos 
bliva hitförda... 100 med hjälp av föreningen Rädda barnen."745 RB 
fick alltså omgående ett positivt besked på sin begäran. 

Uppgifterna om antalet föräldralösa DP-barn i UNRRA:s och 
sedermera i IRO:s läger är mycket osäkra. Michael Marrus är inte 
entydig på den punkten, men troligen torde det ha rört sig om 
tiotusentals. Många av dem hade sina rötter i Östeuropa. De hade 
under flykten och/eller under krigets kaotiska slutskede förlorat 
sina föräldrar. Många tusen barn med "racial characteristics" - det 
vill säga barn med "arisk utseende" - hade under kriget också 
rövats bort av nazistiska rasivrare från Östeuropa "designed to 
recover 'Aryan blood'".746 

RB:s första transport föräldrarlösa DP-barn ur tyska läger kom i 
januari 1948. Fram till juni detta år hade 39 barn hämtats ur den 
brittiska zonen.747 Av en del återfunna transportlistor framgår 
barnens namn, konfession, födelsedatum och nationalitet respektive 
födelseort. Hos 35 av 39 namngivna barn lämnas som nationalitets
uppgift "undetermined" eller "unknown". Tre barn uppges vara från 
Lettland, Polen respektive Rumänien. Ett barn uppges vara "british". 
Med få undantag är barnens efternamn av slaviskt, baltiskt 
och/eller judiskt ursprung. Barnens konfession är i de flesta fall 
okänd. Fyra barn uppges vara protestanter, två katoliker och ett 
grekisk-ortodoxt.745 Dessa uppgifter måste emellertid betecknas som 
mycket osäkra. Barnens nationalitet kan anges som "unknown" 
samtidigt som uppgifter om deras konfession lämnas. Hur den har 
kunnat fastställas är obegripligt, i synnerhet för de barn som bara 
var i tre- till femårsåldern. 
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I början av oktober 1948 erhöll RB-medarbetaren Sigurd Forsten 
ett brev från Zone Child Welfare Officer Edward W Francel statio
nerad vid British Army of Rhine (BAOR). Av brevet framgår att han 
hade "recommended the continuation of the scheme and asking that 
more children be sent to Sweden. Men, heter det vidare, "Difficul
ties arose when it was decided at H.Q. that no more Baltic children 
or Polish/Ukrainian children could be sent to Sweden. The reason 
for this was that it was felt that these children should be settled 
outside of Europe to avoid any political complications and demands 
that the children be returned to their native countries." Detta, 
heter det vidare, "eliminates most of the children we have and 
would allow us to send to Sweden only those children whose 
nationality cannot be determined. Most of these cases that we have 
in the British Zone have already been sent to Sweden in the groups 
that went early this year. In case we would soon have more 
children for you we shall contact you immediately."7^9 

Anledningarna till att endast få barn kunde överföras till 
Sverige var alltså två. För det första hade UNRRA/IRO redan 
repatrierat 7 000 föräldrarlösa barn till Östeuropa. IRO hade också 
hunnit bortlova tusentals barn till sina "member governments", 
bland dem USA och Kanada som hade begärt att få 4 000 barn. 
Israel pockade också på att få judiska barn. Sverige var inte 
medlem i IRO. Landet höll sig fram till 1949/50, som tidigare visats, 
konsekvent utanför internationella hjälporganisationer (se Kapitel 
ni)/50 

För det andra hade motsättningarna mellan IRO och Sovjet
unionen/Polen växt sig allt starkare. Både Polen och Sovjetunionen 
krävde av de västallierade att få tillbaka sina barn. När det rådde 
tvivelsmål om barnens identitet eller om de saknade föräldrar/släkt 
i det gamla hemlandet vägrade emellertid de västallierade att 
återbörda barnen. På samma sätt förhöll det sig med barn som 
"came from areas outside the 1939 boundaries of the U.S.S.R.".757 

Det är uppenbart att det saknades tillräckligt med DP-barn för 
att kunna uppfylla ett lands önskemål som inte var medlem i IRO. 
Från brittiskt håll hystes till synes också vissa farhågor att Sverige 
skulle kunna böja sig för eventuella sovjetiska krav på att utlämna 
dessa östeuropeiska DP-barn. Historikern Curt Ekholm hävdar att 
den svenska regeringens agerande i samband med baltutlämningen på 
sin tid hade väckt uppmärksamhet och irritation i engelska 
regeringskretsar. Han påstår att utlämningen "inte hade något stöd 
i aktuell brittisk politik."752 Som en extra försiktighetsåtgärd hade 
de brittiska ockupationsmyndigheterna också förbjudit RB att göra 
"any propaganda" kring de första 39 DP-barnen som hade överförts 
till Sverige. 

Det pågick alltså ett slags dragkamp om DP-barnen mellan 
stormakterna. Det fick också RB erfara som i det närmaste fick 
tillkämpa sig sin restkvot om 61 av 100 barn. Margit Levinson skrev 
i oktober 1948 ett brev till IUCW högkvarteret i Genève. Till 
brevet bifogade hon en avskrift av den brittiske IRO-tjänste
mannens redogörelse för den engelska ståndpunkten om DP-barns 
överföring till Sverige. I Margit Levinsons brev heter det att den 
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brittiska förklaringen "only refers to the conditions in the British 
Zone in Germany, and we still firmly hold to our opinion that there 
must be something else pursuing an unexplicable influence in that 
thing, or there would be children available for our scheme in the 
other zones of Germany and Austria."754 

Ordföranden för IUCW:s arbetsutskott Mrs. Andrée Morier förde 
efter Margit Levinsons brev ett långt samtal med "Miss de Jong and 
Miss Lane" vid IRO-högkvarteret i Genève. I hennes svar till RB 
heter det: "These two ladies assured me that to their deep regret 
they had been unable to find a sufficient number of children for 
you. The highest number they could obtain is 6. Their advice would 
be that Rädda Barnen should try the British Zone to find German 
children." I ett svarsbrev förklarade Margit Levinson sitt missnöje 
över svaret och uppmanade IUCW "to make a new intervention".755 

Fru Morier gjorde den 17 november en förnyad framstöt till 
IRO-högkvarteret. I hennes svarsbrev till Margit Levinson den 30 
november heter det att RB:s förfrågan "was met with kind but firm 
refusal." Sedan följer en utförlig relation av IRO:s synpunkter som 
hade kommit fram under de förda samtalen. För det första hävdade 
IRO att antalet "offers exceed the number of children under the 
care of IRO for whom emigration can be recommended." För det 
andra hade IRO gjort det möjligt att RB:s erbjudande om mottagan
de av DP-barn nu även gällde "in other zones of Germany and 
Austria." Men det betonas också att antalet tänkbara barn hade 
minskat avsevärt i alla zoner sedan "U.S. Immigration Plan came 
into operation." 

För det tredje var överenskommelsen mellan RB och IRO i den 
brittiska zonen avsedd som "'emergency agreement' [which] was 
considered only because all arrangements had already been made by 
'Rädda Barnen' before the selection of children for the first trans
port." För det fjärde hade RB på ett tidigt stadium informerats av 
IRO att "in the British Zone of Germany it was expected not to 
find more than fifty children eligible for the scheme, which meant 
only 50 % of the number for which the invitation had been made." 
Denna hennes brev, avslutade Andrée Morier, bör betraktas som 
"the final report on the subject."756 

I december 1948 fördes 8 barn till Sverige, i juni 1949 kom 16 
och i december 1949 kom ytterligare två DP-barn. Under 1948/49 
överförde RB alltså sammanlagt 65 barn ur tyska/österrikiska DP-
läger. År 1950 kom tre barn och 1951 en grupp om ett "30-tal 
ensamstående tuberkulösa barn... tillhörande IRO-klientelet". Allt i 
allo hämtades 98 DP-barn till Sverige och RB kunde alltså inte 
komma upp till den sökta kvoten om 100 barn.757 Hur RB förhand
lade sig fram till 1950 och 1951 års DP-barn är okänt. 

Alla överförda DP-barn i 1948/49 års transporter placerades av 
karantän- och acklimatiseringsskäl under flera månader i Balingsta 
barnhem.755 Sedan placerades barnen i fosterhem. År 1953 heter det 
i en rapport av Eira Stedt att "50 st. [blivit] adopterade och 
svenska medborgare." Bland barnen fanns två syskon som efter fem 
års sökande hade spårats av sin mamma. Hon bodde fortfarande i 
ett flyktingläger i Österrike och hade under tiden fått flera barn. 
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Efter besök av en RB-delegat hade modern beslutat "att barnen inte 
skall få veta om hennes existens utan hon är tacksam om de få 
växa upp i goda hem... i Sverige."759 Rörande 1950 och 1951 års 
hitförda DP-barn och deras placering i fosterhem och/eller adoption 
har inga belägg hittats. 

I april 1955 författade avdelningschefen vid RB Eira Stedt ännu 
en rapport över 1948/49 års hitförande av DP-barn. Där heter det: 
"Efter förfrågan och uppmaning från de stora flyktingsorganisa
tionerna, främst då IRÒ angående överföring till Sverige för 
adoption och framtida bosättning här av ett antal statslösa D.P. 
barn, vilka vistades i läger i norra Tyskland, beslöt Rädda Barnen 
1947 att verkställa en sådan överföring. Att hitförandet skedde med 
så långa mellanrum, berodde till största delen på svårigheterna att 
finna protestantiska barn i dessa läger och de katolska myndig
heternas missnöje med att katolska barn placerades i protestantiska 
hem."760 

Det är oklart i vilket syfte rapporten användes men det är 
alldeles uppenbart att Eira Stedt saknar historiskt perspektiv. IRO 
hade verkligen inte uppmuntrat RB i sina strävanden att få DP-barn 
till Sverige. De fördröjningar som sedan uppstod kan naturligtvis 
har orsakats av konfessionella skäl. Det mesta talar emellertid emot 
ett sådant påstående. Dels var barnens konfession - precis som 
deras nationalitet - oftast okänd och/eller osäker, dels fanns det 
inte tillräckligt med ensamstående DP-barn vid den tidpunkt då RB 
började agera. Sveriges önskemål om DP-barn fick också stå 
tillbaka för IRO-medlemsstaternas anspråk. Dessutom hyste 
åtminstone brittiska militärer och IRO-funktionärer vissa tvivel om 
Sveriges ståndaktighet gentemot eventuella sovjetiska krav om 
utlämning av hitförda DP-barn. Allt detta bidrog troligen till att 
det tog så lång tid som fyra år att genomföra adoptionen av DP-
barn. Under 1951 hitfördes dessutom ca 250 vuxna DP:s och ett 
"begränsat antal släktingar" till dem. Dessa DP: s gick under 
benämningen "institutional hard core" eftersom de var handikappade. 
Enligt Michael Marrus var dessa "extremly difficult" att placera och 
det fanns ca 175 000 på olika anstalter och läger i Tyskland och 
Österrike.707 

Fram till slutet av 1951 hade "IRO resettled 1,039,150" DP:s. 
USA tog emot 329 000, Australien 182 000, Canada 123 000, England 
86 000, Frankrike 38 000, Belgien 22 000, Israel 132 000. Omkring 
300 000 valde att stanna i de länder de befann sig, bland annat i 
Tyskland och i Österrike.762 Jämfört med dessa siffror måste 
Sveriges insats - med undantag för 1945 års hitförande av 10 000 
DP:s - för den stora DP-gruppen betecknas som ringa. För var och 
en av dem som fick komma till Sverige betydde SRK:s, RB:s och 
statens insats naturligtvis åtskilligt. Men betraktat som ett bidrag 
till Tysklands-hjälpen och det tyska folkhushållet var denna aktion 
av mycket begränsat värde. 
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Adoption av tyska barn 

Hur gick det nu med de två IRO-medarbetarnas, Miss de Jongs och 
Miss Lanes, rekommendation att RB skulle försöka att hitta 
föräldralösa tyska barn i den brittiska zonen i Tyskland? De var 
inte ensamma om att föreslå RB denna alternativa lösning. År 1951 
heter det i RB:s styrelseberättelse att "Venezuelas härvarande 
minister dr José Herrera Uslar med maka påbörjade för något år 
sedan en aktion för att överföra ensamstående tyska och 
österrikiska barn till Venezuela för adoption." Eftersom deras 
avsikter hade stött "på vissa svårigheter" gjorde deras ombud 
"greve Ladislaus von Lonyay en förfrågan" om "Rädda Barnen ville 
taga emot en del av barnen och för dem ordna adoptionshem i 
Sverige. För en första kontingent på c:a 15 barn skulle minister 
Herrera bekosta resan till Sverige samt för hela aktionen de med 
denna sammanhängande kostnader i Tyskland."763 

RB hade ingenting emot en sådana aktion. I juni 1951 sände RB-
styrelsen ett brev till "Bayerische Innenministerium. Abt. Landes
jugendamt." Brevet är en inbjudan till ett antal namngivna barn som 
föreslås att komma "für einen Erholungsaufenthalt von unbestimmter 
Zeitdauer nach Schweden. Für die eventuelle Rückführung der 
Kinder", heter det i brevet, "wird die schwedische Organisation 
Rädda Barnen sorgen". Men RB ansåg det som mycket sannolikt att 
de skulle lyckas hitta adoptivföräldrar. Därför skulle barnen ha med 
sig förmyndarens "prinzipielle Erklärung für eine eventuelle 
Adoption". Som RB:s officiella ombud i Tyskland fungerade både 
minister Herrera och greve Ladilaus von Lonyay/64 

I september och december 1951 anlände två transporter med 18 
respektive 11 tyska barn till Sverige. Följande år i januari och 
mars kom 6 respektive 10 barn. Alla barn placerades den första 
tiden på Djursholms epidemisjukhus som Stockholms läns landsting 
gratis hade upplåtit till RB.765 

Det är inte känt efter vilka kriterier dessa barn hade blivit 
utvalda av RB:s ombud i Tyskland. Men uppenbarligen var det inte 
bara föräldralösa barn som togs hit. Det framgår av två brev som 
Eira Stedt skickade till två klagande och oroliga tyska kvinnor. I 
det ena fallet är det frågan om en liten pojkes mormor som vill ha 
sitt barnbarn tillbaka. Fru Eira Stedt svarar i sitt brev att pojken 
redan hade "ein gutes Adoptivheim, d.h. in einer guten Familie, die 
ihn adoptieren wollen. Es wäre Schade, den Jungen zurückzunehmen, 
falls Sie ihm kein sicheres und gutes Dasein und Heim geben 
können. Selbst sind Sie ja alt und haben gar kein leichtes Leben 
und seine Mutter hat ja ihr Kind früher nicht gepflegt." 

Det andra brevet var avsett till en orolig moder. Där framgår 
att "lilla I. kom till Sverige den 6 mars [1952] med en transport 
från München." Hon var redan placerad hos en överläkare i en stor 
provinsstad. Hennes nya mamma var också utlänning och hade 
samma förnamn som flickan. Familjen, heter det vidare, "har egen 
villa och god ekonomi och lilla I. kommer att få det mycket bra. 
De har längtat efter ett barn länge och nu tycka de att de fått en 
riktig gåva från Gud då de fick denna lilla flicka. Hon lilla I., 
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skriver Eira Stedt, "är för liten för att längta" och hennes nya 
föräldrar "vill alls icke skicka henne tillbaka."766 

Av RB:s styrelseberättelse för år 1952 framgår att två barn hade 
under året skickats tillbaka till Tyskland. Uppenbarligen hade 
pojkens mormor och flickans mamma inte gått att beveka till att 
avstå från sina barn.767 Vad som orsakade dylika komplikationer är 
svårt att säga. Troligen hade inte alla föräldrar informerats om att 
rekreationsvistelsen i själva verket var avsedd att bli permanent. 
Detta framgår av ett brev till Landesjugendamt i Berlin. Pojken J:s 
förälder hade inte skickat med det behövliga medgivandet till 
adoptionen. I april 1952 sökte Eira Stedt därför att snabbt få fram 
de berlinska myndigheternas och föräldrarnas "Genehmigung". Pojken 
J. skulle enligt Eira Stedt adopteras av en familj som var 
registrerad i Adelskalendern. För att undvika krångel ("Schererei") 
"mit dem hiesigen Heroldsamt", heter det i brevet, tryckte 
fosterfamiljen på för att snabbt genomföra adoptionen.765 

Sammanlagt adopterades alltså genom RB:s försorg 42 tyska barn. 
Men även bland tillfälligt överförda tyska barn är flera fullbordade 
adoptioner och/eller adoptionsförsök kända. De biologiska föräldrar
na som inte hade en tanke på att bortadoptera sitt barn upplevde 
dylika försök som mycket negativa. I vissa fall är det just dessa 
minnen som har präglat deras syn på Sverige. 

Fru Ingeborg Gross berättar om den tid när hon och hennes 
make började förstå att de svenska vistelseföräldrarna försökte att 
få deras döttrar Adele och Anna som fosterbarn. Herr Gross som 
var svårt sjuk var emot detta. Fru Gross hade emellertid gått med 
på att skriva under fosterbarnsöverenskommelsen. Som motiv för 
sitt beslut anger hon att hon ville se barnens materiella trygghet 
säkrad. "Ich hätte den Kindern gar nicht das geben können was die 
Eltern in Schweden ihnen erbieten konnten." Herr Gross kunde inte 
förlåta sin fru förlusten av båda flickorna. Paret skildes bara något 
år senare. Idag är fru Gross övertygad om att hon aldrig, oavsett 
hur stor den materiella nöden än var, skulle skicka iväg sina barn 
till Sverige eller till något annat land.769 

En annan mor, fru B. från Köln, försökte efter tre års orolig 
väntan i oktober 1950 att via "Kgl. schwed. Ministerium" i 
Stockholm få hem sitt barn. Av brevet, som hamnade på UD, 
framgår att fru B:s tioåriga dotter i november 1947 hade fått följa 
med en transport till Sverige. Trots upprepade försäkringar om att 
dottern skulle kunna väntas hem "mit dem nächsten Kinder-
transport" kom hon aldrig tillbaka. UD gjorde då en förfrågan hos 
STH om flickan. Samarbetskommittén svarade att flickan hade 
överförts med BSF. Denna organisation hade vid den tidpunkten 
redan upplösts. 

Vidare framgår av STHrs förklaring att de tidigare själva hade 
fått flera vädjanden från den förtvivlade modern. Därför hade man 
gjort efterforskningar. I juni 1950 hade de äntligen lyckats spåra 
barnet till Örnsköldsvik. Fosterfamiljen hade på uppmaning av STH 
lovat att skicka hem flickan i augusti. Detta hade meddelats fru B. 
i Köln. Eftersom flickan ändå inte skickats hem hade STH sedan 
bett fosterfamiljen att sända barnets pass "så att [de] skulle kunna 
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ordna med återresevisum och barnets transport till Köln."770 Här 
slutar spåren. När och hur detta långa Sverige-besök slutade är 
oklart - kanske slutade det aldrig? Mycket talar för att även denna 
olyckliga historia berodde på svenska vistelseföräldrars önskan att 
få behålla ett efterlängtat barn som de hade haft i sin vård under 
så lång tid. 
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V KULTUREXPORT OCH TEKNISKT 
BISTÅND 

Demokratisering av tyskarna var en av Potsdam-avtalets huvudpunk
ter. Den var formellt inskriven i avtalstexten som en av de "four 
D's: De-militarisation, De-nazification, Démocratisation, and De-
industrialisation" (det sista D:et bör uppfattas som en tillfällig 
åtgärd, avsedd som skadeståndsbetalning).7 

Demokratisering och den därmed förenade uppfostran av tyskarna 
var emellertid mer än bara ett antal paragrafer i Potsdam-avtalet. 
Aldrig tidigare i historien hade man försökt eller ens uttalat tanken 
att ideologiskt fostra en besegrad nation. På så vis var inten
tionerna okonventionella. Målet i sig var också kontroversiellt med 
tanke på de fyra allierades varierande politisk-ideologiska ut
gångspunkter och de därmed förknippade föreställningarna om ett 
demokratiskt samhälle. 

För Sovjetunionens del var undanröjandet av hela den borger-
ligt-kapitalistiska samhällsordningen en grundförutsättning för 
upprättandet av en verklig demokrati som skilde sig från de 
kapitalistiska samhällenas formella demokrati. Uppfostrans främsta 
mål var att klargöra för tyskarna att de var medansvariga för 
utbrottet av kriget och för nazismens brott samt att de var 
skyldiga att betala skadestånd till Sovjetunion.2 

Om de västallierade demokratiseringssträvandena skriver histo
rikern Alfred Grosser: "Unter der Voraussetzung, daß zu Hause, in 
den Vereinigten Staaten, in Großbritannien und in Frankreich, die 
wahre Demokratie herrschte, genügte es, in Deutschland, und zwar 
gleichgültig ob durch Überredung oder Zwang, das amerikanische, 
britische oder französische System der allgemeinen und politischen 
Erziehung einzuführen."5 I enlighet med deras övertygelse var 
upprättandet av formella demokratiska institutioner - kommunala 
och statliga institutioner, ett reformerat utbildningsväsen samt ett 
nytt demokratiskt informationssystem 4 - de viktigaste åtgärderna i 
de västallierade zonerna. 

Men en varaktig demokrati krävde i enlighet med de västal
lierades omdömen också en nyfostran av de "dåligt uppfostrade" 
tyskarna, i synnerhet av den under Hitler uppväxta tyska ungdomen. 
"Re-education", som var de allierades term för den åsyftade 
fostran i demokratisk riktning, bedrevs i de tre västzonerna 
utifrån varierande föreställningar om tyskarnas "folkpsykologi" och 
politiska mentalitet. Förvisso anammades lord Vansittarts idéer inte 
förbehålls- och urskiljningslöst men likväl fanns det i de västal
lierades synsätt drag som tyder på idémässiga samband. De ansåg 
att tyskarna behövde lära sig att ta politiskt ansvar, bekanta sig 
med liberala traditioner och lära sig att acceptera andra folkslag, 
särskilt de slaviska.5 

154 



Grosser skriver: "In der amerikanischen Zone beispielsweise ging 
man von dem Grundsatz aus, daß sich eine gesunde Demokratie auf 
die politische Bildung des einzelnen gründet, und zwar ausserhalb 
des Rahmens politischen Bekenntnisses oder einer politischen Rich
tung."6 Den amerikanska demokratimodellen var pluralistisk och 
individcentrerad och var mera "a way of life" än en statsform/ 
USA var emellertid länge övertygat om att det var nödvändigt att 
bestraffa och kontrollera tyskarna. Orsaken var en relativt utbredd 
vansittartistisk inställning inom det amerikanska ledarskiktet.5 

Liknande vansittartistiska föreställningar att "there was 
something special about Germany, of the 'German mind'" förekom 
också i England.9 I Foreign Office diskuterades på ett tidigt 
stadium re-education som ett alternativ till fysisk bestraffning. "Re
education was chosen as a policy because it was felt that it went 
to the root of the problem - and because it was thought to be 
more effective in the long run to go for minds rather than for 
bodies."70 Denna officiella syn förstärktes under pågående krig av 
propagandan och fick fotfäste bland en bredare engelsk allmänhet. 
Re-education av tyskarna uppfattades vid krigsslutet som en 
oundviklig plikt för den gamla kolonialmakten. Man var dock bland 
liberalt inställda re-education-ansvariga inte främmande för 
möjligheten att tyskarna "would anyway end up with their own new 
brand of socialism."77 

Frankrike hade ett huvudmål med sin ockupation: "Zerschlagung 
Preussens und der deutschen Einheit". Deras re-education styrdes 
av uppfattningen att den tyska nationen bestod av både "boches" 
och "allemands" - barbarer och kulturella tyskar. Deras re-education 
utvecklades till ett kulturellt program i bredaste bemärkelse.72 Ett 
betydelsefullt led i programmet var de tysk-franska kontakterna på 
individnivå. Redan 1945 började fransmännen initiera kontakter över 
gränsen, företrädesvis mellan ungdomar, trots att man i övrigt länge 
isolerade sin zon från omvärlden.7 

Dessa franska kontaktskapande åtgärder blev så småningom till 
ett slags paradigm som sammanlänkade de västallierades olika re-
education-ansträngningar. Tyska ungdomar, akademiker, folkbildare, 
fackföreningsfolk med flera sammanfördes med motsvarande grupper 
i de västallierades hemländer. Men även indirekt åskådliggörande av 
västallierat samhällsliv ansågs vara ett effektivt sätt att demonstre
ra hur fungerande demokratier skulle kunna vara en förebild för en 
ny tysk stat. 

Sverige och den internationella diskussionen kring Tysklands 
demokratisering 

Under pågående krig fördes otaliga diskussioner om efterkrigstidens 
demokratiska uppbyggnadsarbete och kulturella förnyelse. Överlägg
ningarna var både informella och formella och ägde rum på 
nationell och internationell nivå. År 1941 bildades till exempel i 
England The Council for education in citizenship, en kommitté som 
skulle utreda den demokratiska fostran i Europa. Liknande 
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kommittéer bildades i andra länder och på internationell nivå. 
Många konferenser med detta tema i fokus anordnades under kriget 
i framförallt USA och England. Diskussionerna präglades starkt av 
den anglo-amerikanska synen på demokrati, kulturell förnyelse, 
uppfostran i skolan och ett vidgat internationellt samarbete. USA 
var det land som lämnade de största ekonomiska bidragen till de 
internationella kommittéernas arbete och de återkommande 
konferenserna, till exempel 1943 i Harpers Ferry (USA) eller i Hood 
College (USA) 1944.74 Här sammanstrålade bland annat politiker, 
pedagoger, psykologer och historiker från Förenta nationernas 
länder och speciellt inbjudna observatörer från de neutrala 
länderna. USA och England hade i dessa fora en stark röst och 
deras syn på och förslag rörande Tysklands framtid rönte upp
märksamhet och vann anhängare i många länder. 

Nyfostran av de "nazistiska folken", det vill säga axelmakterna, 
var ett återkommande men ingalunda okontroversiellt tema. Inte 
alla ville bekänna sig till de av vansittartismen påverkade förslagen 
och resolutionerna. Men ju längre kriget drog ut på tiden desto fler 
blev det som ansåg att det behövdes djupgående åtgärder för att 
utrota nazismen, militarismen och diktaturen. Uttalanden om 
nödvändigheten av Tysklands övervakning, isolering och fostran 
blev allmängods. De som hade avvikande åsikter, till exempel den 
amerikanske utbildningsexperten Grayson N. Kefauver, menade att 
de besegrade själva måste frambringa ledare som skulle genomföra 
uppfostran i demokratisk riktning. Segermakternas och de neutrala 
ländernas uppgift låg i att skapa de materiella förutsättningarna 
och bistå denna ledarelit.75 

Det är denna internationella scen som utgör bakgrunden för 
Sveriges och Samarbetskommitténs för demokratiskt uppbyggnadsar
bete (SDU) efterkrigsplanering. I detta sammanhang framstår idén 
att skapa SDU varken som särskilt originell eller unik. Den var helt 
i samklang med dåtida föreställningar. Men det vore fel att tolka 
SDU:s arbete som enbart en avbild av anglo-amerikanska och övriga 
internationella strävanden. SDU: s engagemang i Mellaneuropas 
demokratiska återuppbyggnad var först och främst ett uttryck för 
en internationell "nödvändighet", som gjorde det omöjligt för 
Sverige att ställa sig utanför. Men i denna situation skapade gamla 
och nya uppfattningar om tyskarna och Tyskland en sorts nationell 
"preferens" som placerade landet i centrum för den svenska 
insatsen. 

Svenska planer tar form och Samarbetskommitténs grundande 

SDU hade en föregångare i Samarbetskommittén för pedagogiskt 
återuppbyggnadsarbete (SPÅ). I SPÅ medverkade representanter för 
Fredshögskolan, Världssamlingen för fred, för flyktinghjälpen och 
välkända personligheter som filosofiprofessor Einar Tegen och Alva 
Myrdal. I maj 1943 sammanträdde kommittén för första gången. Då 
beslutades att engagera tyska emigranter, efter krigsslutet inbjuda 
tyskspråkiga ungdomsledare och lärare samt till tyska översätta 
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och utge litteratur som hade "eine klare erkennbare demokratische 
Tendenz". Kommittén samarbetade även med Samfundet för inter
nationellt samhällsstudium och uppbyggnadsarbete (SISU) som hade 
avhållit flera konferenser där tyskspråkiga emigranter hade 
deltagit.76 

Liknande överläggningar rörande demokratiseringen efter kriget 
fördes också bland emigranter och svenska socialdemokrater inom 
"Internationale Gruppe demokratischer Sozialisten" i Stockholm. Här 
diskuterade man de allierades föreställningar om tyskarna och 
frågan om 'uppfostran' av hela den tyska nationen hänsköts till 
"Ausschuß für kulturelle Nachkriegsfragen" som grundades 1943. 
Under ledning av Alva Myrdal och den socialdemokratiske exil
tysken Ernst Paul planerades det framtida arbetet utifrån en 
demokratisk-socialistisk uppfattning. Alva Myrdal ansåg att 
Tysklands 'Umerziehung' var nödvändig, att de västallierade borde 
hålla tyskarna i 'karantän' under en lång tid och att demokra
tiseringen borde genomföras av de progressiva krafterna i Tyskland, 
men med utländsk assistens. Hon hade liten förståelse för tyska 
emigranters 'nationale Gereiztheit' inför dessa åsikter.77 Liknande 
tankegånger uttalade hon också i sin bok Efterkrigsplanering från 
1944. Här blir det tämligen uppenbart att hon är påverkad av den 
anglo-amerikanska inställningen som ansåg att uppgiften skulle bli 
"maktpåliggande" och kräva "kategoriska åtgärder".7S 

Det fanns alltså i Sverige en klart uttalad önskan att medverka 
i det demokratiska återuppbyggnadsarbetet. Impulserna kom från 
både enskilda tyskspråkiga emigranter respektive emigrantsam
manslutningar och från svenska ideella organisationer. De svenskar 
som var involverade i planläggningen visade å ena sidan en positiv 
attityd till de tyska/österrikiska flyktingarnas medverkan i den 
kommande uppgiften. Å andra sidan hörs också tongånger, till 
exempel hos Alva Myrdal, som för tankarna till de västallierades 
planer och föreställningar. 

Den 21 juni 1943 förenades dessa strävanden i en gemensam 
aktion som antog namnet Samarbetskommittén för demokratiskt 
uppbyggnadsarbete. Kommitténs arbete bestod framförallt i att 
planera det kommande efterkrigsarbetet. Härtill inrättade man fem 
sektioner. Den första, med bland andra Alva Myrdal, filosofiprofes
sor Einar Tegen och chefredaktör Torgny Segerstedt skulle ta 
kontakt med motsvarande organisationer i de allierade länderna och 
utvärdera det påbörjade arbetet. Den andra sektionen planerade en 
bokgåva till kiigsdrabbade länder och diskuterade "eine... Buchbe
reitschaft in Form von Übersetzungen und druckfertigen Manuskrip
ten." Den tredje skulle samordna och intressera andra svenska 
organisationer för verksamheten. Den fjärde sektionen ansvarade för 
kontakterna med flyktingar i Sverige och den femte slutligen skulle 
förbereda studenter och experter på det väntade efterkrigsarbetet. 
Sektionsindelningen övergavs från och med 1947.79 

Formellt bildades SDU den 4 januari 1944. Kommittén presente
rade sig och sitt program i en liten informationsbroschyr. Där 
heter det: 

157 



"En samarbetskommitté har i Stockholm bildats av representanter 
för ett antal fackliga, folkliga och ideella organisationer med 
uppgift att väcka intresse för och stödja ett andligt och kulturellt 
återuppbyggnadsarbete i Mellaneuropa efter kriget. En uppfostran 
till demokrati, världsmedborgarskap och känsla av samhörighet 
mellan folken blir nödvändig, om världen skall undgå att ännu en 
gång kastas in i sådana förödande kriser. Sverige kan icke 
undandraga sig sin plikt i ett hjälparbete av detta slag, framförallt 
syftande mot Mellaneuropas länder... Avsikten är därvid ingalunda 
att tvinga på Tyskland eller något annat land en hjälp, som inte är 
önskad. 

Av dokumentet framgår att termen "re-education" undveks och 
ersattes med formuleringar som "andlig och kulturell återuppbygg
nad" och "uppfostran till demokrati". Dessa formuleringar har 
innehållsmässigt en vidare innebörd och en positiv klang, i 
synnerhet då de sammankopplas med begrepp som "världsmedbor
garskap och känsla av samhörighet mellan folken". Troligen var 
formuleringarna en kompromiss. De var dels valda för att bredda 
basen för uppslutningen bakom kommittén, dels för att inte stöta 
bort tyska emigranter och samarbetande organisationer. Emigranter
na vände sig nämligen emot den anglosaxiska termen "re-education" 
eftersom den hade en biton av externt tvång.27 

Ett intressant faktum är den sparsamma användningen av 
begreppen "Tyskland" och "tyskar" i SDU:s programförklaring - tre 
gånger på åtta sidor. Här talas det om "Mellaneuropa", "Centraleu
ropa", "krigshärjade länder" och "totalitära stater", begrepp som 
inkluderade Tyskland utan att nämna det vid namn. Troligen ville 
SDU inte ge ytterligare näring åt antityska stämningar som blev 
mera accentuerade närmare krigsslutet. Men hjälpen till Tyskland 
sågs inom SDU som en central uppgift. Detta klargjordes av Alva 
Myrdal inför SIH i augusti 1944. Dock, betonade hon där, fick 
hjälpen inte 'brännmärka hela vår hjälpverksamhet som protysk' 
(jämför Kapitel II). En sådan prägel löpte risk att misskreditera 
Sverige hos de allierade och därmed undandra själva basen för 
SDU:s planerade verksamhet. Redan innan verksamheten överhuvud
taget kom igång tvingades alltså SDU till en balansgång mellan 
nationella och internationella hänsynstaganden och intressen. 

Att döma av uppslutningen bakom SDU verkar programmets 
budskap ha fått ett positivt mottagande. Som anslagsgivande 
organisationer och deras representanter nämns i 1944 års verksam
hetsberättelse: Landsorganisationen (studierektor Torvald Karlbom), 
Kooperativa förbundet (redaktör Nils Thedin), Arbetarnas bildnings
förbund (studierektor Gunnar Hirdman) och Svenska Arbetsgivare
föreningen (direktör Mats Larsson) samt de tidigare anförda ideella 
föreningarna - Världssamling för fred (rektor Alva Myrdal) och 
Fredshögskolan (professor Einar Tegen). 

SDU:s centralkommitté var högsta beslutande organ och bestod 
av representanter från anslutna ideella och anslagsgivande organisa
tioner. Inom centralkommittén utsågs ett arbetsutskott som 1944 
bestod av ordföranden Einar Tegen, viceordföranden Alva Myrdal, 
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Nils Thedin, A. Bruneli och sekreterare Ture Casserberg.22 En årlig 
ombudsförsamling, heter det i verksamhetsberättelsen för 1944-46, 
med "delegater för av SDU:s verksamhet intresserade folkliga, 
ideella och kulturella organisationer (för 1945: 17 och 1946: 34 
organisationer)... har att uppdraga riktlinjer för verksamheten". Här 
nämns också för första gången att SDU:s verksamhet främst byggde 
på statsanslag.25 Statens intressen företräddes av SIH-ledamoten 
Alva Myrdal. 

I programskriften presenterade sig SDU med en detaljerad 
beskrivning av den planerade verksamheten. Kommittén skulle skapa 
förutsättningar för personliga kontakter "folken emellan för 
diskussion och utbyte av erfarenheter." Särskilt viktiga ansågs dessa 
kontakter vara för tyskarna. Därför skulle man verka för inbjud
ningar i stor skala av framförallt lärare, ungdomsledare, veten
skapsmän, journalister och arbetare. Som svenska kontakter skulle 
sektionen värva olika yrkeskategorier, fackföreningar, hantverks
föreningar, kooperativa föreningar, religiösa sammanslutningar, 
bildningsorganisationer och scoutförbund. Som lämpliga kontakttill
fällen föreslogs konferenser och lägervistelser "utan direkt 
undervisande prägel". Ungdomen skulle däremot vistas vid svenska 
folkhögskolor. I programmet uttalas förhoppningen att även sven
skarna skulle få nya upplevelser, synpunkter och erfarenheter.24 

Förberedelse inför efterkrigstidens uppgifter 

För att Sverige och svenskarna skulle kunna förstå och bemöta 
folken i Mellaneuropa och kunna föra ut sitt demokratiska budskap 
behövdes det en del förberedelser. Dels skulle Sveriges egen 
befolkning ledas "bort från nationalismens väg" och dels var det 
nödvändigt att bemöta nationalsocialistiska yttringar i det egna 
landet.25 I SDU:s verksamhetsberättelse heter det att den första 
sektionen ska bedriva "studier av sociala och psykologiska 
förutsättningar för ett kulturellt uppbyggnadsarbete" och ägna sig 
åt "opinionsbildande verksamhet".26 

I ett konfidentiellt memorandum, som kom till vid krigsslutet, 
ges dessa allmänt hållna formuleringar ett innehåll. Här heter det 
att sektionen skall följa "utvecklingen av diskussionen och 
forskningen på dessa områden såväl i de anglosaxiska länderna som 
i det nuvarande Tyskland. Dessa studier skola bidraga till att lära 
oss känna demokratins väsen och vad den fordrar av uppfostran och 
samhällsstruktur. De skola hjälpa oss att fatta vilka svagheter i 
mellankrigstidens demokratiska samhällsliv och tänkesätt som banat 
väg för nazismen och vilka andliga behov som fick sin missriktade 
utlösning i denna ideologi."27 

I SDU:s verksamhetsberättelse från 1947 talas om många olika 
aktiviteter som hade genomförts, bland annat studiecirklar och 
konferenser för olika målgrupper och utgivning av informations
skrifter och handledningar angående efterkngsproblem. De visar att 
memorandumets bärande tankegångar hade varit vägledande för 
SDU:s kursverksamhet. 
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I februari 1944 startade den första kursen som vände sig till 
allmänheten i Stockholm. Dess tema var "kulturell återuppbyggnad" 
och den arrangerades i samarbete med ABF och Fredshögskolan. 
Kursens mål var att studera "förutsättningarna för ett andligt 
återuppbyggnadsarbete [och] komma till klarhet om den psykologiska 
situationen i berörda länder [samt] studera lagarna för hur karaktär 
och kultur påverkas." Föredragshållarna var både svenska och 
exiltyska akademiker. Kulturens och miljöns betydelse för utveck
lingen av en specifik "nationalitetskaraktär" behandlades ingående. 
Vidare informerades om engelska och amerikanska kommittéer och 
deras expertförslag till pedagogiskt uppbyggnadsarbete i Europa.25 

En diskussionskurs kring temat "diktatur och demokrati" hölls 
hösten 1944 till våren 1945. Kursen riktade sig till speciellt 
inbjudna personer och är närmast att beteckna som en ren svensk
tysk/österrikisk angelägenhet. Sociologen Gunnar Boalt avfärdade 
den då allmänt utbredda rasläran som ovetenskaplig. Syftet var att 
rycka undan grunden för i Sverige utbredda vansittartistiska 
föreställningar om sambandet mellan kultur/historia och själsliga 
rasegenskaper (se Kapitel II). Gusti Bretter, österrikisk utbildnings
reformator, analyserade den nationalsocialistiska pedagogikens mål 
och metoder. Dess uppgifter, konstaterade hon, var inte kunskaps
förmedling utan uppfostran av en ny nationalsocialistisk människa 
som skulle vara "anti-individuell und anti-intellektuell". Denna nya 
människotyp skulle visa "Mut, Energie, Härte und Entschlossenheit 
etc., also Eigenschaften, die auf einer Ausbildung der Willenskräfte 
beruhen" och avstå från självständigt tänkande. Denna nya 
pedagogik, trodde hon, hade satt tydliga spår bland den tyska 
ungdomen. 

Den publicistiskt verksamme Dr. Otto Friedländer, socialdemokra
tisk tysk landsflykting, skisserade i sitt föredrag ett tyskt 
demokratiserat utbildningsväsen. Hans grundsyn var formad av den 
amerikanske filosofen och pedagogen John Deweys lära. I den 
betonades både individualism och kollektivt ansvarstagande. 

Friedländer indelade den tyska befolkningen i tre kategorier: den 
gamla generationen, vars uppfostran endast behövde kompletteras 
med vuxenutbildningsåtgärder; barn och prepubertets-ungdom som 
utgjorde ett obetydligt problem; och den så kallade Hitler-genera
tionen, som "nach einem pädagogischen Arbeitsdienst" stegvis skulle 
ledas tillbaka "in das allgemeine Milieu". Denna karaktärsmässiga 
nyfostran av tyskarna skulle bestå i praktiskt uppbyggnadsarbete 
och teoretisk kunskapsförmedling. Det väsentligaste med teoretiska 
kurser var att korrigera felaktiga föreställningar och uppfattningar 
("Bedeutung des Geschichtsunterrichts"). Han föreslog inrättandet av 
folkbildningscentra och prioritering av kommunala skolor som 
arbetade under insyn från "Bürgerdeputationen". Han hänvisade 
också till anglo-amerikanska planer för Tysklands utbildnings väsen 
och de däri uttalade önskemålen att skapa ett internationellt 
utbildningsorgan. Bland annat nämnde han exiltyska pedagoger i 
England som sedan 1943 deltog i German Educational Reconstruction 
(GER), en motsvarighet till SDU, som stod i kontakt med officiella 
organ och tyska emigranter i Sverige. I GER utarbetade man bland 
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annat nya läroplaner och skolböcker.29 

SDU:s grundande och arbete väckte också omedelbara reaktioner 
i USA. I ett brev till Einar Tegen föreslog George Payne, ord
förande i United States Committee on Educational Reconstruction 
(USCER), ett samarbete. Han poängterade också att han hos State 
Departments representant Dr. Ralph E Turner väckt intresse och 
sympati för SDU:s verksamhet. Per G Stensland, korrespondent vid 
Svensk-Amerikanska Nyhetsbyrån i New York, föreslogs att 
utnämnas av SDU "to become a member of our various committees 
and commissions" inom USCER.50 Dess forskningsledare, Reinhold 
Schairer, föreslog i ett annat brev att SDU skulle utbilda flyktingar 
så att "they would be equipped to return to their homelands at the 
first opportunity and assist in rebuilding the structure of these 
nations." Vidare föreslog han att Sverige efter kriget skulle "invite 
100-150 international scholarship students" vilket skulle vara av 
oskattbart värde för demokratiseringen.37 

SDU: s kurser syftade alltså till att begripliggöra och upptäcka 
nazismens värderingar och cementera alternativa demokratiska 
grundföreställningar. Dessa teoretiska kurser kan betecknas som 
profylaktiska och deras uppgift var att förbereda kursdeltagarna 
med argument inför konfrontationen med tyskarna. Från USCER:s 
sida uppmärksammades SDU:s förberedande arbete och man kom 
också med konkreta förslag för verksamheten. Ett av dessa förslag 
var utbildning av flyktingar. I april 1944 startades en kurs i 
återuppbyggnadsfrågor som vände sig till "de emigranter som under 
längre eller kortare tid vistats i den trygga svenska miljön och 
därför skulle stå främmande för många företeelser i hemlandet." 
Kursen pågick under sex veckor med en dubbeltimme varje måndag, 
onsdag och torsdag och genomfördes i samarbete med SISU och 
under medverkan av bland annat Alva Myrdal, exiltysken, spanien
kämpen och läkaren Max Hodann, docenten i etnologi Dag Trotzig, 
notarien Franz Arnheim samt den socialdemokratiske emigranten och 
Bauhaus-arkitekten Fred Forbat. Antalet kursdeltagare begränsades 
och man eftersträvade en "viss proportion mellan representanter för 
olika nationer."52 SIH lämnade ett bidrag på 2 000 kronor till 
kursens genomförande.55 

Med en annan kurs vände sig SDU uteslutande till tysktalande 
flyktingar. Avsikten med kursen var att utbilda "Schulhelfer" som 
sedan skulle vara med vid uppbyggnaden av den nya demokratiska 
skolan i Tyskland. Kursens innehåll återges i "Plan för utbildning 
av tysktalande 'Schulhelfer'". Eleverna undervisades i bland annat 
historisk ämnesmetodik, medborgarkunskap, geografi, moderna 
pedagogiska teorier och nyare forskningsresultat samt skolorga
nisationen i olika länder. Men även ämnen som låg utanför den 
egentliga skolans arbete såsom problem kring barnhem, lägerliv, 
sexualundervisning, röstvård, yrkesrådgivning och internationellt 
samarbete på uppfostrans område tangerades. Efter avslutad kurs 
beslöt SIH att "underrätta vederbörande utländska myndigheter om 
tillgången på i Sverige utbildade tyska hjälplärare."55 
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En av de anlitade tyska lärarna - socialdemokraten, folkskol
läraren och senare SDU-sekreteraren Ernst Behm - var uppenbar
ligen en av kursplanens andliga upphovsmän.36 Kursens faktiska 
genomförande stöddes av såväl SDU som SIH. Det föreligger ingen 
utvärdering om kursdeltagarnas respnos men kursens uppläggning 
gör det svårt att se dessa flyktingar som väl fungerande lärare i en 
skola. Om intentionerna var att förmedla praktiska färdigheter blev 
kursen inte mer än en förberedande yrkesinriktad kurs. Den verkar 
ha varit mer ändamålsenlig som en omorienterings- och uppfos-
tringskurs. Om någon av de i Sverige utbildade "Schulhelfer" kom 
att verka i Tyskland är ovisst. De västallierade visade "wenig 
Interesse daran 'demokratische Hilfskräfte' aus dem Ausland, vor 
allem aus dem neutralen Schweden, und aus dem Exil in grösserem 
Ausmass beim Wiederaufbau heranzuziehen." Samma ointresse för att 
involvera tyska emigranter vid återuppbyggnaden visades också från 
engelskt håll.57 

SDU utbildade även tyska desertörer på kortare folkhögskolekur
ser, till exempel i Insjön i Dalarna i maj-juni 1945. Kursernas 
initiativtagare var Max Hodann som arbetade för den brittiska 
legationen i Stockholm. Kursernas innehåll och urvalsprinciperna för 
uttagningen av militärflyktingarna diskuterades på en av SDU 
anordnad konferens i Norrköping i oktober 1944. Där uppstod det 
en schism mellan emigranterna när det uppdagades att både den 
pågående konferensen och den första kursen hade finansierats av 
engelska beskickningen. M Hodann anklagades då för att vara 
engelsk spion. I SDU:s egen verksamhetsberättelse nämns däremot 
staten, KF, LO och SAF som anslagsgivare för bland annat dessa 
kurser.35 

Under kursen i Insjön gjordes flyktingarna förtrogna med de 
"demokratiska grundtankarna, Sveriges näringsliv, Sveriges 
samhällsliv, världsekonomi, modern världshistoria, tysk kulturhis
toria, tyska frihetsrörelser och tyska framtidsproblem". Lärare och 
kursplanerare var de tyska emigranterna Franz Mockrauer och Fritz 
Fricke samt några lärare från svenska folkhögskolor.59 Några av 
kursdeltagarna, heter det i SDU: s informationsskrift, hade stått 
nazismen nära. "Dessa kunde nu klassificeras som besvikna och 
sökande, medan flertalet av deltagare voro övertygade, men hittills 
från all upplysning avstängda tyska antinazister och demokrater."^ 
Liknande kurser genomfördes också i anglo-amerikanska POW-camps. 
Även där hade man gjort liknande iakttagelser rörande tyskarnas 
andliga vilsenhet och isolering/7 

De här anförda exemplen för SDU:s förberedande teoretiska 
kurser visar på tyska emigranters medverkan och inflytande. Men 
även engelska och amerikanska systerorganisationer bidrog med en 
del uppslag som anammades av SDU. Av olika handlingar framgår 
också att västallierade myndigheters inställning till tyska emigranter 
och militärflyktingar var något kluven. Amerikanerna tycks ha varit 
mera positiva till emigranters medverkan vid återuppbyggnaden än 
engelsmännen, som var mer avvaktande trots att de till viss del 
finansierade tyskarnas re-education.42 
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I ideologiskt hänseende byggde kurserna till stor del på dåtida 
allmänna värdeomdömen om demokrati och nyare kunskapsteoretiska 
insikter om metoder för fostran av demokratiskt sinnade människor. 
Dessa värderingar och insikter kontrasterades i regel mot de 
nazistiska värderingarna och det totalitära systemets pedagogik. 
Samma komparativa metod var också ett uttalat mål för den 
amerikanska re-education-politiken.43 

Förberedelserna för efterkrigstidens förväntade uppfostringsinsats 
inskränkte sig inte enbart till föreläsningar och studiecirklar för en 
begränsad krets svenskar och tyskar. De kompletterades med 
ansträngningar att föra ut budskapet till en större allmänhet inom 
landets gränser, inklusive flyktingarna. Denna opinionsbildande och 
upplysande verksamhet tog sig flera uttryck. SDU:s egen tidskrift 
Via Suecia, informationsskriften SDU:s informationstjänst och 
upplysningslitteratur spelade därvid en viktig roll (jämför Kapitel 
II)- .. 

Även Radiotjänst vände sig i många program direkt till 
flyktingar från många olika nationer. Från mitten av 1945 till 17 
april 1946 sändes sammanlagt 125 program till utländska lyssnare. 
De avgjort flesta programmen på respektive språk adresserades till 
tyska och polska flyktingar - 39 på tyska och 40 på polska. 
Flyktingar från övriga sju länder bestods i genomsnitt med 5 
program.44 Den tydliga prioriteringen av tyska och polska flyktingar 
har med deras relativt stora antal att göra. Men en annan 
förklaring till de många polska programmen torde vara de väst
allierades önskan att låta Polen bli ett arbetsfält för Sverige. De 
talrika tyska programmen kan dels förklaras med tyska emigranters 
inflytande, dels med de ofta uttalade intentionerna att ställa 
Tyskland i centrum för den svenska hjälpen (se Kapitel II).45 

Den svenskspråkiga allmänheten informerades och upplystes 
också på olika sätt om SDU:s efterkrigsplaner. I boken Sverige och 
uppbyggnadsarbetet av Einar Tegen och Alva Myrdal placeras 
Sveriges och SDU:s efterkrigsplaner in i sitt internationella 
sammanhang. Här talas om Sveriges moraliska förpliktelse och 
ekonomiska möjligheter att delta i det internationella hjälparbetet. 
Författarna anbefaller ett "lojalt samarbete" med UNRRA och andra 
internationella organisationer, men de hävdar också vikten av 
nationell handlingsfrihet för att "i första hand kunna bispringa våra 
grannländer". 

Även här åberopas John Dewey. Hans idéer betecknas "som de 
bästa bundsförvanter vi har för den ansträngning som efter detta 
krig måste göras att få människorna mer dugligt demokratiska och 
mer pålitligt internationalistiska." Dessutom berättar författarna om 
den omfångsrika kursverksamheten för olika flyktinggrupper och 
hänvisar till försök, "att utbilda 'nyckelpersoner' för demokratin i 
alla möjliga miljöer och yrken", i USA och England. 

I ett särskilt kapitel redovisar Einar Tegen några principiella 
ställningstaganden rörande SDU:s arbete. Där framgår att det fram
förallt kommer att inriktas på Tyskland. Detta motsägs inte av att 
författaren försäkrar "att vårt arbete icke syftar endast mot 
Tyskland utan också avser hjälpa andra mellaneuropeiska länder".46 
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I upplysningsskriften Uppfostran och undervisning efter kriget 
(1945), av SDU:s förste sekreterare Ture Casserberg, redovisas de 
omfattande efterkrigsproblemen och de internationella och västal
lierade strävandena att på lång sikt demokratisera och "inter
nationalisera" utbildningsväsendet. Författaren är full av tillförsikt 
inför framtiden där uppfostran av tyskarna intar en framskjuten 
position. Att Sverige bör ta aktiv del i detta arbete framstår som 
en självklarhet trots att det inte explicit förordas av författaren.47 

I två andra av SDU:s upplysningsbroschyrer behandlas uteslut
ande Tyskland. I Nationalsocialistisk rättsuppfattning (1945) och Den 
nationalsocialistiska antisemitismen (1946), båda av Kurt Still-
schweig, belyses en av grundvalarna för nazismens uppkomst
antisemitismen - och dess allomfattande maktanspråk som garante
rade den totalitära statens fortlevnad men som innebar ett 
uppgivande av den individuella friheten.48 Broschyrerna kan också 
tolkas som en uppmaning till den svenska allmänheten att hålla 
antisemitiska yttringar i schack (jämför Kapitel II). 

Tyska emigranter deltog aktivt i den opinionsbildande verksam
heten. Detta skedde antingen i direkt förbindelse med SDU eller på 
eget bevåg. Den i Sverige bäst kände emigranten torde vara Willy 
Brandt. Hans bok, Efter segern (1944), inleds med en fyllig 
presentation av de allierade efterkrigsplanerna rörande behandlingen 
av Tyskland och andra ockuperade länder. Enligt författaren krävs 
samordning av hjälpåtgärderna som bör vara början till en "ny 
ekonomisk politik i världen". Hjälpen bör kompletteras med ett 
"kulturellt samarbete i vidaste bemärkelse". Willy Brandts bok är en 
svidande uppgörelse med vansittartismen och andra former av 
tyskhat. Han betonar de demokratiska traditionerna vilkas bärare 
finns i den tyska arbetarrörelsen. Hans analys utmynnar i några 
kort- och långsiktiga förslag rörande Tysklands återuppbyggnad: 
bestraffning av nazistiska krigsförbrytare och utrensning av 
nazismens anhängare ur offentliga institutioner; införandet av 
grundläggande demokratiska rättigheter såsom yttrande-, religions-, 
organisations- och pressfrihet; människornas livsuppehälle genom en 
snabb rekonstruering av produktionsapparaten; demokratisering av 
förvaltningen, rättsväsendet, undervisningen och återupprättandet av 
kommunalt självstyre. På längre sikt förespråkar han att ett 
demokratiskt Tyskland inlemmas i en internationell ordning och en 
övergång till "demokratisk planhushållning".49 Det är uppenbart att 
Brandt bygger på en socialistisk-materialistisk övertygelse, som 
tillskriver de ekonomiska drivkrafterna en avgörande betydelse för 
samhällsutvecklingen. 

Otto Fridén [pseudonym för Otto Friedländer] visar i boken 
Tyskland efter Hitler (1944) på de "psykologiska, politiska och 
sociala förutsättningar, som måste skapas för att möjliggöra en 
omvandling av den fruktansvärda mentalitet, som Tredje riket 
skapat i Tyskland." Även han förkastar vansittartistiska och 
nazistiska teorier om "folkkaraktärens oföränderlighet" eftersom han 
inte ser den som en "produkt av en ödesbestämd 'folksjäl' eller 
'rassjäl'". Han är tämligen avvisande mot den planerade ockupa
tionen och dömer ut de allierades re-education-planer och föresprå
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kar istället tyskarnas självfostran som "en sund grundval för dess 
återuppfostran". Hans idealtyp är en medborgare som är uppfostrad 
i enlighet med John Deweys lära. Denna nya medborgare känner ett 
personligt ansvar för samhällets uppbyggnad och präglas av en hög 
"gemenskapsmoral". Friedländer efterlyser ett sammanhållet 
ekonomiskt världssystem där Tyskland intar en självklar och jämlik 
ställning bland andra stater. Ett av hans recept för Tysklands 
förnyelse är "äganderättens och förfoganderättens omdaning; 
uppbyggnad av planhushållningen; näringslivets demokratisering".50 

SDU mottog alltså en mångfald impulser av utländskt ursprung. 
En del av dem införlivades i SDU:s förberedande verksamhet och 
det växte fram en ansvarsmedveten beslutsamhet att inrikta sig på 
Tyskland. I ideologiskt avseende är det omöjligt att binda SDU vid 
någon bestämd partipolitiskt linje. Allmänna demokratiska värde
ringar med tonvikt på den enskildes frihet, uppfostran till 
medborgerligt ansvarstagande, antitotalitarism och internationellt 
samarbete dominerar diskussionen kring efterkrigssamhällenas 
rekonstruktion överhuvudtaget. Här finns det likheter med det av 
USA praktiserade handlingssättet för tyskarnas och Tysklands 
demokratisering.57 Tyska emigranter inom SDU är däremot mera 
benägna att vilja förverkliga ett socialistisk-demokratisk samhälle 
genom äganderättens omdaning, planhushållning och näringslivets 
demokratisering. Men även Deweys teorier om en ny medborgerlig 
uppfostran styr emigranternas föreställningar om ett nytt Tyskland. 
Tyska emigranter avfärdar explicit vansittartistiska värdeomdömen 
om tyskarna som ovetenskapliga. De anförda socialistiska åsikterna 
om samhällets återuppbyggnad avhöll de brittiska militärmyn
digheterna från att omedelbart kalla hem tyska emigranter.52 För 
kommitténs vidkommande var en bred, inte alltid så distinkt 
ideologi förutsättningen för den eftersträvade nationella uppslut
ningen. 

Svensk "kulturgods på export"55 

Två veckor efter Tysklands kapitulation offentliggjordes i tyska 
dagstidningar general Eisenhowers plan för tyskarnas demokratise
ring och fostran. En av de första åtgärderna var en revidering av 
undervisningsstoffet och skollitteraturen samt utrensning av 
nazistisk litteratur ur bibliotekens och bokhandlarnas hyllor. I hans 
anvisningar gavs bedömningskriterier som skulle underlätta 
verkställande organs gallringsarbete. Litteratur som skulle avlägsnas 
var sådan som bidrog till: 

"A) Glorifizierung des Militarismus... 
B) Verbreitung, Wiederbelebung oder Rechtfertigung des National
sozialismus... 
C) ungleiche Behandlung aus rassischen oder religiösen Gründen... 
D) Feindseligkeit gegenüber den Vereinten Nationen..."54 
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I till exempel Berlin Tempelhof i amerikanska sektorn granskade 
en kommission på uppdrag av militärregeringen samtliga bokhandlare 
och offentliga bibliotek. Gallringsarbetet i stadsdelens bibliotek 
avslutades enligt en rapport i juli 1945 men fortsatte sedan hos 
bokhandlarna fram till maj 1946. Av stadsbibliotekets 14 725 band 
togs 3 500 ur beståndet. Det var till exempel verk av Moltke, 
Clausewitz, Gneisenau, Hindenburg, Bismarck och alla nazistiska 
standardverk. Men också verk av utländska rasteoretiker eller 
Tredje riket-sympatisörer som Sven Hedin, Knut Hamsun, H S 
Chamberlain avlägsnades medan Bernhard Shaw och Machiavelli 
efter noggranna överväganden fick stanna kvar i hyllan. Även Hans 
Falladas Wolf unter Wölfen var "literarisch unerwünscht" och 
avlägsnades ur en av boklådornas bestånd. Vidare rapporterades ett 
stort behov av verk "über die Arbeiterbewegung, über Partei-, 
Gewerkschafts- und Genossenschaftswesen, über Staatswissenschaft, 
Volkswirtschaft und vor allem auch Übersetzungen der russischen 
Literatur."55 Nazistiska bokbål, obefintlig nyaccession från utlandet 
och krigets inverkningar hade redan decimerat landets vetenskapliga 
och skönlitterära bokbestånd och behovet av litteratur var 
utomordentligt stort. I synnerhet litteratur som hade en klart 
demokratisk tendens och sammanföll med de västallierades re-
education-mål saknades. 

Planer för "återställandet av bibliotekens bokbestånd och 
anskaffandet av undervisningsmaterial, i synnerhet böcker" 
diskuterades på Londonkonferensen i april 1944 där Förenta 
Nationernas undervisningsministrar träffades.56 Samma tankegånger 
presenterades av Alva Myrdal på SDU-konferensen i början av juni 
1944. Där betonade hon att Sverige inte kunde konkurrera med 
USA som hade anslagit "50 miljoner dollar för aktionen för 
läroböcker" till Europas skolor. Men Sverige hade en "sådan 
nödvändig förutsättning som papper för att åstadkomma boksänd
ningar till speciella lärarbibliotek, skolbibliotek etc, först och 
främst till Österrike, Tjeckoslovakien och Polen, men även 
naturligtvis till Tyskland." Hon föreslog därför att man tog fram en 
lista på ett hundratal värdefulla verk som skulle översättas av "alla 
de utlänningar, som vistas i Sverige". Med en sådan bokgåva, 
avslutade hon, "kunde vi resa oss ett monument över svensk 
hjälpvilja av lika bestående värde som någon materiell hjälp." Hon 
uppmanade konferensdeltagarna och flyktingarna att lämna förslag 
på lämplig litteratur. Enligt henne borde i bokgåvan ingå skrifter 
om vad rasläran egentligen är, böcker om de senaste årens historia, 
om de politiska avstegen från demokratin och dess uppkomst. Kort 
sagt "en bokskatt av hygglig demokratisk karaktär, men icke med 
undervisande prägel och framför allt utan propagandistisk prägel."57 

Den 22 juni 1944 sammanträdde SDU:s litteratursektion, under 
ordförandeskap av Alva Myrdal. Här diskuterades till vilka språk 
man skulle översätta, från vilka språkområden litteraturen skulle 
väljas, vem som skulle översätta och hur det hela skulle finansieras. 
Det meddelades också att det polska legationsrådet Tadeuzs Pilch 
hade kommit med en förfrågan om möjlig hjälp med att trycka 
bland annat läroböcker och skönlitteratur. Alva Myrdal "ansåg icke, 
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att detta vore en uppgift för SDU, utan legationen borde vända sig 
direkt till bokförlagen." Tage Lindblom, föreståndare vid Arbetarrö
relsens arkiv, föreslog att utarbetade litteraturlistor skulle 
underställas de engelska och amerikanska legationerna för "för
handsgodkännande". Dessutom föreslogs att böcker som skulle 
översättas borde väljas bland "de skandinaviska språken men även 
mera remarkabel engelsk och amerikansk" litteratur skulle komma 
ifråga. Finansieringen var ett problem men man skulle diskutera 
saken med LO, KF, SAF och myndigheter.55 

Några dagar senare meddelade Einar Tegen att han hade fört 
sonderingssamtal med Statens arbetsmarknadskommission (SAK). Där 
såg man en möjlighet att anställa kompetenta flyktingar som 
assistenter under tillsyn av en "arbetsledare (kontrollant)". Det 
framkom vidare att man "borde överlägga om huruvida och till hur 
stor procent översättningar till polska och tjeckiska önskas. Att 
översättningar till tyska blir huvudsaken har förutsatts".59 I början 
av september skickades en första lista med ett antal tyska 
översättare och deras respektive kontrollanter till SAK. Flera listor 
skulle följa.60 

Sammanlagt föreslogs och översattes 44 titlar till tyska varav 
endast tre var skönlitterära verk, bland dem Karin Boyes Kallocain 
som översattes av Nelly Sachs. 22 titlar var översättningar från 
svenska och några från norska original. Många av dessa böcker 
handlade om olika samhällsföreteelser såsom folkrörelser, svensk 
socialpolitik och det politiska systemet. Men också populärvetenska
pliga verk inom socialpsykologi och modern pedagogik var rikligt 
företrädda. Samma förhållande gällde i stort för de 22 titlarna från 
det engelska språkområdet, men med en kraftigare betoning av 
aktuella politiska analyser. Till polska föreslogs 10 titlar och till 
ungerska 15 verk.67 Dessutom förbereddes det en skönlitterär gåva 
av böcker som redan översatts till tyska och delvis publicerats.62 

Av en av listorna framgår att man hade gott om tyska översättare 
medan många böcker till polska och ungerska saknar uppgift om 
översättare. Översättningsarbetet fortsatte ända fram till slutet av 
1946. Sista ansökan till SAK avsändes av SDU den 27 maj detta 
år.63 

I juni 1945 mottog Alva Myrdal ett brev från Conference of 
Allied Ministers of Education: Books and Periodical Commission. I 
brevet uttalade kommissionen sin uppskattning över SDU:s planerade 
bokgåva och bad om mera information. 

Den av SDU planerade bokutgivningen kan betecknas som förut
seende och välgenomtänkt. Vad blev nu av bokgåvan? Vem betalade 
sättningen, tryckningen och distributionen till Tyskland, Ungern och 
Polen? Ett av dessa översatta verk, Urban Hjärnes Våra barn, 
trycktes i en polsk upplaga på 10 000 exemplar och sändes till 
Polen. Utgivningen bekostades av Sveriges Husmodersföreningarnas 
Riksförbund. På polska, men endast i 2 000 exemplar, och avsedd 
för spridning bland polska flyktingar utgavs också Den svenska 
kvinnan och en informationsbroschyr om Sverige i 6 000 exemplar. 
Den sistnämnda publicerades även i 2 000 exemplar på ungerska. 
Dessa finansierades troligen av staten. På tyska, avsedda för tyska 
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flyktingar i Sverige, publicerades en historisk-politisk översikt av 
Willy Brandt - Der zweite Weltkrieg - och Was jeder wissen muß-
en sexualupplysningsbroschyr, båda i 5 000 exemplar. Willy Brandts 
bok publicerades med ekonomiskt bistånd från Utrikespolitiska 
Institutet och SDU.65 

Åren 1947/48 publicerades ytterligare fyra titlar av de 44 färdiga 
översättningsmanusen i Tyskland - Schweden gestern und heute, 
Die schwedische Demokratie, Die schwedische Volkshochschule der 
Gegenwart och Entwicklung und Wesen der schwedischen Volks
hochschule^ papper som hade anskaffats av SDU.66 

Svenska kulturprodukter kom så småningom också i större 
omfattning till Tyskland. Här var det emellertid inte SDU utan 
Svenska Bibliotekariesamfundet (SBS), under ledning av docent Uno 
Willers vid Nobelbiblioteket, som gjorde flera bokinsamlingar "av 
svensk litteratur, företrädesvis ur krigsårens vetenskapliga 
produktion, till tyska vetenskapliga bibliotek." För uppköp, 
administration och distribution fick man anslag från SIH. Den typen 
av litteratur var mycket välkommen av både de västallierade, tyska 
myndigheter och institutioner.67 

Att SDU:s planer med bokgåvan inte kunde förverkligas i sin 
helhet berodde kanske på att de allierade befarade icke önskvärda 
propagandainslag i den speciellt för Tyskland preparerade litte
raturen. Den bearbetades nämligen i samband med översättningen. 
Många av de tyska översättarna var antivansittartister och 
socialister. Kritik mot de allierade i allmänhet var förbjuden och 
socialistiska åsikter i synnerhet var inte förenliga med västallierad 
politik vars "most important aim was to avoid a left-wing political 
landslide."65 SDU:s bokgåva kan trots sina begränsningar betecknas 
som en framgång. För det första bereddes meningsfulla arbetstill
fällen för högt kvalificerade flyktingar. För det andra tog många 
flyktingar med sig en positiv bild av Sverige. 

Förhandlingarna med de västallierade och nya verksamheter 

I samband med Washington-avtalet hade de västallierade låtit förstå 
att det vore önskvärt att 'få in ex.vis kulturell verksamhet' i den 
svenska hjälpen. Uppmuntran och inspiration för en sådan hjälp 
kom också från Schweiz och Danmark. I juni 1946 mottog SDU en 
hjälpbegäran från folkhögskoledirektör Heiner Lotze i den engelska 
zonen. Samma månad uppmanade Alva Myrdal SIH: "Nu måste något 
göras!" Och UD framförde de västallierades önskemål till SIH i juli 
1946 och påpekade därtill att den engelska pressen hade hävdat att 
det dåliga försörjningsläget i Tyskland omöjliggjorde alla utsikter 
att uppfostra tyskarna till demokrati.69 

I juli erhöll SDU av Miss J J Gemmell vid brittiska Education 
Branch i Blinde i Westfalen följande skrivelse: 

"Perhaps when the Winter Term starts, [you could] send a small 
delegation of experts to look at the situation in the Zone. It 
would then be easier for you to recommend what can be done." 
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Vidare heter det i Gemmells brev: "I personally feel that the new 
ideas coming from Swedish Volkshochschulen - of which I have 
only read -may perhaps help German Volkshochschulen onto less 
introverted lines. There is, I feel sure, a great deal which your 
Committee and the Swedish Volkshochschulen might do to help, 
given good will or even just intellectual interest in an educational 
problem."70 

Den 14 november 1946 kom den officiella inbjudan från den 
brittiska militärregeringen via Storbritanniens Stockholms legation. 
Den 17 november reste en delegation, med Franz Mockrauer, Ingvar 
Sahlin och Sven Söderquist, för ett fjorton dagars studiebesök till 
den brittiska zonen. Med i bagaget hade de ett antal problem och 
frågor som skulle tas upp till diskussion. Dessa var: 

"1.Kurser i Sverige och studievistelser vid svenska folkhögskolor 
för yngre tyska folkhögskolelärare och enskilda studievistelser för 
framstående män och kvinnor i det tyska folkbildningsarbetet... 
4.Frågan om en informationsresa av folkbildningsexperter från 
kontrollkommissionen och de fyra zonernas ockupationsmakter samt 
några tyska folkhögskolemän till svenska folkhögskolor... 
ó.Enskilda tyska vetenskapsmäns studievistelser i Sverige... 
9.Svenska folkhögskolelärares och ungdomsledares medverkan i folk
bildnings- och ungdomsarbetet i Tyskland." Även bokgåvan och 
tyska hjälplärare skulle föras på tal. 

I Blinde träffade man Mr. Herbert Walker som var chef för Edu
cation Branch, Adult Education.77 Under samtalen kring bokgåvan 
"gav Mr. Walker en livlig skildring om pappersbristen i den 
brittiska zonen [och] vädjade inträngande till Sverige att hjälpa till 
vid återuppbyggnaden av det tyska kulturlivet med pappersleveran
ser. " De svenska representanterna förklarade då att papper var en 
viktig exportvara "som inte så lätt kunde friges för hjälpbehov".72 

Sedan talades inte mera om bokgåvan. För de tyska hjälplärarna 
visade man, trots den stora lärarbristen i den brittiska zonen, 
endast ett "livligt intresse".75 

I delegationens rapport sammanfattades dels överläggningarna, 
dels kom man med ett antal förslag till SDU:s styrelse. En åtgärd 
som bedömdes vara av största värde för den kulturella återuppbygg
naden var bespisningen "av lärare och elever vid folkhögskolor och 
andra skolor för vuxna". En annan viktig hjälpform var "det 
'intensiva' folkbildningsarbetet i form av långvariga kurser för de 
breda folklagren" och "de från svenskt håll föreslagna hjälpåtgär-
derna" - punkt 1, 4, 6 och 9 - "borde genomföras i största möjliga 
omfattning". På grund av Englands nuvarande politiska position 
gentemot tyskarna, menade rapportörerna, försvårades deras 
folkbildningsarbete i psykologiskt avseende och det borde därför 
"utsträckas till neutrala och icke-ockuperade länder som kunna göra 
något på detta arbetsområde".7^ Ett bestående och starkt intryck på 
såväl engelska som tyska myndigheter gjorde den svenska folkhög
skolan. Dess utbildnings- och uppfostringsformer bedömdes av 
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tyskarna som särskilt lämpliga. Enligt rapportörerna och engelsmän
nen borde skolornas höga kompetens utnyttjas för att åstadkomma 
en attitydförändring hos tyskarna (jämför Kapitel II). 

I december 1946 biföll riksdagen regeringens proposition om två 
miljoner till det "kulturella återuppbyggnadsarbetet i de krigshär
jade länderna i Mellaneuropa".75 Den första åtgärden blev utspis-
ning av 2 800 studenter i Berlins västsektorer inom ramen för 
SRK:s och RB:s barnbespisning. Anslag kom från SIH och SEH till 
lika delar.76 Senare utvidgades hjälpen till ytterligare 9 000 
studenter vid universiteten i Bonn, Münster, Göttingen, Köln med 
flera och elever vid 4 folkhögskolor. Alla belägna i den brittiska 
zonen i Västtyskland.77 Studentbespisningen fortsatte till slutet av 
1949 och omfattade så småningom 21 000 studenter och elever i 
Västtyskland.75 RB utspisade fram till 1948 dagligen ca 3 000 
studenter i Wien, Graz och Innsbruck (se även Kapitel III).79 

Studentbespisningen gav också omedelbara och mätbara positiva 
effekter. Den ofta framförda kritiken i den allierade pressen 
upphörde så småningom och ersattes av positiva Sverige-omdömen.50 

I olika internrapporter hos den brittiska militärregeringen framhäv
des den utländska hjälpen med betoning av de svenska och de 
schweiziska insatserna. Svenska UD påpekade upprepade gånger 
hjälpens värde i det internationella sammanhanget och i synnerhet 
Tysklands-hjälpen ansågs vara "den nyttigaste formen av vår 
verksamhet, ... såväl i förhållande till Tyskland som till ockupa
tionsmakterna."52 Det neutrala och demokratiska Sveriges bespis-
ningshjälp var betydelsefull som förtroendeskapande argument inför 
tyskarna och österrikarna som skulle påverkas att bli ansvarstaga
nde och demokratiska medborgare.53 

Även USA:s militärregering började trycka på för en svensk 
kulturell insats. Detta bör ses i samband med en ny syn på 
tyskarnas fostran. Historikern James F Tent hävdar att den 
amerikanska militärregeringen i slutet av 1946 började utarbeta och 
utfärda nya "directives for cultural and educational exchanges and 
for extensive aid programs". Under vintern 1946/47 "when the Cold 
War came more sharply into focus, an awareness dawned that 
cultural assistance and exchange programs were valuable components 
in the effort to achieve educational reform in Germany." I juli 1947 
ersattes JCS 1067 av JCS 1779 som "places greater emphasis on 
reorientation programs" istället för re-education.5* 

Vårvintern 1947 erhöll Alva Myrdal ett brev från chefen för 
OMGUS Education and Religious Affairs Division i Hessen, Vaughn 
R Delong. I brevet heter det att OMGUS ämnade bygga upp ett 
pedagogiskt institut i Frankfurt a.M.. Tyska pedagoger skulle 
skickas "immediately to various democratic countries for a period of 
some months." Han avslutade brevet med frågan om Sverige eller 
någon svensk organisation var villig att delta. 

Innan Alva Myrdal besvarade brevet informerade hon dåvarande 
ecklesiastikministern och en av nyckelpersonerna bakom reformen 
av det svenska undervisningsväsendet Josef Weijne om brevets 
innehåll. Här framförde hon åsikten att det vore mest lämpligt om 
Sveriges insats begränsades till punkterna "f. Extra-curricular 
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Activities; g.Other Youth Activities - organized and unorganized; h. 
Citizenship Training including Student Government". Hon avslutade 
brevet med förhoppningen att en kurs för tyska och österrikiska 
folkhögskollärare, administratörer, lärare och journalister skulle 
"kunna sätta spår efter sig inom de länder som så länge varit 
avstängda från demokratiska kulturkontakter". I svaret till Delong 
ställde Alva Myrdal sig mycket positiv till svensk medverkan men 
poängterade att man redan hade planerat att inbjuda "10-15 adult 
education leaders from each occupation zone in Germany for 6 
month's duration." Hon välkomnade dessutom en amerikansk 
representant till Sverige för fortsatta överläggningar.55 

I mitten av november 1947 kom de västallierades delegation-
"bestående av vardera två representanter för de amerikanska, 
brittiska och franska ockupationsmyndigheterna" - på besök till 
Sverige. De inspekterade flera svenska folkhögskolor, KF och SKF 
samt kulturella inrättningar.56 Det de fick se och uppleva i Sverige 
uppskattades tydligen mycket. Detta framgår av deras tackbrev. Den 
29 december 1947 skriver till exempel general R Schmittlein vid 
franska överkommandot följande till SDU:s sekreterare: 

"Vi tackar Eder inte blott för den gästfrihet, som så frikostigt 
bereddes oss, utan också för det tecken på förståelse, som Eder 
kommitté visat genom att ådagalägga sin önskan att hjälpa oss i 
den andliga och demokratiska återuppbyggnad, som vi påtagit oss i 
den franska zonen. Det är framförallt sändandet av unga människor 
till Sverige för några månaders uppehåll vid Edra folkhögskolor, 
som jag anser vara den lättaste och mest verkningsfulla åtgärden. 
Jag är övertygad om att flera månaders vistelse i en miljö som 
Sigtunas, Tärnas eller Brunnsviks eller varje liknande inrättnings, 
skulle få en utomordentligt lycklig inverkan på dessa unga 
människors demokratiska utveckling."57 

Ett liknande tackbrev tillställdes generalkonsuln Brynolf Eng i 
Berlin från USArs militärregering i januari 1948. Där meddelades 
också att "Education Officer in Bavaria, has secured funds from 
America to permit several German students to study in Sweden."55  

Även den engelska militärregeringens representant Herbert Walkers 
betonade "the high standards of civilization and the great respect 
which Germans have for Swedish institutions". Därför, menade han, 
vore det högst önskvärd att Sverige deltog i tyskarnas fostran.59 

De tre västallierade hade alltså ett vitalt intresse att informera sig 
om och uppmuntra Sverige att bli en del av det nya re-oriente-
ringsprogrammet. 

Sverige bjuder in 

Från maj 1947 till mitten av 1951 då SDU:s verksamhet upphörde 
genomfördes ett stort antal studiekurser och enskilda studiebesök. 
Kurserna organiserades antingen ensamt av SDU eller i samarbete 
med andra organisationer. Det skulle föra för långt att redovisa 
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alla dessa kurser utan här blir det frågan om ett antal represen
tativa exempel. 

I maj 1947 genomfördes den första "studie- och kontaktkursen 
för österrikiskt organisationsfolk". Kursen var avsedd som ett 
försök vars resultat skulle bli utslagsgivande för framtida kurser. 
Den första kursens 48 deltagare vistades först på Marieborgs 
folkhögskola "där de genom litteratur, föreläsningar och diskussio
ner orienterades om svenskt undervisnings- och organisationsväsen." 
Efter denna introduktion besökte man Stockholm för att "knyta 
personliga kontakter med lärare, kooperationsfolk, fackförenings
rörelsen, socialvård, jordbruk, industri och svenskt kulturliv."90 

Ett antal tackbrev som sändes till SDU efter hemkomsten är 
bevarade. Av breven framgår att deltagarna kom från olika yrken. 
En av deltagarna, jordbrukaren Karl Schober, hade publicerat sina 
intryck i en broschyr - Als Landwirt in Schweden - Eindrücke 
einer Studienreise - där han bland annat tackar för gästgivarnas 
"osjälviska hjälp". Dr. Hilde Friedrich, rektor i Graz, skrev följande: 
"Wesentlich ist die tröstliche Überzeugung: draussen in der 
gesunden und vernünftigen Welt gibt es Menschen, denen unser 
Schicksal nicht gleichgültig ist und die an Österreich glauben, die 
von unserer produktiven Schöpferkraft einen ganz bestimmten 
Beitrag zur Höherentwicklung der Menschheitskultur erwarten." Dr. 
Wilhelm Stemmer, landstingsledamot i Wien, hävdar att den 
ömsesidiga isoleringen mellan nationerna är upphov till misstänk
samhet och missuppfattningar. Gentemot Sverige, heter det vidare i 
brevet, "ist eine solche Befürchtung unbegründet. Wir wissen, was 
dieses Land für uns getan hat und noch immer tut." 

Bruno Kreisky hade på grund av sin befattning vid österrikiska 
ambassaden i Stockholm tillgång till information för att kunna 
summera de reaktioner och återverkningar som kursen hade gett i 
hemlandet. I ett brev till SDU berättar han att de deltagande 
journalisterna hade "i en mängd utförliga artiklar redogjort för sina 
intryck". En hade publicerat en Schwedisches Tagebuch. Jordbrukar
na hade prisat det svenska jordbrukets höga tekniska nivå och 
begärt hos myndigheter att svenska jordbruksmaskiner skulle 
importeras. Många radioföredrag hade hållits om och av studiedele
gationen. Borgmästaren från Villach, också han en kursdeltagare, 
hade "hållit över 30 föredrag om Sverige" som hade lockat flera 
tusen åhörare. Kreisky avslutar sitt brev med orden "att resan varit 
en mycket stor framgång". För det första har 48 [personer] kommit 
ut i den fria världen igen. För det andra har deras reserapporter 
lyckats att fördjupa relationerna mellan de två länderna, "fram
förallt inom befolkningsgrupper, som i regel inte delta i det 
internationella kulturutbytet". För det tredje hade deltagarna fått 
värdefulla impulser "av ett högt utvecklat demokratiskt samhälle". 
För det fjärde hade resan lett till "resultat ifråga om främjandet av 
de ekonomiska förbindelserna" och för det femte har direktkontak
ter mellan österrikiska och svenska organisationer börjat blomma 
upp.97 

Man bör dock inte värdera hans uttalanden helt okritiskt. Dels 
var han i regelbunden kontakt med tyskspråkiga emigranter inom 
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SDU och dels hade han bekänt sig till SDU:s och kursernas 
målsättningar. Han kunde knappast skriva på ett annorlunda sätt 
utan att det av SDU skulle ha uppfattats som negativt. Det 
föreligger emellertid en samstämmighet mellan breven och hans 
tolkning av återverkningarna i Österrike som tyder på att det 
neutrala Sveriges insats värdesattes och att deltagarnas positiva 
intryck förmedlades till en större allmänhet. 

En liknande studiekurs, den gången för både tyskar och öster
rikare, anordnades i april 1951. Kursen hade planerats av SDU:s 
dåvarande sekreterare Ernst Behm. En annan emigrant, Willy 
Strzelewicz, informerade om det svenska samhället i allmänhet. 
Folkhögskolerektor Allan Degerman hade en föreläsningsserie om 
världshistoria. Sedan följde diverse socialpolitiska och pedagogiska 
föreläsningar av olika ämnesexperter, till exempel: byråchefen Just 
Gustavsson, bostadsstyrelsen, om svensk bostadspolitik; rektor 
Stellan Arvidsson om skolreformen; F D Ulrich Herz om Sveriges 
sociala och politiska struktur och om folkrörelserna; Agda Rossel, 
AMS, om kvinnans sociala ställning; Kurt Giesecke, SAF, om 
Arbetsgivarföreningen; fackföreningssekreteraren Ewald Jansson om 
Sveriges lantarbetarförbund; slutligen Willy Strzelewicz om 
demokratisk uppfostran ur ett socialpedagogiskt perspektiv och om 
den auktoritära människan. 

I likhet med den första kursen var kursdeltagarna välutbildade 
och etablerade i det tyska och österrikiska samhället. De flesta satt 
i positioner med naturliga kontaktytor mot allmänheten och i 
synnerhet mot ungdomen - de var fackföreningssekreterare, lärare, 
flera ungdomsledare och socialassistenter, journalister, kulturassis
tenter, rektorer med flera - och vi kan anta att de spred sina 
intryck om Sverige i hemländerna. Utifrån uppläggningen och 
ämnesrubrikerna att döma var kursen framförallt en demonstration 
av den svenska demokratins landvinningar och potentiella möjlig
heter. 

Den första kursen, som tog fasta på den svenska folkhögskolans 
förmodade kompetens, startade i september 1947. Deltagarna var 
utvalda av de västallierades Education Branch och av tyska myndig
heter. Innan de reste till Sverige förbereddes de under en ca vecka 
på en folkhögskola i Lüneburger Heide av Heiner Lotze. Dieter 
Lohmann, en berlinsk deltagare, berättade att alla 54 elever redan 
var "Erwachsenenbildungsleute die nach dem Kursus im demokrati
schen Sinne wirken sollten - die Sowjets hatten aber verboten daß 
Ostberliner und Leute aus der damaligen Sowjetzone daran 
teilnahmen." Kursen genomfördes vid Åsa folkhögskola i närheten av 
Katrineholm. Under en månad följde man föreläsningar och förde 
diskussioner. Kursledare och huvudlärare var rektor Allan Degerman. 

Kursens innehåll påminner mycket om de tidigare kurserna. 
Intressant är att de 40 bästa eleverna fick möjlighet att auskultera 
vid svenska folkhögskolor. Dieter Lohmann kom till Hola folkhög
skola i Ångermanland. Här undervisade han i tyska, deltog i 
undervisningen och läste bland annat historia. I samband med att 
han nämnde sina studier i historia betonade Lohmann "ich war ja, 
gottlob, unbelastet, ich war ja kein Nazi!". Dessutom lärde han sig 
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att väva. Dieter Lohmann berättade att han under sin Sverige
vistelse skickade flera reportage till Neue Zeitung. 

Dieter Lohmann yttrade sig i positiva ordalag om sin vistelse i 
Sverige. Han berömde också Herbert Walker vid brittiska Education 
Branch som "ein ganz großen Förderer dieser Aktion". Ändå 
bedömde han aktionen, åtminstone för sin egen del, som mindre 
lyckad. Felet, menade han, var varken att söka i kursens upplägg
ning eller dess bärande idéer utan hos den tyska byråkratin. Vi 
skulle "hier in Deutschland eine wichtige Rolle in der Erwachsenen
bildung spielen, [doch] nach meiner Rückkehr aus Schweden habe 
ich nicht die Arbeitsmöglichkeiten gehabt die den Schweden 
vorschwebten." En orsak var, enligt Lohmann, "so'n Überleitungsge
setz, oder so was ähnliches" som tvingade tyska myndigheter att 
återanställa gamla lärare "oftmals auch ehemalige Nazis." Dieter 
Lohmann hade också synpunkter på utlandets hållning gentemot 
tyskarna. Även svenskar, tvingades han konstatera, "waren vom 
anglo-amerikanischen Deutschenbild geprägt und nahmen nach dem 
Kriege uns gegenüber eine überkorrekte Haltung an." Dessutom hade 
han en bestämd känsla av "daß die Schweden nachträglich versuch
ten sich auf die Seite der Alliierten zu schlagen."92 

En annan informant, socialvårdaren Elsa Armin från Berlin, 
inbjöds i september-november 1948 till en kombinerad rekreations-
och studiekurs på Birkagården i Stockholm. Hon är än idag positiv 
till den svenska insatsen som visade "daß wir wertvoll waren und 
daß sich jemand um uns kümmerte".93 

Ett demokratiskt experiment och tysk ungdom som arbetskraft 

I dessa belysande exempel på SDU:s kurser fokuserades intresset på 
vuxna. SDU och de västallierade hade emellertid deklarerat att 
"Hitler-ungdomen" var den grupp som skulle ställas i centrum för 
fostrande åtgärder och den kulturella hjälpen.9^ Ungdomen var 
också enligt 1946 års SDU-delegations rapport i största behov av 
direkta kontakter med demokratiska samhällen för att på så vis få 
ett alternativ till Tredje riket och dess ideologi (se Kapitel II). I 
ett pressmeddelande från SDU om verksamheten vintern 1948/49 
berättas det om ett experiment som man väntade sig mycket av. Ett 
antal tyska ungdomar skulle under oktober 1948 till november 1949 
inbjudas till Nissafors på en folkhögskolekurs. På dagarna skulle de 
"förtjäna sitt uppehälle genom arbete på Gummifabriken i Gislaved. 
På kvällar och söndagar skulle de deltaga i undervisningen oå 
folkhögskolan, kursledare blev författaren Kurt Stechen." 
Stechert var en tysk socialdemokratisk journalist som tvingats i 
landsflykt och som kom till Sverige 1936.90 

Till Nissafors kom i två omgångar sammanlagt 77 tyska ungdomar 
för att arbeta på den kooperativa gummifabriken i Gislaved. Enligt 
Kurt Stecherts bristfälliga ekonomiska redovisning mottog skolan 
under tiden 7/9 1948-24/8 1949 sammanlagd 16 688 kronor av SDU. 
Dessutom fick skolan ett månatligt hyresbidrag på ca 700 kronor av 
gummifabriken. Dessa pengar var avsedda för utlägg till hyran av 
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Nissafors herrgård som ägdes av gummifabriken, resor och arvoden 
för föreläsarna, studieresor, löner och resor för de fast anställda-

Kurt Stechert och hans fru Hilde Stechert - och övriga nödvän
diga utgifter i samband med kursen. Eleverna betalade av sin lön 
3:55/dag för maten. Det mesta av det dagliga hushållsarbetet 
utfördes av en alternerande "Hausgruppe", men tvätten, heter det i 
Nissafors Kurier, "wird von den Mädels für die Jungen gewaschen". 
Många av tidningens bidrag slog an antikommunistiska och 
antisovjetiska tongånger.97 

Från den första kursen föreligger ett detaljerat schema över 
dagliga aktiviteter och anteckningar över de 38 elevernas problem i 
samband med gruppens självstyre och självfinansiering. Kursen 
började med dagliga övningar i svenska. Dessutom skulle en mängd 
förarbeten som val av elevråd, läkarundersökning på fabriken, vissa 
reparationer av fastigheten med mera klaras av. Efter någon vecka 
gjordes den första promenaden genom Gislaved och ett besök hos 
Gislaveds arbetarkommun. 

Veckorna förlöpte med dagligt fabriksarbete, mycket bastu
badande och två eller tre kvälls- eller helgföreläsningar. Då 
föreläste bland annat Kurt Stechert flera gånger om Weimar
republiken, en okänd gästföreläsare om den svenska folkhögskolan 
och om Asien, rektor Söderquist om Sverige och världsekonomin, 
Allan Degerman om nordiskt samarbete och Willy Strzelewicz om 
frihet. I januari kom 47 arbetare från gummifabriken för att hälsa 
på. 

Kursen drabbades av en del problem. Redan efter drygt en 
månad varnade Kurt Stechert eleverna att "die Mentalität der 
Schülerschaft" var ett hot mot Nissafors-experimentet. Den direkta 
anledningen var en kvinnlig elevs bedrägliga uppträdande i fabrikens 
personalmatsal. Vad som hände förblir emellertid oklart men 
elevmötets diskussion, som antog "den Charakter einer Gerichtsver
handlung", pågick i flera timmar. I januari uppmanades eleverna av 
Stechert att skriva ned sina intryck från Sverige och kursen. 
Utvärderingen skulle tjäna som underlag för nästkommande kurs. 
Ingen skrev något. Stecherts egna anteckningar om kursen blev med 
tiden allt mera pessimistiska. Föreläsningar av tillresta emigranter 
och svenskar satts av mer eller mindre oengagerat och någon 
diskussion kom knappt igång. Två konkurrerande väggtidningar 
anslogs. Den ena pläderade för "die Gemeinschaftskasse" den andra 
emot. I dess argumentering avslöjades en nationalsocialistisk 
mentalitet som, enligt Stechert, "bei fast allen Jugendlichen stark 
ausgeprägt ist". Den 3 februari diskuterades ackordfrågan i elev-
och ekonomirådet. Några av eleverna hade nämligen försökt att 
bakom "Rücken der Gemeinschaft Sonderabmachungen finanzieller 
Art mit der Fabriksleitung zu treffen". Samma månad anställdes en 
av de kvinnliga eleverna för hushållsarbete "für die bessere Pflege 
der Schulräume und des Gastlehrerzimmers". 

Willy Strzelewizc höll i februari en hel serie föreläsningar om 
rasteorier och rasförföljelse. I mars hopades på nytt orosmoln på 
himlen. En del föreläsningar måste inställas för att elevrådet hellre 
ville diskutera ekonomiska frågor som ansågs vara viktigare än "die 
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Benutzung der Informations- und Schulungsmöglichkeiten". Middags
tider hölls inte av den ansvariga gruppen och föreläsningarna måste 
utgå eller bantas ned. 

Den personliga ekonomin tycks vara det som rörde elevernas 
hjärnor mest. Kurt Stechert förklarade en dag den gemensamma 
kassans idé: "Die Gemeinschaftskasse sozialistisch zu motivieren 
steht jedem frei. Aber diese Motivierung ist eine Privatsache. Die 
Schulleitung identifiziert sich nicht mit ihr, da die SDU-Schule 
keine sozialistische Schule ist, sondern allen geeigneten jungen 
deutschen Menschen jeder politischen und religiösen Richtung 
offensteht." 

När kursen närmade sig slutet blev jakten efter pengar allt häf
tigare. En elevmajoritet avstod till och med från lediga dagar och 
jobbade ända fram till sista dagen den 27 april. Fabriksledningen 
klagade nu upprepade gånger över "die rapide Steigerung der 
Sekundaproduktion in der Fabrik." Stechert trodde att jakten efter 
mera pengar var den direkta orsaken till ökat slarv. 

Kursledaren Stechert avslutade sin relation med följande 
utlåtande: 

"Nach aussen hin hatte die Schülerschaft jedoch noch immer ein 
besseres Gesicht, weil die Agressivität nach wie vor im Heim ihren 
Auslauf fand, was die Schulleitung als das kleinste Übel ansah, für 
sie und ihre Arbeit natürlich ein sehr grosses Übel war. Nur kann 
das niemand wissen, der sich mit der Schulleitung nicht erst einmal 
über die Mentalität dieser Jugendlichen unterhält, ehe er mit ihnen 
konferiert, als wären es Jugendliche, die nicht der Umschulung 
bedürfen, obwohl sie fast alle mehr oder weniger begeistert der 
Hitlerjugend angehört hatten und vielleicht erst jetzt Eigenschaften 
aufweisen, die man zusammenfassend als Nihilismus charakterisieren 
kann."98 

Kurt Stechert hade en till synes sammanhållen och genomtänkt 
plan som han följde ända till kursens slut. Kursen rörde sig på två 
nivåer - en teoretisk och en praktisk/tillämpad. Föreläsningarna 
var tänkta att upplysa ungdomen om nazismens idéer och den demo
kratiska statens grundtankar. Integreringen i den svenska vardagen 
- arbetet i fabriken, mötet med svenska folkrörelser, mötet med 
ortsbefolkningen och studieresor - skulle demonstrera en fungerande 
demokrati. För att fördjupa och befästa dessa teoretiska kunskaper 
och praktiska erfarenheter tillämpades självfinansiering och 
självstyre efter maktdelningsprincipen med elevmedansvar. 

Trots Nissafors-kursens höga ambitioner var den, enligt 
Stecherts egna omdömen, mindre lyckad. Troligen var tiden helt 
enkelt för kort. Dessutom tillhörde alla ungdomar den så kallade 
"Hitler-generationen", födda under 1920-talet, och som ännu inte 
hade påverkats av de nya demokratiska idéerna som spreds i 
Tyskland. 

För att nästkommande kurs skulle bli en framgång reste Kurt 
Stechert i februari 1949 själv till Tyskland för att granska och utse 
de nya eleverna. Han hade då hunnit bygga upp ett nät av kontakt
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personer som tagit fram lämpliga kandidater. En del av kontaktper
sonerna var före detta Sverige-emigranter, en del av dem satt nu i 
nyckelpositioner inom den fackliga rörelsen, i socialdemokratiska 
partiet, i folkbildningsförbund och hos sociala myndigheter. Några 
tyska ungdomar hade också i den tyska pressen fått reda på SDU-
experimentet i Nissafors och skrivit direkt till Kurt Stechert. Alla 
ungdomar som hade kommit med i det snävare urvalet författade en 
levnadsbeskrivning som tjänade som underlag för myndigheternas 
och kursledarens antagningsbeslut." 

Redan efter någon månad rapporterade Stechert till Franz 
Osterroth, en före detta emigrant och numera kontaktperson vid 
SPD:s distriktsstyrelse i Schleswig-Holstein, om det lyckade urvalet. 
Han skriver: "Der Kontrast ist fast unbegreiflich groß. Wir haben 
schon in den ersten Tagen mehr Freude erlebt als früher in sieben 
Monaten."700 I den småländska lokalpressen kommer nu också en 
del rapporter och positiva omdömen över Nissafors. Värnamo-
Tidningen skrev den 14 maj att Stechert "valt ut lämpliga objekt 
till den nya kursen och han har gott hopp om att de nya ung
domarna skola finna sig väl tillrätta och bli goda demokrater."707 

Den andra kursen var upplagd på samma sätt som den första. Ett 
tjugotal gästföreläsare kom till Nissafors. Många av dem tyska 
emigranter. Bland svenska föreläsare återfinner vi till exempel Kaj 
Björk som talade om den svenska socialdemokratin, Gösta Rehn om 
de svenska fackföreningarna och Allan Degerman om de svenska 
folkrörelserna "als Säulen der Demokratie".702 Kursen bedömdes 
tydligen av SDU-ledningen i Stockholm som framgångsrik. I 
september 1949 beviljades en förlängning till slutet av december. 

I Stecherts egna anteckningar från kursen heter det bland annat 
att urvalet tydligen har varit en avgörande förutsättning för dess 
framgång. Dessutom trodde han att de politiska och ekonomiska 
förändringar som hade skett i Tyskland också hade varit av 
betydelse för mentaliteten hos ungdomen. Han ansåg vidare att 
Nissafors-skolan hade lämnat experimentstadiet bakom sig och 
betecknar den som "eine durchaus lebensfähige Form des Studiums 
eines fremden Landes und auch eine durchaus lebensfähige Form 
von Volkshochschulen." Mycket optimistiskt avslutade han sin 
utvärdering med orden: "Ich bin auch sicher, daß sie [diese Form] 
gerade in Schweden erst am Anfang steht. Hier ist für sie ein ganz 
besonders günstiger Boden. "70^ 

Trots Kurt Stecherts positiva rapport till SDU och positiva 
omdömen i dagstidningar och tidskrifter blir det varken mera 
pengar från SDU eller fortsatt stöd från KF.705 I ett brev från 
KF:s personalavdelning i september 1949 till Stechert heter det att 
man "på grund av exportkonjunkturerna och omläggningen av 
driften blivit tvingade till betydande personalinskränkningar." Någon 
fortsatt anställning av tyska ungdomar kunde det inte bli tal om. 

Kurt Stechert tog då kontakt med industrier som var inriktade 
på export. En av dessa var Svenska Tändsticks Aktiebolaget i 
Jönköping som led brist på arbetskraft till den grad att fabriken ej 
kunnat "utnyttja sin fulla maskinkapacitet". I företagsledningens 
svar till Stechert heter det att man "med ett tillskott av 15 flickor 
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skulle kunna utöka sin produktion med 20 kistor om dagen med 
omedelbar verkan."707 I Jönköping inrättades nu ett liknande hem, 
men enbart för flickor. Hemmet leddes av Hilde Stechert. Andra 
svenska industrier, framförallt inom den lågavlönade textilbranschen, 
följde efter genom att anställa tyska ungdomar i varierande 
omfattning. SDU skickade nu istället enstaka föreläsare till de olika 
orterna. Den typen av studieverksamhet visade sig emellertid mindre 
lämplig. Härom vittnar flera av Ernst Behm avlämnade rapporter 
under 1951 (jämför Kapitel II).108 Den gamla beprövade Nissafors-
modellen togs emellertid inte upp på nytt och i maj 1951 resig
nerade Kurt Stechert och försökte att bygga upp en ny framtid i 
Tyskland.709 

SDU:s Nissafors-experiment byggde på en relativt helgjuten plan 
av Kurt Stechert med flera och måste i innehållsmässigt och 
teoretiskt avseende betecknas som ambitiös. Det bör här nämnas att 
de brittiska re-education-ansträngningarna byggde på ett liknande 
synsätt.770 Att den andra kursen framstår som mera lyckad hänger 
samman med de västallierades nya re-orientation-politik. De vände 
sig nu hellre till dem som redan var införstådda och delvis 
utrustade med demokratiska värderingar. Genom att erbjuda 
jämförelser och visa upp förebilder - som Sverige, England, USA 
med flera - hoppades man att skapa fördjupade insikter och en 
övertygelse om demokratins överlägsenhet. På så vis hoppades de 
att befrämja BRD:s "Selbst-Erziehung" inifrån och som ansågs vara 
mycket effektivare än allt tidigare allierat tvång. Västtyskland 
skulle känna att det hade blivit en del av den västerländska 
kulturen.777 

Den övriga kulturella hjälpen och dess effekter 

Re-orientation öppnade också i sin tillämpning möjligheter för andra 
svenska organisationer och institutioner att delta i Mellaneuropas 
kulturella återuppbyggnad. Svenska Institutet (SI) som bildades 1946 
samarbetade delvis med SDU. Inom SI specialiserade man sig på att 
bjuda in enskilda vetenskapsmän från olika länder. Detta skedde 
efter tre principer: man bjöd in personer på 2 månader och 
betalade samtliga rese- och uppehållskostnader; man lämnade 
engångsbidrag till personer som var inbjudna av andra institutioner 
eller organisationer; man utfärdade en officiell inbjudan samt 
ordnade de yttre arrangemangen såsom "resor, formaliteter, 
bostäder, kontakter etc".772 

Av SI:s anslagsframställning framgår att man under åren 1946 
till 1950 hade bjudit in 357 personer från 13 länder. Av dessa kom 
268 personer (75 %) från tyskspråkiga länder - 60 % från Väst-
zonerna, 11 % från Österrike och 3 % från Östtyskland - näst 
största gruppen, 19 personer (5 %), kom från Polen följt av Italien 
med 14 personer (4 %). Resterande 8 länder i det krigshärjade 
Europa är representerade med någon eller några enstaka inbjudna 
gäster. Forskare från "samtliga fakulteter ha varit företrädda, dock 
hade de naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna varit rikast 
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representerade." Studievistelserna bedömdes ha varit framgångsrika 
för de besökande eftersom de kunde träda i kontakt med utlandet 
och använda sig av Sveriges välutrustade laboratorier, sjukhus och 
bibliotek. Men även svensk forskning, trodde SI:s sekreterare, hade 
berikats av det samarbete som kommit till stånd.773 

Även SDU och Sveriges förenade studentkårer (SFS) sökte 
gemensamt anslag för inbjudan av enskilda vetenskapsmän och för 
ett okänt antal tyska/österrikiska studenters stipendier. Fram till 
den 31/1 1950 hade SDU inbjudit ett 50-tal till enskilda studiebesök 
i Sverige. Många av dem var akademiker, en del var verksamma 
inom folkbildningen och socialvårdande områden. Alla dessa var från 
Tyskland/Österrike.774 

Även Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU), 
Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU) och ABF sökte 
medel hos SIH. SSU begärde bidrag för 35 ledare ur den tyska 
socialdemokratiska ungdomsrörelsen som skulle informeras om "vår 
demokratiska ordning och svenska förhållanden". SKU sökte bidrag 
till 15 tyska ungdomar som var medlemmar i Östtysklands Freie 
Deutsche Jugend. Dessa ungdomar skulle bevista en kurs om det 
svenska samhället, "dess problem och demokratiska strävanden", som 
dessutom gagnade "ökad kontakt mellan den demokratiska ungdomen 
i Sverige och Tyskland". ABF tackade i ett brev för ett beviljat 
anslag från SIH. De ämnade genomföra en kurs för 40 tyska 
ungdomar.775 Svenska Scoutförbundet genomförde flera scout
ledarkurser för tyska scouter 1947-1949. Även dessa finansierades 
med statliga anslag (se härtill Kapitel II). 

De flesta kurser i SDU:s regi och i samarbete med andra 
organisationer genomfördes under åren 1948-1949. Sammanlagt torde 
det röra sig om ett 30-tal olika organisationer som antingen 
ensamma eller i samarbete med SDU deltog i det kulturella 
hjälparbetet. I SDU:s efterlämnade handlingar är det närmare 600 
personer som kom från Tyskland och Österrike. Ytterst få kom från 
andra länder. SUK meddelade i ett brev, i augusti 1950, till 
European Travel Commission i Bryssel följande: 

"German and Austrian visitor belonging to other categories than 
'tourists' (e.g. business men, scientists, relatives and friends of 
Swedish citizens, schoolchildren etc.) have been permitted to enter 
Sweden in comparatively great numbers. Thus during the period 
between Jan. 1st 1949, and June 30 th 1950, about 18 000 German 
and 4 000 Austrian 'entries' have been reported from the passport 
controll stations."776 

Säkerligen kan vi räkna med att åtminstone en del av dessa 
inresande tyskar/österrikare tillhörde de grupper som kom inom 
ramen för SDU: s samt andra organisationers och institutioners 
kulturella återuppbyggnadsarbete. Troligen var det betydligt flera än 
vad som framgick av de i materialet redovisade siffrorna. 
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Sverige och andra västliga demokratier som förebild 

En av SDU:s målsättningar var att sprida kunskap om det svenska 
samhället och Sverige. Många av de personer som vistades i Sverige 
satt i positioner som gav dem potentiella möjligheter att föra 
Sverige-intryck vidare till en större allmänhet. Till Kurt Stechert 
och SDU-sekretariatet kom ideligen spontana personliga brev med 
begäran om information om kommitténs arbete och/eller redogörel
ser för hur de hemvända Sverige-besökarna bidrog till bilden av 
"Sverige som föredöme". År 1948 åberopade chefredaktören för den 
nya oberoende Westdeutsche Allgemeine Zeitung gemensamma 
Sverige-minnen i ett brev till Kurt Stechert. Han föreslog Stechert 
att arbeta på frilansbasis som skandinavisk korrespondent. Repor
tage skulle dock vara så objektiva som möjligt, betonade chefredak
tören, som själv hade socialdemokratiska grundvärderingar. En 
internationell pressfotoagentur, Internationale Foto Korrespondenz, 
hade i en utförlig artikel i den berlinska Telegraf fått kännedom 
om Nissafors-skolan. I ett brev i april 1949 önskade agenturen ett 
större bildreportage för spridning i Frankrike och England. Stechert 
lockades med motiveringen att en sådan "Serie wäre die beste 
Propaganda für Ihre Sache". Tydligen övertygades kursledaren av 
dessa argument eftersom det i hans personarkiv finns en hel serie 
med fotografier med motiv och aktiviteter från Nissafors.777 

Många tyska socialdemokratiska partikamrater, journalister och 
folkbildningsmän kom till Sverige för att informera sig om SDU:s 
arbete, om Nissafors och om det svenska samhället i allmänhet. I 
ett brev till Kurt Stechert berättade till exempel Carl Tesch vid 
Frankfurts folkbildningsförbund att han efter sin hemkomst i 
november 1949 vid åtskilliga tillfällen propagerat för Nissafors. 
Åhörarnas reaktioner tycks har varit positiva och flera önskade bli 
antagna som kursdeltagare i Nissafors. Någon hade till och med på 
stående fot överlämnat en levnadsbeskrivning till Carl Tesch som 
denne hade bifogat brevet. Tyvärr blev det inga fler kurser i 
Nissafors trots att det uppenbarligen förelåg ett behov.775 En 
journalist vid Hamburger Echo som själv var uttagen till Nissafors-
kursen, men som på grund av förhinder inte kunde delta, önskade 
under ett besök i Goteborg utförligt material för en socialistisk 
ungdomstidskrift i Hannover.7 

Tyska journalisters intresse för Sverige och SDU:s arbete 
väcktes dels genom diverse personliga kontakter, dels genom en 
medveten satsning från SDU:s sida. Precis som i den österrikiska 
gruppen ingick journalister också i flera tyska studiegrupper. 
Gabriele Strecker vid Radio Frankfurt i den amerikanska zonen 
berättade i ett brev i november 1948 för SDU-sekreteraren Rune 
Eriksson om sina ansträngningar att föra ut sina Sverige-intryck 
till en större allmänhet. I brevet räknade hon upp 17 olika 
radioreportage, intervjuer, tidskriftsartiklar och föredrag som hon 
skulle hålla under den närmaste tiden. Ett genomgående tema i 
hennes bidrag var den svenska kvinnans ställning i samhället. Det 
började med en intervju med Karin Kock som sändes i Frankfurt, 
Stuttgart, München och Hamburg. En intervju med två unga 
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svenskor sändes i Frankfurt och bearbetades sedan för en artikel i 
Constanze (upplaga 300 000), i Frankfurter Neue Presse och i 
Beamtenblatt (motsvarar ungefär Statstjänstemannen). Dessutom 
gjordes en rad intervjuer med henne som sändes av olika tyska och 
österrikiska radiostationer. Hon avslutade sitt brev med erbjudandet 
att i sitt hem under sommarlovet ta emot svenska gymnasister eller 
studenter samt att hjälpa SDU-delegerade i Tyskland.720 

Även före detta Nissafors-elever höll kontakterna med Kurt 
Stechert vid liv. En av dem, Erwin Borm i Duisburg, skrev i januari 
1951: 

"Diese Zeit ist eine meiner schönsten Erlebnisse. Die Art unseres 
Zusammenlebens und die Form unseres Unterrichts haben viel dazu 
beigetragen uns freier und selbstständiger zu machen. Seit meiner 
Rückkehr aus Schweden bin ich wieder sehr aktiv in der Gewerk
schaftsjugendbewegung tätig und hoffe auch einiges geleistet zu 
haben. Vieles, was ich in unserer Schule gesehen und gehört habe, 
konnte ich mit viel Erfolg auswerten. 

Im Namen des Jugendsekretärs der Industriegewerkschaft Metall 
und des Generaldirektors Reuter von der 'Demag AG' in Duisburg 
habe ich den Auftrag, Dir folgendes zu unterbreiten: Man beabsich
tigt 20-25 jugendliche Metallfacharbeiter, die ihre Lehre beendet 
haben, im Alter von 18-21 Jahren, gegen die gleiche Anzahl 
jugendlicher schwedischer Metallfacharbeiter auszutauschen."727 

Brevet är dels ett bra betyg för Nissafors-kursen och dess 
ledare, dels antyder det en ny period i de svensk-västtyska 
kulturella förbindelserna. Från och med nu normaliserades förhållan
dena successivt. Då SDU upphörde under 1951 övertogs dess 
uppgifter närmast av SI och i viss mån Svensk-tyska sällskapet. 
Dessa arbetade nu för ett ömsesidigt kulturellt utbyte mellan båda 
länderna.722 

SDU bedrev också informationsarbete i Tyskland och Österrike. I 
ett pressmeddelande från oktober 1948 heter det att "intresset för 
Sverige och svenska förhållanden har efter kriget varit synnerligen 
stort i framförallt Tyskland och Österrike." Som förklaring anförs 
att dessa länder har lättare för "att tro på uttalanden, som göres 
av representanter från det neutrala Sverige än från representanter 
exempelvis från ockupationsmyndigheterna." Under sommaren 1948 
hade till exempel 10 svenska föreläsare besökt dessa två länder och 
under 14 dagar upp till 7 veckor informerat om det svenska 
samhället. En av dem var "rektor Robert Myrdal från Marieborgs 
folkhögskola som tillsammans med sin fru lett två folkhögskole
kurser i den av Samarbetskommittén understödda skandinaviska 
folkhögskolan i Payerbach i Österrike."723 

Ett annat exempel på liknande intentioner var den svenska 
sektionen av Internationella Kvinnoalliansen. Den deltog hösten 1949 
på en kvinnokongress i Västtyskland. Här framfördes från olika håll 
önskemålet om fastare internationella kontakter mellan kvinnorna. 
"Detta gällde i synnerhet Berlin, där östmakternas mur gör 
isoleringen farligare och upplysningsverksamheten så mycket 
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angelägnare." Kvinnoalliansen sökte då anslag "för 'moralisk' 
återuppbyggnad" från SEH för att därstädes "söka skapa någon form 
av upplysning". I Berlin, heter det i deras anslagsäskande, finns 
"redan nu sådana krafter på vars utbildning och inställning man kan 
lita". Det nya "studieinstitutets" syfte skulle vara att skapa "goda 
medborgare med insikt om internationella frågor sedda ur demokra
tisk synpunkt."724 

Även de västallierade ökade sina ansträngningar att visa på 
demokratiska förebilder i väst. I den brittiska zonen upprättade 
militära myndigheter i många större städer informationscentra-
"Die Brücke" -för att överbrygga den politiska och andliga 
isoleringen. Där höll man bland annat föreläsningar, diskuterade och 
visade dokumentärfilmer.725 Inte allt som visades var så genomtänkt 
och ibland, som en officer vid Education Branch konstaterade, var 
det till och med undermåligt: 

"Three films were shown recently at our Dortmund "Die Brücke". 
The first dealt with the care of teeth, which the Germans do 
better than we do. The second was an American film showing the 
children of the rich working of their complexes in a fine park 
under tactfull supervision, and ended with a blurb about democracy. 
The third film was about sheep in Australia. A show perhaps to 
pass an idle hour, but surely not what is wanted."726 

USA hade sina "Amerikahäuser" som arbetade efter samma mall 
men med betydligt större anslag än andra västallierade. Deras High 
Commissioner i Tyskland, John J McCloy, kallade dessa hus "Fenster 
in die Welt". Här fanns välförsedda bibliotek, där man bland annat 
kunde läsa George Orwells novell Animal Farm, men också 
filmvisningar stod på dagordningen. USA var väl medvetet om 
filmens "impact on the less well educated and more impressionable 
elements of the German population."727 

I dessa kulturpalats förmedlades inte bara demokratiska 
värderingar och inblickar i västerländsk kultur. Efter 1947 hade de 
också en viktig funktion i kampen mot kommunismen. På samma 
sätt förhöll det sig med vissa radiosändare och deras program som 
allt mer gled in i en påtaglig antikommunism. År 1951 diskuterades 
i Allied High Commission, Information and Cultural Affairs instal
lationen av en långvågssändare i Västtyskland. USA:s ledamot i 
kommittén säger då: 

"We feel it is time when Europe should be integrated, in the fight 
against the East and Communism, and we want Germany as a 
partner... a transmitter which would be run by the individual 
private station, and which will be able to show just what they [the 
Germans] can do in propaganda, and I hope they are very success-
full."725 

Några konkreta antikommunistiska yttringar kunde inte konsta
teras i de svenska kurserna eller i tyskarnas/österrikarnas 
reaktioner. För den skull är det inte uteslutet att sådana var ett av 
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motiven bakom flera av de här nämnda verksamheterna. SDU var i 
ideologiskt hänseende inte formellt bundet till socialdemokratin men 
många svenska och tyska socialdemokrater hade ett avgörande 
inflytande på dess verksamhet. Kurt Stechert hade vid olika 
tillfällen och tidpunkter formulerat klara antikommunistiska 
åsikter.729 Det skulle också vara förvånande om han gick emot den 
officiella partilinjen. Efter den Socialistiska Internationalens möte i 
Frankfurt a.M. 1951 erhöll den klart formulerade antikommunistiska 
målsättningar/50 Nissafors-internatets elevtidskrift, Nissafors 
Kurier, visade redan 1949 en påtaglig tendens till antisovjetism och 
antikommunism. 

Det tekniska biståndet 

Det tyska samhällets materiella rekonstruktion var ett av huvud
målen för den mångfasetterade utländska hjälpen. För att uppnå 
detta syfte så snabbt som möjligt genomfördes också en rad 
tekniskt inriktade hjälpåtgärder. En del av dem var avsedda att 
bemöta akuta, individuella behov, andra syftade till att skapa 
allmännyttiga värden. I ingetdera fallet var det frågan om banbry
tande eller okända tekniska innovationer. Likväl var denna 
biståndsform en betydelsefull komponent i den svenska efterkrigs-
hjälpen. 

I SDU:s verksamhetsredogörelse talas bland annat om yrkesinrik
tade kurser. Här fick flera hundra flyktingar från olika nationer en 
praktisk yrkesutbildning innan de lämnade Sverige. På dessa kurser, 
som anordnades i samarbete med och delvis finansierades av SUK 
och Överstyrelsen för yrkesutbildning, förmedlades färdigheter i 
svetsning, bilkörning, bilreparation, tillskärning och i sjömans
yrket/5 Efter hemkomsten var dessa yrken värdefulla för den 
enskilde och för samhällets återuppbyggnad. 

I oktober 1947 meddelade Jan de Geer till AKB att SRK hade 
installerat en "shoe-repairing workshop which can now undertake to 
repair an average of 5,000 pairs a month. All the material for this 
work, including the necessary tools, is supplied by the Swedish Red 
Cross. The Magistrat is... responsible for the management of the 
workshop."752 Samma höst inrättades också det första skomakeriet 
vid SRK:s bespisning i Hamburg. Det hade "ungefär samma kapacitet 
som verkstaden i Berlin." Dessutom planerades att I AL: s "nuvarande 
verkstad inkorporerades i SRK:s" i Hamburg.755 

Från denna blygsamma början utvecklades av SRK successivt en 
mängd liknande hantverkscentra i SRK:s egen Tysklands-zon. Till 
exempel hade flyktinglägren i delstaten Niedersachsen fram till 
årsskiftet 1950/51 utrustats med 200 sy stugor, 50 skomakerier, 2 
större snickerier och 80 mindre snickerier.7 Till staden Esslingen 
vid floden Neckar hade SRK skänkt två vibroaggregat. Dessa 
användes för att bygga hus åt hemlösa människor. Ett av aggre
gaten hade av staden lånats ut till en "kooperativ byggnadsförening 
i grannstaden Nürtingen." I maj 1950 inbjöds Hamburgteamets chef 
överste Viktor Ankarcrona av förbundsdagens ledamot Ernst Paul 

183 



att bevista takslagsfesten för fyra bostadshus i Nürtingen.735 

SRK finansierade också en egen bygg- och renoverings verksam
het. I de upprustade husen inrättades kombinerade rekreations- och 
utbildningscentra för utarbetade mödrar och deras barn. IM som 
fram till årsskiftet 1949/50 gick under SRK:s flagga hade byggt tre 
sådana "hjälpinstitutioner i Tyskland och en utpost i Paris". Vid 
IM: s "Schwedenheim" i Hannover fanns skomakerier, sy stugor och 
det "gavs kvällskurser i sömnad, barnavård och barnuppfostran 
ordnades i samarbete med Tyska Röda Korset". I "Schwedenheim" i 
Cloppenburg fick kvinnor ur flyktingförläggningarna lära sig sy och 
väva. "IM-Heim" i Berlin Schlachtensee var och är än idag ett 
rekreationshem "för mödrar med eller utan barn". Ingeborg Gross 
har arbetat vid Berlin-hemmet sedan början av 1950-talet. Hon 
berättar att man under 50-talet tog emot många östtyska och 
östberlinska mödrar och barn.730 

RB började år 1948 med att upprätta så kallade hemgårdar i 
städerna Braunschweig, Kiel, Lübeck, Neumünster och Osnabrück. 
Alla dessa var belägna i den brittiska zonen. Monteringsfärdiga 
trähus från Sverige utrustades fullständigt med möbler, husgeråd, 
textilier, leksaker, symaskiner och sysselsättningsmaterial. I första 
hand var husen avsedda att vara daghem och lekskola för upp emot 
75 barn per anläggning. På eftermiddagarna och kvällarna fungerade 
de som ungdomsgårdar. Några kvällar i veckan utnyttjades de för 
systugeverksamhet. 57 

I och med att svenska hjälporganisationer började ägna sin 
uppmärksamhet åt flyktingarna i västtyska läger så utökades också 
RB:s tekniskt inriktade hjälp. Under 1949 inrättades 15 systugor, 7 
snickeriverkstäder och flera skomakerier i flyktingläger i Schleswig-
Holstein. Under ledning av en svensk skomakare lärdes flyktingarna 
att laga skodon. "Varje verkstad [hade] ett s.k. aggregat med plats 
för fyra personer, två fristående pressar, symaskin för skolagning 
samt skomakeriutrustning. Arbetslösa, ofta krigsskadade flyktingar i 
olika åldrar läres upp i dessa verkstäder." RB sände under 1949 
också vävstolar och stickmaskiner till flera hemgårdar och läger. 
Till "Jugendaufbauwerk" i Schleswig-Holstein skickades också 
mängder med verktyg såsom "500 av vardera spett, spadar, korpar, 
yxor, sågbågar, skyfflar, korpskaft, yxskaft, sågblad samt 400 slägg-
och knosterskaft och 200 vardera släggor och knoster." RB:s idé 

med hemgårdarna togs också upp av norska RB som 1949 började 
uppföra hus i Flensburg, Hohn, Bad Schwartau och Grüner 
Geesthacht, alla belägna i Schleswig-Holstein.755 

Bostadsbristen var ett av de mest besvärande problemen i 
Tyskland. Beräkningar visar att omkring 40 % av alla bostäder och 
50 % av de offentliga byggnaderna hade förstörts under krigets 
bombanfall. Befolkningen, framförallt i den amerikanska och 
brittiska zonen, hade dessutom ökat med omkring 8-10 miljoner 
flyktingar från forna tyska områden.759 RB byggde under åren 1951 
till 1953 fem lärlingshem, tre i Bayern och två i Schleswig-Holstein, 
med plats för sammanlagd 400 lärlingar. Dessa hem var huvudsak
ligen avsedda för flyktingungdomar i åldrarna 14-17 år. Hemmen, 
heter det i RB:s styrelseberättelse för år 1951, hade "bildat mönster 
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för ett antal lärlingshem, som den kända organisationen Arbeiter
wohlfahrt upprättat. Svensk personal anställd på lärlingshem och 
barnhem i Bayern har väckt intresse för de svenska principerna för 
ungdoms- och barnavård."740 

I Nürnberg och München fick pojkarna som bodde på hemmet 
lärlingskontrakt i "mekaniska och maskinella verkstäder och 
fabriker". Flickorna hade lärlingsplatser "som kontorister, affärs
biträden och tandsköterskor".747 Var och en av de 400 internats-
platserna som skapades av RB beräknades ha kostat omkring 4 000 
DM, det vill säga 1,6 miljoner DM eller 1,96 milj. kronor enligt 
1953 års valutakurs. Sammanlagt upprättade RB 12 hemgårdar, 33 
skomakerier, 53 snickerier och 80 sy stugor i Tyskland. Omkring ett 
trettiotal västtyska och ett östtyskt barndaghem och rekreationshem 
för mödrar stöddes kontinuerligt under årens lopp med betydande 
kontanta bidrag och utrustningsdetaljer. Även i Österrike byggdes 
och utrustades flera tekniska självhjälpscentra, bland annat i 
anknytning till bespisningen i Wien och Linz. Och år 1953 byggdes 
med RB:s stöd "8 enfamiljshus för barnrika flyktingfamiljer". I 
samband med SEH:s upphörande vid årsskiftet 1950/51 beslutades att 
ett anslag om "50.000 kr. för utrustning av en barnavårdscentral i 
Per Albin Hansson-Siedlung i Wien" skulle efter begäran från 
stadens myndigheter istället kunna "få användas för ett svenskhus i 
en ungdomsby."742 

Den svenska regeringen bidrog med en självständig enskild insats 
för att avhjälpa den ihållande bostadsbristen i Västtyskland. 
Måndagen den 7 juni 1954 överlämnade "der schwedische Minister 
und Staatsrat Ingvar Albert Lindvall in einer Feierstunde eine 
Spende von 72 Holzhäusern für deutsche Flüchtlinge an die 
Bundesregierung." Dessa monteringsfärdiga svenska hus hade rests i 
byn Kirchweiler i Rheinland-Pfalz. Händelsen kommenterades i den 
schweiziska Europahjälpens informationsblad "Bulletin Nr. 105" den 9 
juni. Enligt artikeln var dessa hus avsedda för jordbrukare som 
hade flytt från DDR. Den svenske ministern, så heter det vidare, 
uttryckte i sitt festtal sin regerings "unmittelbare Verbundenheit 
mit den Millionen deutschen Sowjetzonenflüchtlingen". Donationen 
mottogs av den västtyske flyktingministern Theodor Oberländer. Han 
sade att Förbundsrepubliken tävlade mot tiden eftersom "die 
Vertriebenen ungeduldig würden. Schwedens Hilfe sei für die 
Bundesrepublik ein neuer Impuls gewesen."743 

Det svenska tekniska biståndet var för det första avsett dels att 
kompensera den låga produktionen inom konfektions-, sko- och 
möbelindustrin, dels att förse ekonomiskt och socialt utsatta 
samhällsgrupper med livsnödvändiga varor och bostäder. För det 
andra förmedlades inom ramen för denna hjälp en rad hantverks
mässiga färdigheter till flyktingar. För det tredje åskådliggjordes 
och bibringades insikter i svenska uppfostringsmetoder som också 
rönte uppskattning hos tyska socialt verksamma organisationer. För 
det fjärde finns det fog för antagandet att den tekniska hjälpen, 
som i tilltagande grad gick till "Heimatvertriebene" och flyktingar 
från DDR, inte var befriad från ideologisk-politiska överväganden. 
Flyktingministern Theodor Oberländers uttalande tyder på att det 
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var så den svenska husdonationen uppfattades av den västtyska 
regeringen. För det femte är dessa småhus och alla "Schweden
heime" än idag ett 'monument över svensk hjälpvilja' och i den 
mening har det tekniska biståndet lämnat tydliga spår. 

Epilog 

Tysklands-hjälpen varade till slutet av 1954 då "återuppbygg
nadshjälpen i stort sett... var ett avslutat kapitel för Rädda Barnens 
del" och för andra frivilliga organisationer.7 I början av detta år 
framförde också förbundspresident Theodor Heuss och kansler 
Konrad Adenauer den västtyska befolkningens officiella tack för den 
mottagna hjälpen efter kriget. Som tackgåva ("Dankspende des 
deutschen Volkes an Schweden") överlämnades en relief, en 300 kg 
tung förgylld kopparplatta med inlagd bärnsten och två symboliska 
bilder. Konstverket hade skapats av skulptören och professorn vid 
Düsseldorfs konstakademi Ewald Mataré. Gåvan överlämnades den 15 
januari på svensk-franska konstgalleriet i Stockholm av BRD:s 
charge d'affaires Dr. Hanns-Erich Haak. Festakten bevistades av 
Tage Erlander, Östen Undén, Birger Ekeberg, Emil Sandström
förhandlare vid Washingtonavtalet och numera SRK:s ordförande-
Margit Levinson med flera.745 

Vid överlämnandet av tackgåvan höll Tage Erlander ett tal. Där 
betonar han att den svenska insatsen hade varit en omfattande 
statligt organiserad hjälpprestation som understöddes av "alle 
Schichten des Volkes." Vidare underströk han att hjälpen inte vände 
sig till "besondere Staaten oder Gruppen von Staaten" utan till alla 
av kriget drabbade länder. Men "in Anbetracht der engen Be
ziehungen, die früher auf den ökonomischen, kulturellen und 
persönlichen Gebieten zwischen Deutschland und Schweden 
bestanden hatten, war es natürlich dass ein bedeutender Teil der 
schwedischen Hilfeleistungen nach Deutschland ging."740 

Statsministerns tal är en realistisk beskrivning av efterkrigshjäl-
pen. De gamla intima ekonomiska, kulturella och personliga 
förbindelserna, men också förhoppningarna om ett återupptagande 
av dessa hade spelat en betydande roll för både Tysklands-hjälpens 
tillkomst och omfattning. Däremot är påståendet att alla krigsdrab-
bade länder fick ta del av den svenska hjälpen endast delvis riktigt. 
Mycket talar för att hjälpen till Västtyskland bara kunde anta 
sådana proportioner och hållas vid liv under så lång tid genom att 
landet ställdes i förgrunden. Skälen till denna prioritering var dels 
att finna i tidsbundna ideologiska och politiska ställningstaganden, 
dels i de av Tage Erlander åberopade traditionella bindningarna till 
Tyskland. 
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131 .SDU 1947 s. 6. 

132.SRK. 11:1. Överstyrelsen. Ser. F la. Vol. 515. 

133.SEH. Ser. E II. Vol. 2. 

134.Svenska röda korset. Årsberättelse... 1950 s. 46 ff. 

135.SRK. 11:1. Överstyrelsen. Ser. F la. Vol. 507. 

136.SIH vol. 41 och SRK. 11:1. Överstyrelsen. Ser. F la. Vol. 507. 
Brev av Viktor Ankarcrona till Jan de Geer den 30/9 1950. Här 
framgår bland annat att en delegation från SRK:s Gotlandsdistrikt 
hade rest till Köln för att delta vid invigningen av ett nytt barnhem. 
Angående Ingeborg Gross se Iff 13. 

137.Rädda Barnen. Styrelseberättelse... (1948) s. 32. 

138.1bid (1949) s. 20 f. Angående finansieringen se till exempel SEH. 
Ser. E II. Vol. 5. 

139.Wollasch s. 24. 

140.Rädda Barnen. Styrelseberättelse... (1951) s. 6. 

141.1bid s. 24. 

142.1bid (1953) s.,23 och RB. Ser. F I. Vol. 11. Angående Österrike 
se även RB. Ser. Ö III. Vol. 1. Protokoll fört vid SEH:s sammanträde 
den 15/2 1951. I Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen. Ser. 
C/l Schweden finns en rapport över "Rädda Barnens verksamhet 
bland flyktingbarn och flyktingungdom i Västtyskland" 30/1 1951. 
För valutakursen se Statistisk årsbok för Sverige 1953 s. 164 tab. 
178. 

\A2>.Schweizer Europahilfe. "Informationen ueber das Problem der 
Flüchtlinge und der sozialen Notgebiete Europas. Bulletin Nr. 105 
den 9/6 1954 s. 2. 

144.Forsberg s. 52. 

\A5.Svenska Dagbladet den 16/1 1954. Den officiella tackskrivelsen 
finns i UD. 1920 års dossiersystem. HP 39D/Tyskland. Vol. 1624. 
Enligt upplysningar av Anselm Eggert den 16/2 1988 vid Riksdagens 
förvaltningskontor finns konstverket idag i Gamla kanslihuset. Jmf 
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även Riksdagsveckan : Information för ledamöter och anställda 
(1987/88): 18 s. 2. 

146.UD. 1920 års dossiersystem. HP 39D/Tyskland. Vol. 1624. 
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VI SLUTDISKUSSION 

År 1954 avslutades alltså efterkrigshjälpen till Västtyskland. På 
samma sätt som tiden efter första världskriget hade blivit en 
vändpunkt för SRK och RB så blev hjälpen efter andra världskriget 
en vattendelare för flera av de frivilliga organisationer som hade 
deltagit i den. Då, 1919-1925, hade de för första gången genomfört 
en omfattande hjälpaktion utomlands. När den var avslutad hade de 
företrädesvis ägnat sig åt sociala verksamheter i Sverige vilka hade 
medfört att de tillägnat sig betydande kunskaper och blivit 
föregångare inom det sociala arbetet. Nu, 1945-1954, hade de 
gemensamt och i intim samverkan med staten - som i huvudsak 
finansierade, koordinerade och kontrollerade - genomfört en 
organiserad och massiv hjälpinsats i utlandet. Under nästan ett 
decennium hade de blivit ett slags experter på internationell hjälp. 
Medan de frivilliga organisationerna var uppbundna utomlands hade 
staten i Sverige förverkligat, eller var på väg att göra det, sina 
socialpolitiska målsättningar och befäst sin position som expert i 
det sociala arbetet. SRK, RB med flera organisationer som hade 
varit aktiva utomlands behövdes inte längre i samma utsträckning 
som under 1920- och 1930-talen i Sverige. Men den utländska 
scenen fortsatte att erbjuda rikliga tillfällen för enskilda hjälp-
strävanden. 

Först Norden sedan hela världen 

År 1949 framträdde H W Beer i sin egenskap av SRK:s general
sekreterare på RB:s årsmöte i Stockholm. I RB:s medlemsblad 
återges ett referat av hans föredrag. Enligt det indelade H W Beer 
den svenska hjälpverksamheten i utlandet i fyra perioder. Under 
den första fasen, krigsperioden, hade Sverige "med stora yttre 
svårigheter sökt hjälpa våra grannländer." Under den andra, kring 
krigsslutet, insattes improviserade hjälpåtgärder för att avhjälpa "de 
talrika katastrofsituationerna omedelbart omkring oss." Här nämner 
han bland annat de "vita bussarna", SRK:s/UNRRA:s överföring av 
10 000 flyktingar till Sverige och andra "brandkårsutryckningar" 
fram till 1946. I och med att man började "planera på lång sikt" 
inleddes den tredje perioden. Då prioriterades medicinska uppgifter 
och verksamheter kring barnen. Bespisningen i Tyskland, Österrike, 
Ungern, Rumänien och Polen blev nu enligt Beer "Sverige-hjälpens 
karakteristikum. " 

År 1949, så heter det vidare, har läget "lättat något i Central
europa. Men i stället har vi råkat in i den fjärde perioden... som 
skapats av politiska förhållanden som uppstått efter kriget." 
Sverige-hjälpen kommer framledes att koncentreras kring flykting
arna - kvarvarande DP:s i Tyskland, "Volksdeutsche" och "'illegala' 
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flyktingar från östzonen." H W Beer avslutar sin betraktelse med 
orden: "Må vi, när vi träffas nästa gång [troligen syftade han på 
nästkommande årsmöte], kunna se tillbaka med tillfredsställelse på 
en slutförd fjärde period av den svenska hjälpverksamheten, präglad 
främst av arbete för flyktingarna. Och låt oss hoppas att en femte 
period aldrig skall behövas! 

Dylika hjälpbehov i utlandet hade i själva verket blivit 
uppenbara så tidigt som 1949. Norden var då definivt ett avslutat 
kapitel och Mellan- och Västeuropa började långsamt glida i 
bakgrunden samtidigt som områden i "periferin" ryckte allt närmare 
Sverige. Länder i Sydeuropa, Mellanöstern, Afrika och Asien kom i 
fokus för skiftande svenska hjälpåtgärder och program. SRK, RB 
och andra frivilliga organisationer gick därvid i täten. 

För RB:s vidkommande började det med hjälpen till arabiska 
flyktingar i länderna runt Israel och till judiska barn i den nya 
israeliska staten. Inom flyktinghjälpen samarbetade man med "FN:s 
specialorgan UNRWA [United Nations Relief and Works Agency (for 
Palestine refugees in the Near East)]". I Israel samarbetade RB med 
"den judiska hjälporganisationen Youth Aliya". Där byggdes med 
SEH: s medel hem för "ensamstående barn med handikapp - blindhet, 
social missanpassning eller dylikt." I färdigt skick kom projektet 
"att omfatta 10 inredda och utrustade byggnader... [och] 1952 åtog 
sig Rädda Barnen byggandet av en jordbruksby med 75 hus för 
barnrika immigrantfamiljer. Denna gång anslogs medlen av Svenska 
Israelhjälpen.' 

Under början av 1950-talet och speciellt under "katastrofåret" 
1953 blev det också många hjälpinsatser i syd-, mellan- och vissa 
västeuropeiska samhällen. Översvämningarna i Italien (1951), Holland 
(1953) och Österrike (1954) utlöste en febril och omfattande 
katatrofhjälp från RB:s sida. Jordbävningarna (1954 och 1955) blev 
"ett hårt slag" för det "fattiga Grekland ... och hjälp utifrån var i 
särskilt hög grad behövlig." Torsten Arnéus sändes till "katastrof
området för att på ort och ställe planlägga den långsiktiga hjälpen." 
Här byggde RB två barnsjukhus vilkas drift "bekostades de första 
åren" av föreningen. Dessutom restes och inrättades monterings
färdiga hus som användes som daghem och hem till föräldralösa 
barn. När Koreakriget avslutades 1953 började RB med ett 
långsiktigt hjälpprogram som kom att fortsätta fram till 1972. 
Däremellan låg Ungern-krisen (1956) och frihetskriget i Algeriet 
(1954-1962) då tusentals barn utspisades och undervisades och 
materiellt stöd gavs till sanatorier och sjukhus. I Oran hjälpte RB 
också till vid "etablerandet av en rad barnavårdande institutioner".4 

Det successivt ökande engagemanget i utlandet innebar samtidigt en 
minskning av verksamheten inom Sverige. År 1951 heter det i 
medlemstidskriften "Rädda Barnen" att den "individuella engångs-
hjälpen är sedan några år den hjälpform som huvudsakligen kommer 
till användning när det gäller svenska barn." Tre år senare berättas 
i medlemsbladet att "330 svenska familjer har under 1953 fått hjälp 
genom Rädda Barnen [och] den s.k. individuella engångshjälpen."5 

Det är alldeles tydligt att RB under 1940- och 1950-talet hade 
utvecklats till en frivillig organisation som framförallt var inriktad 
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på den internationella hjälpscenens skiftande behov. RB:s socialt 
inriktade verksamheter i mellankrigstidens Sverige hade till både 
omfång och innehåll snabbt kunnat ersättas av staten. 

Även SRK fortsatte att utvecklas till en expertorganisation för 
internationell hjälp i stor skala. Fältlasarettet i Korea (1950-1953), 
hjälpen till Ungern, Holland, Grekland, Algeriet, Kongo-krisen 
1960/61 och Indien är exempel på Röda korsets katastrof- och mera 
långsiktiga "u-landsprojekt" som pågick samtidigt med Tysklands
hjälpen eller följde omedelbart efter.6 Men SRK hade också vid 
sidan om dessa utländska verksamheter fortfarande ett antal 
uppgifter inom det svenska välfärdssamhället att fylla. Till skillnad 
från RB var SRK:s kompetens, ekonomiska och personella resurser 
fortfarande mycket efterfrågade. Detta framgår bland annat av 
socialministern Gunnar Strängs inlägg i tidskriften 1952. Där 
lovordar han SRK:s "initiativ till frivillig hemhjälp" vilket "givit 
många gamla möjligheter att leva i sin vanliga miljö." Denna form 
av åldringsvård var enligt socialministern värd "uppmuntran och bör 
prövas i större omfattning." Vidare betonar han värdet av SRK:s 
barnhems- och koloni verksamhet samt hjälpen "till semestervistelse 
för husmödrar". Avslutningsvis heter det att dessa verksamheter "på 
det inre området, kompletterat med ett omfattande internationellt 
hjälparbete, är motiv nog för att stödja Röda korsets verksamhet." 
I samma häfte av tidskriften refererades också flera dagstidningar 
som hade uttalat sig om SRK:s sociala verksamheter inom- och 
utomlands. Flera av dem var positiva till SRK:s svenska verksam
heter trots att föreningen enligt den socialdemokratiska Morgon-
Tidningen hade ett "exklusivt skimmer från det gamla ståndssam
hällets dagar" över sig.7 

Tydligen fanns det alltså i 1950-talets Sverige ännu ett antal 
"socialpolitiska" nischer som motiverade den socialdemokratiska 
regeringen att ge sitt stöd till SRK. Idag har de flesta av dessa 
verksamheter tagits över av staten. Men en verksamhet på 'det inre 
området', i huvudsak medverkan "vid all frivillig utbildning i sjuk
vårdstjänst för totalförsvaret", fortsatte att vila - och gör det än 
idag - på SRK. Dessa uppgifter anvisades organisationen i 1950 års 
statliga "Utredning rörande frivilligt försvarsarbete".5 

Flertalet av mottagarländerna för SRK:s och RB:s hjälp under 
den 'femte perioden' betecknades enligt dåtidens betraktelsesätt som 
antingen "delvis utvecklade" eller "underutvecklade". Denna 
indelning byggde på jämförande beräkningar av medelinkomsten, 
medellivslängden, läskunnigheten, antal läkare och lärare per 100 
000 invånare med flera mått. Österrike, Italien, Grekland och 
Ungern klassificerades av dåvarande SI-sekreteraren Sixten Heppling 
som delvis utvecklade länder. Jugoslavien, Polen, Palestina, Etopien, 
Egypten, Syrien och flertalet av länderna i Asien räknades till 
kategorin underutvecklade länder. Den huvudsakliga orsaken till 
dessa länders situation var en otillräcklig industrialiseringsnivå, 
brist på tekniska resurser och tekniskt kunnande samt administrativ 
ineffektivitet. Allt detta hindrade enligt Heppling "ekonomiskt och 
socialt framåtskridande" och utjämning.9 
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Social utjämning var ett av socialdemokratins huvudmål i Sverige 
och det skulle uppnås med hjälp av en statlig socialpolitik. Detta 
var en av förutsättningarna för att breda samhällsgrupper kunde 
konsumera mera samtidigt som industrikapitalismen, som efter kriget 
var "präglad av tillverkning av konsumtions- och kapitalvaror", 
garanterades en fortsatt ekonomisk tillväxt till gagn för hela 
samhället (se även Kapitel I).10 Motiven för att Sverige borde bidra 
till de underutvecklade ländernas industriella framsteg var dels en 
önskan att "verka för en samhällsutveckling i demokratisk riktning", 
dels att "vårt land liksom alla andra med en omfattande utrikeshan
del har all anledning att stödja strävandena mot en expanderande 
världsekonomi."77 Dylika ideologiska, politiska och ekonomiska motiv 
hade också varit betydelsefulla drivkrafter bakom Tysklands-hjälpen. 

Även ett annat motiv från Tysklands-hjälpens dagar fungerade 
som drivkraft bakom de västliga demokratiernas hjälp till underut
vecklade områden. Ett av den amerikanska Europa-hjälpens mål 
hade enligt statsvetaren Michael Kent O'Leary varit att bromsa den 
fruktade kommunistiska expansionen.72 När detta hot hade avvärjts 
så skulle det visa sig att kommunismen höll på att få fast grepp i 
det underutvecklade Korea och Kina. Den tycktes också vara på väg 
att penetrera andra länder i Asien, Afrika och Sydamerika. I januari 
1949 kom president Truman med sitt berömda "Point Four-program". 
Paul Mohn -svensk FN-förhandlare vid avtalet om vapenstilleståndet 
i Korea (1953) - skriver år 1952 följande om Trumans program: 

Det "har tillkommit i klar insikt om att de underutvecklade 
länderna icke ensamma kan höja sin levnadsstandard och därmed 
lösa sina brännande ekonomiska och sociala problem... Fjärde-punkt
programmet är tänkt som en målmedveten insats för att bispringa 
de underutvecklade länderna, som eljest kunde gå förlorade för 
västerlandet. Man [USA] söker stödja dem i deras strävanden att 
konsolidera sin ställning genom reformer och ekonomisk planlägg
ning. Man var heller icke okänslig för de kommersiella möjligheter, 
som dessa länder en gång i framtiden kunde tänkas erbjuda."1S 

Statsvetaren O'Leary och andra hävdar också att "responding to 
these challanges, the Truman administration embarked on still 
broader foreign military and economic assistance policies... not just 
to ward off military threat or to compensate for natural disaster, 
but to promote 'improvement and growth of underdeveloped 
areas'."74 I USA bildades särskilda organ, till exempel Technical 
Cooperation Adminstration (1950), som skulle specialisera sig på 
teknisk hjälp åt de latinamerikanska republikerna.7 Även inom FN 
uppmärksammades de underutvecklade ländernas problem. I november 
1949 beslöt generalförsamlingen att anta "FN:s utvidgade program 
för tekniskt bistånd [Expanded Programme of Technical Assistance 
(EPTA)]." Biståndsprogrammet startades i början av 1950.76 

I Sverige bildades på uppdrag av Kungl. Maj:t i maj 1952, inom 
ramen för Svenska Institutet, en avdelning för tekniskt bistånd. I 
september tillkom efter initiativ av bland annat UD:s kabinettsekre-
terare Arne Lundberg Centralkommittén för svenskt tekniskt bistånd 
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till mindre utvecklade områden (CK). I CK ingick representanter för 
ett 40-tal organisationer - folkbildningsförbund, företagarsamman-
slutningar, frivilliga hjälporganisationer, kvinnoförbund, löntagar
organisationer, religiösa samfund - de flesta av dem hade tidigare 
varit anslutna till SEH och varit verksamma i Tyskland. Ordförande 
blev Axel Gjöres och till sekreterare utsågs Sixten Heppling vid SI 
vars "avdelning för tekniskt bistånd skulle fungera som kommitténs 
sekretariat."77 Båda dessa organ var verksamma fram till årsskiftet 
1961/62 då de upplöstes och deras uppgifter togs över av den 
statliga Nämnden för internationellt bistånd (NIB) under ledning av 
Ulla Lindström. NIB ombildades i juli 1965 till Styrelsen för 
internationell utveckling (SIDA=Swedish International Development 
Authority).75 

CK:s två huvuduppgifter var att utveckla och bredda det svenska 
biståndet. Den tredje var enligt Heppling "to promote the formation 
of strong public support for growing Swedish involvment in Third 
World development. Certain appropriations for this purpose were 
made in the annual government Budget. They were always modest, 
however, because it was felt that most of the work in information 
campaigns must rest with the individual organizations making up 
the Committee."79 

Det är rimligt att anta att efterkrigshjälpens organisationer-
biand dem SRK och RB - hade en viktig funktion att fylla vid det 
svenska biståndets framväxt. För det första hade de under den ännu 
pågående efterkrigshjälpen och de parallellt bedrivna hjälpinsatserna 
i "periferin" samlat stora erfarenheter av hur kampanjer för hjälp 
till utlandet skulle bedrivas på ett effektivt sätt för att få stöd 
ifrån en bred allmänhet. För det andra var de väl förtrogna med 
såväl den kortsiktiga som den långsiktiga hjälpens innehåll och 
arbetsmetoder. I Västtyskland hade de för första gången varit med 
om att skapa och tillämpa en ny och mångfasetterad hjälpinsats som 
vida överskred gränserna för nöd- eller katastrofhjälpen under 
perioden efter första världskriget. Tillsammans hade de potentiella 
resurser att tillföra det tekniska biståndet dimensioner som var 
ändamålsenliga för att åstadkomma socialt framåtskridande och 
förändringar i demokratisk riktning. För det tredje hade de lärt sig 
att hävda den svenska ståndpunkten gentemot utländska aktörer och 
organisationer. Alla dessa insikter och kunskaper var värdefulla på 
den vidgade internationella hjälpscenen där Sverige kunde vänta sig 
att möta skiftande, ofta konkurrerande utländska intressen. 

CK:s frivilliga organisationer tillförde emellertid inte bara det 
tidiga, trevande svenska biståndet en kunskapspotential. Med sig i 
bagaget hade de också sina specifika hjälpmotiv, metoder och 
attityder. Hos flera bottnade dessa i filantropiska idéer och kristna 
värderingar. I synnerhet mot SRK hade det ideligen och från olika 
håll framförts kritik mot den välgörenhetsmentalitet som genom
syrade dess verksamhet och medlemmar. 

I 1959 års utredningskommitté "Sverige hjälper - ett handlings
program" - med H W Beer, Olof Palme, S Heppling och andra-
formulerades CK:s och det svenska biståndets mål. Dess yttersta 
syfte sades vara "att göra sig självt överflödigt".20 Från och med 
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1962 avlägsnade den socialdemokratiska regeringen officiellt den 
besvärande välgörenhetsetiketten och biståndshjälpen förstatligades 
systematiskt. I en modern antologi om u-hjälpens framväxt hävdar 
sociologen Christian Andersson att "instead of charity, Swedish aid 
would now be increasingly motivated by 4 a sense of moral duty and 
international solidarity'". Detta socialistiskt influerade motiv, som 
uttalades av Tage Erlander i en proposition 1962, indikerade den 
socialdemokratiska regeringens strävan att få till stånd strukturella 
förändringar i u-länderna. Men statsministern klargjorde också med 
all tydlighet "handelsförbindelsernas centrala betydelse" vilka 
förväntades växa i takt med det nya statliga biståndet. I samma 
förslag fixerades för första gången det så kallade 'enprocentmålet' 
som innebar att en procent av den årliea bruttonationalprodukten 
(BNP) skulle avsättas till utvecklingshjälpen.2 

Huruvida frivilliga hjälporganisationers engagemang konkret 
påverkade CK: s biståndsversamhet under 1950-talet kan inte utredas 
inom ramen för denna undersökning. Den danske statsvetaren Jörgen 
Lissner visar emellertid i "The politics of altruism" på "mission 
societies, church related voluntary agencies, secular voluntary 
agencies" biståndshjälp och de motiv och attityder som är drivkraf
ter bakom dessa hjälpsträvanden. Hans slutsats är att dessa 
organisationer har små chanser att lyckas i sina företag "if they all 
remain permanently predisposed towards resource aid and generally 
ill-equipped or unwilling to provide structural aid when that seems 
to offer the best propects for long-term solutions."22 Det är rimligt 
att anta att en dylik ovilja till hjälp som befrämjade genomgripande 
samhälleliga förändringar också hystes av flera av CK:s frivilliga 
organisationer. Mot denna bakgrund blev upplösandet av CK, 
tillkomsten av propositionen år 1962 och bildandet av NIB och 
senare SIDA en nödvändig förutsättning för en ideologisk förnyelse 
av den svenska biståndshjälpen. 

Utvecklingshjälpen blev från och med 1962/1965 en statlig ange
lägenhet, men den var ingalunda befriad från ideologiska och 
skiftande politiska målsättningar och undertoner och gjorde inte 
heller anspråk på att vara det. Gunnar Myrdal påpekade 1972 "the 
necessity for setting moral and political conditions for aid in order 
to increase it substantially. No aid can be neutral. Preference must 
be given to underdeveloped countries who are trying to reform 
themselves."25 I likhet med hjälpen till Västtyskland bygger alltså 
utvecklingshjälpen på moraliska och politiska krav och ideologiska 
preferenser. Till skillnad från utvecklingshjälpen gjorde efterkngs-
hjälpen anspråk på att vara neutral. Att så inte var fallet har blivit 
särskilt uppenbart för Tysklands-hjälpens del. Socialdemokratiska 
preferenser och värderingar kom bland annat till uttryck i de 
ansatser som gjordes för att hos västtyskarna mobilisera en inre 
beredskap till samhällsreformer i demokratisk riktning. 

Även i ett annat hänseende kan den svenska efterkrigshjälpen 
karakteriseras som en föregångare till NIB och SIDA och den nya 
huvudlinjen för statlig biståndshjälp som växte fram efter 1962. I 
propositionen konstaterade statsministern att Sveriges bistånd hade 
år 1960 beräknats "till mindre än 0,1 procent av bruttonational
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produkten." Hjälpen bestod av "gåvor, långfristiga bilaterala lån, 
bidrag till internationella organisationer för biståndsändamål."24 

Efterkrigshjälpen motsvarade innehållsmässigt till väsentliga delar 
denna beskrivning och hade för åren 1944/45-1949/50 beräknats till 
3,2 miljarder kronor (jämför Kapitel II). Under denna sexårsperiod 
var den sammanlagda svenska bruttonationalprodukten 157 miljarder 
kronor.25 Detta innebär att det i genomsnitt under vart och ett av 
dessa år anslogs minimum 2% av BNP till efterkrigshjälpen. I denna 
första "utvecklingshjälp" till Europa var Tyskland det största 
enskilda mottagarlandet utanför Norden. 

Än idag har den svenska utvecklinghjälpen inte kommit upp på 
samma nivå. År 1975 nådde Sveriges biståndshjälp som första 
OECD-land 0,7% av BNP. År 1984 övergavs tillfälligt enprocentmålet 
men återupprättades ett år senare.20 Det finns säkerligen flera 
förklaringar till efterkrigshjälpens jämförelsevis stora omfattning. 
En rimligt tolkning är att det förefaller ha varit relativt sett 
lättare att mobilisera och samla skiftande ekonomiska, politiska och 
kulturella intressen för en hjälpinsats till Europa och dess centrum 
än för länder vid "periferin". 

Den frivilliga hjälpen, staten och utlandshjälpen - kontinuitet och 
förändring 

Följande avsnitt är ett försök att utifrån de samhällsteoretiska 
utgångspunkterna och de empiriska iakttagelserna beskriva 
relationerna mellan de frivilliga organisationerna och staten. I 
modellen visas hur samhällsutvecklingen från 1870/90 till 1960/65 
bidragit till: a) att forma idéer, motiv, mål, innehåll och metoder 
bakom de frivilliga organisationernas och statens omsorgssträvanden 
för olika samhällsgrupper; b) att främja utlandshjälpens framväxt 
och gestalta dess karaktär; c) att förändra de frivilliga organisatio
nernas och statens roll inom denna utlandshjälp. 

Modellen består av fyra utvecklingsfaser. Fas ett - välgören
hetens tidevarv - omfattar perioden 1870/90-1920/25, fas två - den 
funktionella filantropins tidevarv - åren 1920/25-1935/45. Båda 
ligger inom det skede som av Rolf Torstendahl och andra kallas den 
organiserade industrikapitalismen. Fas tre - den politiserade 
filantropins tidevarv sträcker sig från 1935/45-1950/54 - är ett 
brytningsskede som inleder den participatoriska kapitalismen. Även 
den fjärde fasen - den accepterade filantropins tidevarv 1950/54-
1962/65 - sträcker sig nästan fram till industrikapitalismens 
korporativa skede. 

VÄLGÖRENHETENS TIDEVARV (1870/90-1920/25): År 1865 föddes 
SRK, Svenska röda korset. Dess verksamhet grundade sig från 
början till väsentliga delar på den kristna barmhärtighetstanken. I 
huvudsak var det borgerlighetens kvinnor som engagerades i SRK. 
Denna organisation lade grunden till det frivilliga samaritväsendet 
inom försvaret och den civila sektorn. I liten skala idkade man 
också välgörenhet för nödställda och fattiga och kompletterade 
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därmed den otillräckliga offentliga fattigvården. Vid sekelskiftet 
influerades SRK av sekulariserade filantropiska idéströmningar som 
då fanns i omvärlden. Detta ledde till en del diskussioner och 
utmynnade i förslag om socialt inriktade verksamheter. Några 
nämnvärda praktiska resultat växte inte fram men väl insikten om 
att statens och det enskildas intressen egentligen var desamma, 
nämligen att dämpa och förhindra motsättningar i samhället. 

Omedelbart efter första världskrigets slut grundades Rädda 
Barnen. Dess tillkomst kan direkt knytas till filantropiska impulser 
från England. Tillsammans med SRK genomfördes i det krigs-
drabbade Tyskland och Österrike en nödhjälpsinsats för barn, änkor 
och invalider. Hjälpen bestod av medicinskt och socialt inriktade 
insatser, som barnbespisningen och den storskaliga barnförflytt
ningen. Hjälpen finansierades i huvudsak med gåvor från allmän
heten. Statens del i denna den första svenska utlandsinsatsen var 
mycket ringa. Den biträdde med moraliskt stöd och små ekonomiska 
bidrag. Den saknade också insyns, kontroll- och styrmöjligheter. Vid 
sidan av filantropiska föreställningar, kristen välgörenhet och 
outtalade politiska motiv spelade också traditionella kulturella 
förbindelser mellan Sverige och Tyskland/Österrike en roll som 
drivkraft bakom hjälpen. 

DEN FUNKTIONELLA FILANTROPIN (1920/25-1935/45): Denna fas 
kan i flera hänseenden karakteriseras som expansiv. Under detta 
skede befäste SRK sin position som största frivilliga hjälporganisa
tion i Sverige. Denna utveckling inleddes under den första fasens 
slutskede och kulminerade under andra världskriget. Den kraftiga 
medlemstillväxten var å ena sidan ett uttryck för borgerlighetens 
ökade insikt om behovet av sociala förbättringar för stora 
samhällsgrupper. Å andra sidan bidrog tillströmningen till att 
konservera blandningen av kristna värderingar och filantropiska 
idéer. SRK:s verksamheter växte både kvalitativt och kvantitativt 
men koncentrerades uteslutande till Sverige. De fick en prägel av 
socialvård som nådde ut till stora grupper i det svenska samhället. 
Barn, ungdomar, mödrar och åldringar stod i centrum för det 
sociala arbetet. Denna inriktning, men inte de tillämpade arbets
metoderna, låg helt i linje med statens nya ideologi och vision om 
den moderna socialstaten. 

Trots att statens socialpolitik i grunden ansågs vara oförenlig 
med SRK:s värderingar tolererades det frivilliga arbetet eftersom 
det hade en viktig funktion att fylla. Staten saknade i det skedet 
tillräckligt med resurser - på grund av de världsomfattande 
ekonomiska kriserna och andra världskriget - för att omedelbart 
kunna förverkliga sina socialpolitiska mål till alla delar. SRK:s 
expansion innebar också att organisationen kunde tillägna sig ett 
betydande mått av expertkunnande inom skilda områden. 

Något annorlunda förhöll det sig med RB:s utveckling under 
denna period. Föreningen var från början avsedd att verka 
utomlands. När utlandshjälpen avslutades 1925 saknade den ett 
verksamhetsfält i Sverige. Eftersom SRK bland annat ställde barn i 
centrum för sitt arbete blev det närmast omöjligt för RB att få 
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fotfäste i Sverige. Föreningen gled under mellankrigstiden in i en 
period av stagnation och tillbakagång. Denna tendens vändes 
emellertid i och med andra världskrigets utbrott. Då "erbjöds" åter 
igen många potentiella möjligheter för omfattande hjälpinsatser i 
utlandet. 

DEN POLITISERADE FILANTROPIN (1935/45-1950/54): Denna fas 
kan närmast beskrivas som ett hyperaktivt skede. Det mest 
framträdande var politiseringen av frivilliga organisationers 
verksamheter som i huvudsak ägde rum i Mellan- och Västeuropa. 
Vid sidan av SRK och RB inträdde många gamla och nya frivilliga 
organisationer - med skiftande ideologier - på den utländska 
hjälpscenen. Staten intog i motsats till perioden efter första 
världskriget en given och mycket fast position inom efterkrigs-
hjälpen. Den krävde insyn i, den påverkade, kontrollerade och 
styrde arbetet. Mycket tyder på att statens spelregler och 
föreställningar om den moderna socialpolitikens möjligheter hade en 
dominerande och distinkt inverkan på den samlade utlandshjälpen. 

Särskilt Tysklands-hjälpens innehåll, omfång och varaktighet 
leder tankerna till modern svensk socialpolitik. Med ett brett 
åtgärdsprogram försökte efterkrigshjälpen lösa sådana sociala 
problemområden i det tyska samhället som definitionsmässigt räknas 
till den skandinavisk-engelska modellens socialpolitik. Den materiella 
hjälpen kompletterades med kulturella, utbildande och fostrande 
inslag samt ett litet tekniskt bistånd. 

Tysklands-hjälpen hade utöver den socialpolitiska dimensionen 
också en utrikespolitisk. Detta var särskild iögonfallande ifråga om 
SRK och RB. Båda företrädde den officiella statliga hjälpen och 
deras ledande funktionärer fungerade vid samtal och förhandlingar 
med framförallt västallierade myndigheter som sändebud. "Diploma
tin" blev ett helt nytt inslag i dessa organisationers arbete. Det 
framgångsrika framhärdandet i svenska ståndpunkter och avsikter 
ingav dem en känsla av självförtroende. Trots statlig kontroll kunde 
de därför vid flera tillfällen agera utifrån en självständig och 
oberoende hållning. 

De ideologiska-politiska motsättningarna mellan stormakterna 
färgade också av sig på den svenska hjälpen. Mot bakgrund av 
ideologiska, in- och utrikespolitiska, ekonomiska, kulturella och 
historiskt betingade preferenser föll det sig naturligt att orientera 
sig mot de västliga demokratierna. Detta gjorde att Tysklands
hjälpen till största delen styrdes till västzonerna respektive 
Förbundsrepubliken. 

Hjälpen till Tyskland var emellertid inte bara präglad av 
samförstånd och praktiskt samarbete mellan frivilliga organisationer. 
Då gåvorna från allmänheten och anslagen från staten började tryta 
hårdnade också konkurrensen dem emellan. Små organisationer som, 
för att överhuvudtaget kunna vara verksamma i Tyskland, av de 
allierade hade tvingats att arbeta i SRK:s namn och under dess 
flagg och kontroll fick svårt att få sina verksamheter ekonomiskt 
tryggade. Stora organisationer som RB började i penningbristens 
tider dagtinga med sina principer och ägna sig åt nya verksamheter 
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för att komma över "öronmärkta" pengar. 

DEN ACCEPTERADE FILANTROPIN (1950/54-1962/65): Under denna 
fas sökte sig den frivilliga hjälpen successivt ut mot "periferin". De 
geografiska cirklarna för frivilliga organisationers verksamhet 
vidgades successivt. Innan efterkrigshjälpen var avslutad började 
dess specialiserade organisationer se sig omkring i världen efter nya 
hjälpmottagare. 

Den svenska regeringen var under 1940- och 1950-talens 
gynnsamma ekonomiska tillväxt upptagen med att snabbt fullfölja de 
socialpolitiska målsättningarna och bygga upp det sociala skyddsnät 
som utmärker det svenska välfärdssamhället. Genom att uppmuntra 
frivilliga organisationer till fortsatta hjälpinsatser i utlandet - till 
exempel vid naturkatastrofer och under Korea-kriget - hölls de 
borta från hemmascenen där de bedömdes konkurrera med statens 
ambitioner att ensamt svara för medborgarnas sociala omsorg. 

Samtidigt som regeringen prioriterade sina nationella socialpoli
tiska målsättningar så måste den också visa hänsyn för specifika 
internationella intressen. Biståndshjälp till underutvecklade områden 
i "periferin" var ett mycket angeläget mål för västvärldens 
demokratier. De anförda motiven till biståndshjälpen var i huvudsak 
de samma som motiven bakom Tysklands-hjälpen. I båda fall var 
utlandshjälpens mål att lösa sociala problem, befrämja uppbyggnaden 
av en demokrati, bygga upp förutsättningarna för en vidgad 
världsekonomi och skapa good-will för Sverige. SRK, RB och andra 
frivilliga organisationer hade visat att de var villiga att samverka 
med staten. Staten hade alltså all anledning att anlita dem tills den 
själv hade materiella och personella resurser för att ägna sig åt 
biståndshjälpen. 

Fram till 1962/65 var det svenska biståndet mest en fråga om 
frivilliga organisationers - förenade i CK - insatser. De arbetade 
med ringa statliga bidrag men hade statens moraliska stöd. Den 
tidens bistånd nådde aldrig upp till efterkrigshjälpens omfattning. I 
bästa fall kan det därför betecknas som en urvattnad variant av 
Tysklands-hjälpen, även om det förekom en del långsiktiga och 
framåtsyftande inslag. Under slutet av denna fas tog staten i och 
med NIB:s och SIDA:s bildande ett fast grepp om utvecklingshjälpen 
och avlöste därmed det frivilliga arbetet. 

SRK, RB med flera frivilliga organisationer "stannade" emellertid 
kvar i utlandet. I den svenska välfärdsstaten fanns det från och 
med mitten av 1960-talet knappast något utrymme för enskilda 
sociala insatser. I utlandet ägnade de sig fortsättningsvis åt snabb 
hjälp vid naturkatastrofer och tillfälliga nödtillstånd. Fortfarande 
finns det dock i deras verksamhet mängder av förebyggande och på 
lång sikt verkande inslag. De griper in då statens resurser antingen 
inte räcker till eller är låsta i tidigare prioriterade utvecklings
projekt. Under 1950- och 1960-talen var filantropiska värderingar 
fortfarande en av drivkrafterna bakom den frivilliga hjälpen till 
outvecklade länder. Hur det förhåller sig idag faller utanför ramen 
för denna undersökning. 
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Noter till kapitel VI 

I .Rädda Barnen : medlemsblad... (1949):2 s. 10 f. Termen "Volkdeut
sche" hör hemma i den nazistiska terminologi som myntades för att 
motivera annektionen av bland annat Sudettyskland och föra dess 
tyska befolkning "Heim ins Reich". De miljoner flyktingar som enligt 
Potsdam-avtalet tvångsförflyttades från Polen, Sovjetunionen och 
Tjeckoslovakien kallades enligt den officiella terminologin för 
"Heimatvertriebene". 

I.Forsberg s. 66 f. Jmf även Rädda Barnen : medlemsblad... (1949):2 
s. 11 f. Uppgiften om specialorganet UNRWA hämtades ur Rolf Frölén; 
Fritzes nya förkortningslexikon. Stockholm, 1962 s. 540. 

3.Forsberg s. 70-73. 

4.0m Korea se Forsberg s. 64 och 76 f. Om Algeriet och Ungern se 
Forsberg s. 65 f respektive s. 60 ff. 

5.Rädda Barnen : medlemsblad... (1951):3 s. 13 och (1954):2 s. 20. 

6Söderberg s. 311-342. Om den långsiktiga hjälpen och u-landsprojek-
tet se speciellt s. 342. 

I.Vdrt röda kors 7(1952):2 s. 48 f. 

8. Utredning rörande frivilligt försvarsarbete : avgiven den 18 oktober 
1950 av Kommittén för frivilligt försvarsarbete. Stockholm, 1950. 
(SOU 1950:38) se särskild s. 37 och kap. III och XV. 

9.Sixten Heppling; Världsnöden och vi : de underutvecklade länderna 
och det tekniska biståndet. Stockholm, 1953. (Internationell politik. 
Skrifter utgivna av Utrikesplitiska institutet; 30) s. 14-38 och kap. 
II. Jmf även Paul Mohn; Hjälp till underutvecklade länder. Stockholm, 
1952. (Världspolitikens dagsfrågor; 1952:8) s. 3-9. 

lO.Torstendahl 1985 s. 33. jmf även Walter Korpi\ Den demokratiska 
klasskampen : svensk politik i jämförande perspektiv. Stockholm, 
1981 s. 196. 

II Sverige hjälper : ett handlingsprogram : utredning angående 
Sveriges fortsatta bilaterala tekniska bistånd till mindre utvecklade 
områden. Stockholm, 1959 s. 20 f. 

HMichael Kent O'Leary; The politics of American foreign aid. New 
York, 1967 s. 18. Se även Kretzschmar s. 130 ff. 

13Mohn s. 22. 
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14.O'Leary s. 7 och Kreîzschmar s. 134 f. 

\5Mohn s. 20 f. 

16.Statsvetenskaplig tidskrift 63(1960) s. 323. Se även Swedish 
development aid in perspective... s. 7. 

17.Förteckning över arkiven för Svenska institutets avdelning för 
tekniskt bistånd, Nämnden för internationella expert- och stipendie
ärenden, Centralkommittén för svenskt tekniskt bistånd till mindre 
utvecklade områden, med Sverige hjälper. [Sammanst. vid SIDA]. 
Stockholm, [1972?] s. 5 f. Jmf även Sixten Heppling; The very first 
years : memories of an insider. I Swedish development aid in Perspek
tive... s. 17. 

\%.Förteckning över arkiven... s. 6 och 7. Se även Swedish develop
ment aid in perspective... s. 321. 

19.Heppling 1986 s. 24. 

20.Sverige hjälper... s. 18. 

21.Christian Andersson; Breaking through : politics and public opinion 
in the period of rapid expansion. I Swedish development aid in 
perspective... s. 28 f. Jmf även Riksdagen 1962. 1. saml. Proposition 
100 s. 7 och 20 f, Statsutskottsutlåtanden 135, 137 och 138 och 
Riksdagsskrivelse 313-316. 

HJörgen Lissner; The politics of altruism : a study of the political 
behaviour of voluntary development agencies. Geneva, 1977 s. 34 
och 35 Tab. A samt s. 279 f. 

23.G Myrdal 1972 s. 13. 

24.Riksdagen 1962. 1 samling. Proposition 100 s. 21 

25.Östen Johansson; The gross domestic product of Sweden and its 
composition 1861-1955. Stockholm, 1967. (Stockholm economic studies. 
NS; 8) s. 18 Table A (1). BNP-värdet för åren 1946-50 enligt Konjunk
turinstitutets beräkningssätt. Ö Johanssons presenterar här egna 
beräkningar som ger ett något högre BNP-värde vilket skulle innebära 
en minskning av procentsatsen med någon tiondel. Värdet för året 
1945 saknades i O Johanssons arbete och är taget ur ekonomhisto
rikerna Olle Krantz , Carl-Axel Nilssons arbete Swedish national 
product 1861-1970 : new aspects on methods and measurements. 
Lund, 1975 s. 157 Table 1:3. Dessa författare presenterade ytterligare 
en ny beräkningsmetod för BNP:n som emellertid kommer mycket 
närmare Konjunkturinstitutets BNP-beräkningar än Ö Johanssons. 

26.Swedish development aid in perspective... s. 321 f. 
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VII ZUSAMMENFASSUNG 

Unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg befand sich das besiegte 
Deutschland in einer Notstandslage, die sich merkbar auf die 
verschiedensten Bereiche, unter anderem auch auf den des täglichen 
Lebens des Einzelnen, auswirkte. Zahlreiche Organisationen, 
bestehende und neugebildete, in europäischen und überseeischen 
Ländern setzten verschiedenste Maßnahmen in Gang, um unter 
anderem die drohende Ernährungskrise abzuwenden. Schweden war 
eines der Länder, das an diesen Hilfeleistungen teilnahm. 

In der schwedischen historischen Forschung ist diese Auslands
hilfe bisher kaum beachtet worden. Aus zeitgenössischen Tätigkeits
berichten des staatlichen Schwedischen Komitees für Internationale 
Hilfe (SIH), der Schwedischen Europahilfe (SEH) und den Fest
schriften des traditionsreichen Schwedischen Roten Kreuzes (SRK) 
und der Vereinigung Rettet die Kinder (RB) erfährt der interes
sierte Leser etwas über den Umfang und die Art dieser Hilfe. Keine 
dieser Schriften, die ein sehr unvollständiges Bild vermitteln und 
heute kaum zugänglich sind, befäßt sich jedoch mit den ideologi
schen, politischen und sozio-ökonomischen Aspekten dieser 
Auslandshilfe. Der in Stockholm wirkende Germanist Helmut 
Müssener stellt gewissermaßen eine Ausnahme dar. Er hat in seiner 
Dissertation, die Deutsche und Österreicher im schwedischen Exil 
behandelt, in einem Kapitel die schwedische Nachkriegshilfe 
angeschnitten. Allerdings beschreibt und analysiert er nur eine der 
vielen schwedischen freiwilligen Organisationen, die in und für 
Deutschland tätig waren, nämlich das Koordinationskomitee für 
demokratische Aufbauarbeit (SDU). Da er sich mit den deutschspra
chigen Landesflüchtigen beschäftigt, welche innerhalb des SDU 
wirkten, ist diese Arbeit als ein nur unvollständiger Ansatz zu 
bezeichnen. Interessant ist auch Müsseners Behauptung, daß das 
SDU eine regelrechte 'Entwicklungshilfe' vorbereitete, die sich nicht 
nur auf materielle Hilfe beschränken wollte, sondern auch geistige 
Werte zu vermitteln beabsichtigte. Diese Hypothese kann von ihm 
dann aber nicht empirisch belegt werden. 

In der einschlägigen deutschen Forschungsliteratur, zum Beispiel 
in den Dissertationen von Hans-Josef Wollasch und Gabriele Stüber, 
werden die Hilfsmaßnahmen des Auslands und auch Schwedens 
erwähnt. Auf Grund ihrer besonderen Forschungsaufgabe ist die 
schwedische Hilfe aber nur unzureichend ausgeleuchtet und 
analysiert. Das Ziel der vorliegenden Dissertation ist es, diese 
Nachkriegshilfe zu beschreiben und im Lichte der spezifischen 
Verhältnisse der deutschen und schwedischen Nachkriegszeit, der 
allgemeinen schwedischen Gesellschaftsentwicklung sowie der 
traditionellen kulturellen und wirtschaftlichen Verbindungen 
zwischen den beiden Ländern zu analysieren. 
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* * * 

In zwei schwedischen Arbeiten der Germanisten Gösta Björn und 
Barbro Eberan wird behauptet, daß die Mehrheit der Schweden bei 
Kriegsende eine negative Auffassung über Deutschland und die 
Deutschen hatte, bzw daß das rechtsstehende Bürgertum sich der 
sogenannten Kollektivschuldthese anschloss und sich darum radikal 
von Deutschland distanzierte. 

In dem einleitenden Kapitel konnte an Hand von unveröffentlich
ten Quellen und zeitgenössischen Schriften gezeigt werden, daß die 
individuellen und organisierten Interessen, die sich an der Deutsch
landhilfe beteiligten und diese unterstützten, praktisch genommen 
aus allen Schichten der Gesellschaft kamen. Von einer generellen 
Abstandnahme von Deutschland oder einem vorbehaltlosen Anschluß 
an die Kollektivschuldthese wurde in den untersuchten Materialien 
nicht gesprochen. Sowohl bei Gruppierungen der Linken als auch 
der Rechten wurde aber die Tendenz beobachtet, daß Stellungnah
men und Argumente zum "Problem Deutschland" mit historischen 
Reflexionen abgesichert wurden. 

In den linksgerichteteten Auffassungen wurden vansittartistische, 
"volkspsychologische" Argumente und "historische Gesetzmäßig
keiten", die unausweichlich zur Hitlerdiktatur führen mußten, 
angeführt. Ein markanter Unterschied zur Kollektivschuldthese war 
jedoch der Glaube an eine deutsche "Elite" - laut sozialdemokrati
scher Auffassung die Arbeiterklasse und laut SDU, das ideologisch 
mehr ungebunden war, alle diejenigen in der deutschen Gesellschaft, 
die in der Ära der nazistischen Ideologie und Irrlehren eine 
humanistische Weltanschauung hatten bewahren können. 

Bei den Rechten wurden historische Entwicklungprozesse und 
hervorragande Persönlichkeiten in der deutschen Geschichte als 
Belege für ein besseres und humanistisches Deutschland angeführt. 
So gesehen war das Dritte Reich eine ahistorische Parenthese die 
im Schatten des Versailler Vertrags und der speziellen sozio-
ökonomischen Verhältnisse der zwanziger und dreißiger Jahre 
aufkommen konnte. Von einem Anschluß an die Kollektivschuldthese 
oder einer radikalen Abstandnahme von Deutschland ist also nicht 
die Rede. Eines der führenden Wirtschaftsorgane nahm frühzeitig 
und ausdrücklich vom Vansittartismus und der damit verbundenen 
Kollektivschuldthese Abstand. Nach 1945 ließ sich das Wirtschaftsle
ben in seinen überwiegend positiven Auffassungen über Deutschland 
vor allem von pragmatischen, handelswirtschaftlichen Überlegungen 
leiten. 

Im Zuge des Kalten Krieges wurden bei all denen, die die 
Deutschlandshilfe unterstützten, in zunehmendem Maße antikom
munistische und antisowjetische Äußerungen laut. Die Folge war 
eine Abstandnahme von der sowjetischen Besatzungszone und später 
der DDR, die konsequent als "Ostdeutschland" oder "Sowjetzone" 
bezeichnet wurde. Nur in diesem Sinne ist die bisherige Annahme, 
daß die schwedische Rechte sich von Deutschland distanzierte, als 
richtig befunden worden. In den Quellen und Schriften wird nach 
1949 der Terminus "Deutschland" immer mehr als Synonym für 
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"Westdeutschland" und/oder "Bundesrepublik" verwendet. 
Diese schwedische Einstellung zu Deutschland und den Deutschen 

war, zusammen mit weiteren innen- und außenpolitischen, sozial
politischen und organisatorischen Faktoren, von Bedeutung für den 
Umfang und die Formgebung der Nachkriegshilfe. Die Dissertation 
ist thematisch auf die drei umfangsreichsten Hilfsmaßnahmen 
ausgerichtet. Das waren die tägliche Bespeisung von etwa 140 000 
deutschen und 30 000 österreichischen Vorschulkindern und 
Studenten in den Jahren 1946-1949, die Verschickung von etwa 11 
500 Kindern nach Schweden in den Jahren 1947-1954, und die 
sogenannte kulturelle Hilfe der Jahre 1946/47-1951. Aber auch 
andere Hilfsmaßnahmen - zum Beispiel die medizinischen und die 
technischen, private Gabenpakete und Übersendung von ansehnlichen 
Mengen Sachgütern - werden im Zusammenhang mit diesen drei 
Themen beschrieben und ausgewertet. 

* * * 

Das SRK und RB, die seit einigen Jahrzehnten Erfahrungen auf dem 
Gebiet der Notstandshilfe und der Sozialfürsorge akkumuliert 
hatten, waren die größten Hilfsorganisationen. Nach dem ersten 
Weltkrieg, 1919-1925, hatten sie zum ersten Mal eine umfassende 
Hilfsaktion in Deutschland und Österreich durchgeführt. Die 
Auslandshilfe dieser Jahre war überwiegend eine materielle Nothilfe, 
die ihrem Wesen nach philantropischen Vorstellungen entsprach und 
hauptsächlich Kindern, Kriegsinvaliden, Kriegerwitwen und TBC-
Kranken zugute kam. Die Kinderbespeisung und die Verschickung, 
etwa 20 000 Kinder wurden nach Schweden gebracht, waren die 
wichtigsten Maßnahmen. Der Staat zeigte nur geringfügiges 
Interesse für die Arbeit der beiden Organisationen. Diese erste 
schwedische Auslandshilfe war in ihrer Ausführung eher spontan als 
planmäßig und die Zusammenarbeit zwischen den Hauptträgern war 
begrenzt. 

In den Jahren 1925-1945 wirkten beide Organisationen beinahe 
ausschließlich innerhalb Schwedens. Vor allem das SRK entwickelte 
sich während dieser Zeit zu einem Experten für sozialfürsorgerische 
Aufgaben. Neue Tätigkeiten wurden aufgenommen, hauptsächlich auf 
dem Gebiet der Kinder-, Jugend-, Mutter- und Altenpflege, und die 
Anzahl der Mitglieder wuchs bis 1944/45 auf eine halbe Million an. 
Dieser starke Zuwachs bedeutete aber nicht, daß das SRK in diesen 
Jahren zu einer demokratischen Volksbewegung heranwuchs. Das 
neue soziale Engagement zeugte aber davon, daß zeitgemäße 
Vorstellungen über den modernen Sozialstaat ihren Einzug gehalten 
hatten, ohne jedoch die Arbeitsmethoden oder die Zielsetzungen zu 
beeinflussen. Nach wie vor verblieb das SRK ein Tummelplatz für 
diejenigen Gesellschaftsschichten, die christlich-konservative und 
philantropische Ideale vertraten und die die Bestrebungen nach 
sozialem Ausgleich als eine Gefahr für die Gesellschaft betrach
teten. Die kritischen Stimmen dieser Jahre, die die undemokratische 
Struktur und die teilweise militaristische Verhaltensweise des SRK's 
anprangerten, waren in den fünfziger Jahren immer noch nicht 
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verstummt. 
In der Zwischenkriegszeit steckte die schwedische Wohlfahrtsge

sellschaft noch in den Kinderschuhen und der Staat verfügte nicht 
über ausreichende Mittel und Fachkenntnisse auf dem Gebiet der 
sozialen Arbeit, um Ausgleichsbestrebungen mit sozialpolitischen 
Maßnahmen durchführen zu können. Darum hatten derartige private, 
philantropische Körperschaften wie das SRK und RB eine wichtige 
gesellschaftliche Funktion zu erfüllen und wurden vom Staat 
geduldet und sogar mit Zuschüssen unterstützt. 

1944 wurde das SIH als öffentliche, zentrale Instanz für die 
Formgebung, Koordinierung und Kontrolle der zukünftigen Nach
kriegshilfe gebildet. Es war organisatorisch dem damaligen 
Ministerium für Volksversorgung und Wirtschaft angeschlossen und 
wurde in seiner Arbeit vom Finanzministerium und Auswärtigen Amt 
(UD) unterstützt. Schon frühzeitig wurde die Absicht ausgesprochen, 
die Auslandshilfe zu einem Spiegelbild des im Aufbau begriffenen 
modernen Sozialstaates werden zu lassen. Als Hauptträger der 
medizinischen, sozialen und personellen Hilfe und sozusagen als 
"Botschafter" des neuen Staates wurden, trotz anfänglichen 
Widerstand seitens Alva Myrdal, das SRK und RB ausersehen. 

Der Vorsitzende des SRK, Folke Bernadotte, hatte seit 1944 ziel
strebig bei Verhandlungen mit den Westalliierten (SHAEF), der 
UNRRA und anglo-amerikanischen Wohlfahrtsverbänden für das 
Zustandekommen der Deutschlandhilfe eine beträchtliche Vorarbeit 
geleistet. Auf mehreren Sitzungen des SIH betonte auch Alva 
Myrdal, wie wichtig es sei, daß gerade Deutschland für die Nach
kriegshilfe in Betracht käme. Laut SIH's Programm sollten Kinder, 
Jugendliche und Displaced Persons - die letztgenannten um 
eventuelle Verdächtigungen besonders deutschfreundlich zu sein zu 
dämpfen - im Brennpunkt der schwedischen Hilfe stehen. Diese 
sollte mit freiwilligen Mitteln - die die SEH, die Dachorganisation 
für etwa 50 freiwillige Organisationen, in landesweiten Spendenkam
pagnen einsammelte - und mit beträchtlichen staatlichen Zuschüssen 
finanziert werden. 

Einen Monat nach der Kapitulation wurden nach Verhandlungen 
zwischen UNRRA, der britischen Militärregierung (CCG (BE)) und 
Vertretern des SIH's 10 000 DP's nach Schweden zur Erholung und 
Repatriierung überführt. Nach vorbereitenden Gesprächen mit dem 
englischen Luftmarschall Lord Tedder, Eisenhower und den vier 
Berliner Stadtkommandanten kam im November von den Briten die 
erste Einladung zu Verhandlungen. Noch am Vorabend der Abreise 
nach Deutschland hatte Dag Hammarskjöld, damals Staatssekretär im 
Finanzministerium und später Generalsekretär der UN, die schwedi
schen Verhandler aufgefordert sich nicht zu übereilen. Eventuelle 
Hilfeleistungen für deutsche Kinder sollten als Goodwill-Argument 
bei Verhandlungen um Steinkohlelieferungen aus dem Ruhrgebiet 
vewendet werden. Wie dieses Außenwirtschaftsproblem gelöst wurde 
verblieb unklar. Am 4. und 5. Dezember kam man mit den Englän
dern im westfälischen Vlotho überein, in Hamburg, im Ruhrgebiet 
und im englischen Sektor von Berlin die Kinderbespeisung aufzu
nehmen. Auf Grund gewisser Verzögerungen von Seiten der drei 
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anderen Berliner Stadtkommandanten konnte die Berliner Kinder
bespeisung erst Ende März, dann aber in allen vier Sektoren, 
starten. 

Im Zusammanhang mit dem sogenannten Washingtonabkommen im 
Juni 1946 verpflichtete sich die schwedische Regierung aus 
konfiszierten deutschen Liegenschaften in Schweden, die sich auf 
380 Millionen Kronen beliefen, 150 Millionen für westalliierte 
Importe zur Verfügung zu stellen. Weiterhin, jedoch nicht schrift
lich fixiert, wurde bei verschiedenen Gelegenheiten von den 
Westmächten die Forderung ausgesprochen, die materielle und 
personelle Hilfe mit kulturellen Maßnahmen zu erweitern. Im 
Dezember 1946 beschloß der schwedische Reichstag, 2 Millionen 
Kronen aus dem Staatsetat für den kulturellen Neuaufbau Europas 
zu veranschlagen. Eine der ersten Maßnahmen auf diesem Gebiet 
war die Bespeisung von einigen Tausend deutschen Studenten, die 
vom SRK durchgeführt wurde. Die RB war anfänglich vor allem in 
Österreich tätig, wo sie Wiener Kinder und, nach 1946, auch 
Studenten bespeiste. 

Im Zusammanhang mit der Kinderbespeisung konnte auch gezeigt 
werden, daß schrittweise neue Hilfeleistungen eingeführt wurden-
in der Regel den Forderungen der Westalliierten, oder den 
Wünschen deutscher Behörden und Organisationen entsprechend-
und andere freiwillige Körperschaften Schwedens von den Westal
liierten die Erlaubnis erhielten, in Deutschland tätig zu sein. Diese 
Organisationen waren oftmals klein, wie zum Beispiel die junge 
Innereuropäische Mission (IM), und mußten sich auf ausdrücklichen 
Wunsch der Besatzungsmacht unter die Obhut und Kontrolle des 
großen SRK stellen. Diese Kontrollfunktion bedeutete unter 
anderem, daß die eigenständige Arbeit der IM kaum zur Geltung 
kam und allgemein als SRK's Hilfe empfunden und dargestellt wurde. 
Die Dominanz des mächtigen SRK's führt auch zum Bruch mit der 
mitgliedsärmeren RB, die nach 1946 ihre eigenen Wege geht. 
Deutschland wurde im Einverständnis mit der SIH zwischen den 
beiden größten Trägern der Deutschlandhilfe aufgeteilt, wobei 
jedoch die geographische Grenze nicht ganz scharf war. Die 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen hörte aber auf 
und die RB konnte sich im Zuge der Nachkriegshilfe zu einer 
selbstständigen und dem SRK ebenbürtigen Organisation für 
Auslandshilfe entwickeln. 

Die staatlichen Bestrebungen nach Zusammenarbeit wurden also 
auf nationaler Ebene nicht erfüllt und auch auf internationalem 
Niveau wurde aus dieser Absicht kaum etwas. Dem SRK und SIH, 
die mit UNRRA, UNESCO und UNICEF verschiedentlich verhandel
ten, war es dabei immer daran gelegen, die Selbstständigkeit der 
schwedischen Nachkriegshilfe zu betonen und auch zu bewahren. 
Diese Haltung und Verhaltenweise, welche dem offiziellen Streben 
nach Neutralität und Allianzfreiheit entsprach, wurde erfolgreich 
verfochten. Erst von 1950 an konnte eine veränderte Einstellung 
registriert werden. Schweden trat der UNESCO bei und Tage 
Erlander erklärte auf der Sozialistenkonferenz in Kopenhagen 
öffentlich, daß Schweden an den gemeinsamen Idealen der westli
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chen Welt festhalte. 

* * * 

Die Kinderverschickung nach Schweden konnte nach anfänglichen 
Widerstand seitens des SIH, erst ab Mitte 1947 in größerem Maße 
durchgeführt werden. Bis dahin hieß es in der abschlägigen Motivie
rung, daß man den Kindern besser, d.h. effektiver, in Deutschland 
helfen könne. Als einen weiteren Grund verlautete das SIH, daß die 
besseren Lebensverhältnisse in Schweden die Kinder verwöhnen 
würden, sodaß bei der Heimkehr Anpassungsschwierigkeiten 
auftreten könnten. Trotz dieser ablehnenden Haltung wurden in den 
Jahren 1945-1946 etwa 10 000 Kinder aus Norwegen, Frankreich, 
Holland und Belgien nach Schweden verschickt. Während des Krieges 
lebten ungefähr 55 000 finnische Kinder in schwedischen Familien 
und viele Tausend blieben noch lange nach Kriegsende im Lande. 
Die Aufnahme von Kindern aus anderen Notstandsländern wurde 
nachdrücklich als erfolgreich und zweckmäßig angesehen. 

Die offiziellen Einwände, die gegen die Aufnahme von deutschen 
Kindern angeführt wurden, waren, wie allerdings erst die spätere 
sozialmedizinische und -psychologische Forschung zeigen sollte, 
teilweise berechtigt. Die denkbaren Ursachen, von Bedeutung für 
die ablehnende Haltung der damaligen Zeit, waren außenpolitischer 
Art. Bei mehreren Gelegenheiten hatten sowjetische Repräsentanten, 
die Presse in der Sowjetzone und in den Ländern des Ostblocks 
sich kritisch gegen das SRK und die, wie es hieß, einseitige 
undemokratische und sowjetfeindliche schwedische Hilfe, d.h. zu 
Gunsten der Westzonen, ausgesprochen. Fernerhin wollten offizielle 
schwedische Kreise vermeiden, mit Massentransporten von deutschen 
Kindern, bei den Norwegern und Dänen Erinnerungen an die 
Nachgiebigkeit während des Krieges zu wecken. Damals hatte die 
deutsche Wehrmacht vom neutralen Schweden, allerdings nach 
ultimativen Forderungen, die Erlaubnis bekommen, deutsche Soldaten 
und deutsches Kriegsmaterial mit der Bahn nach Norwegen 
beziehungsweise Finland zu transportieren. Darum bewilligte die 
Staatliche Ausländerkommission (SUK) bis Mitte 1947 für deutsche 
Kinder vorzugsweise nur Einzelvisen und ohne daß das allgemein 
bekannt gegeben wurde. Im Juni 1947 kam zum ersten Mal die 
offizielle Erlaubnis für einen größeren Sammeltransport deutscher 
Kinder. 

Zu diesem Zeitpunkt hatten schon viele andere Länder
beispielsweise die Schweiz, Irland und Holland - die Verschickung 
deutscher Kinder in ihr Hilfsprogramm aufgenommen. Außerdem 
hatten auch die Engländer, die während des Krieges etwa 3 Mil
lionen englische Großstadtkinder aufs Land und nach Übersee 
evakuierten und dann in Deutschland unmittelbar nach dem Kriege 
zehntausende Berliner Kindern im Rahmen der Operation Storch in 
westzonalen Familien unterbrachten, hin und wieder das UD auf 
diese Form der Hilfe aufmerksam gemacht. 
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Auch in Schweden hatten sich mehr und mehr Stimmen für diese 
Hilfsform erhoben. Zum Beispiel hatte der Exilösterreicher Bruno 
Kreisky mehrere Male bei einflußreichen Stellen vorgesprochen und 
andere deutschsprachige Flüchtlinge hatten an die Kinderver
schickung nach dem ersten Weltkrieg erinnert. Das Diakonische 
Werk der evangelischen Kirche in Deutschland (DHEKD), die 
Arbeiterwohlfahrt (AW) und die Caritas hatten in Stockholm ein 
eigenes Koordinationskomitee für deutsche Hilfsverbände (STH), 
welches ihre Interessen vertrat und sich besonders aktiv bei den 
maßgeblichen Stellen für die Kinderverschickung einsetzte. STH's 
stellvertretender Vorsitzender, der frühere deutsche Gesandte Meyer 
von Achenbach, sprach unermüdlich beim UD und RB vor. Das SRK 
transportierte auch zeitweilig, 1946/47, deutsche Kinder, die 
persönliche Einladungen und Visas hatten, mit Bussen nach 
Schweden. Außerdem wurden auch neue Organisationen gegründet, 
wie die Bonde-Södermanske Vereinigung (BSF) und die freikirchliche 
Kinderhilfe schwedischer Frauen, die die Verschickung befürwor
teten. Der BSF wurde sogar von den amerikanischen Quäkern 
Finanzierungshilfe versprochen, Gelder die ihr dann von der RB 
streitig gemacht wurden. 

Als SUK's erste offizielle Erlaubnis kam, war der Strom 
deutscher Kinder nicht mehr aufzuhalten. Bis 1954 kamen laut 
Quellen wenigstens 11 500 deutsche Kinder durch die Fürsorge 
mehrerer Organisationen nach Schweden. Bis 1981 hatte einer der 
Verbände, die Berliner Kinderhilfe (Berlinbarnhjälpen), die ein 
direkter Nachfolger der freikirchlichen Kinderverschickung der 
Nachkriegsjahre ist und 1956 gegründet wurde, für etwa 40 000 
Berliner Kinder eine schwedische Gastfamilie gefunden. 

In den Jahren 1948-51 wurden nach langen und schwierigen 
Verhandlungen mit der Internationalen Flüchtlingsorganisation 
(IRO), ein Nachfolger der UNRRA - Schweden gehörte weder der 
einen noch der andren an - etwa 100 elternlose DP-Kinder von der 
RB zur Adoption nach Schweden gebracht. Zwischen 1951-52 wurden 
auf Initiative des venezuelanischen Gesandten in Stockholm, Dr. 
José Herrera Uslar, von der RB 42 deutsche Waisenkinder zwecks 
Adoption nach Schweden geholt. 

Die Bespeisung und die Kinderverschickung hatte direkte 
ideologische und politische Ziele, die teilweise von den Schweden 
bewußt angestrebt wurden. In einem Aufruf des SRK's und RB's vom 
Dezember 1945, der auch in einigen Tageszeitungen veröffentlicht 
worden war, hieß es nämlich, daß die Schwedenhilfe 'zur geistigen 
Gesundung des deutschen Volkes' beitragen solle. In der Disserta
tion konnte gezeigt werden, daß dieses Ziel in mehrfacher Weise 
erreicht werden konnte. 

Die Aussagen einer Gruppe Berliner Informanten, ehemaliger 
Kinder, die an der Bespeisung teilgenommen hatten und deren 
Eltern, zeugen davon, daß sie die sogenannte "Schwedensuppe" als 
eine freundschaftliche Handlung eines fremden Landes sahen, was 
dann zu einer positiven Einstellung Schweden gegenüber führte. 
Aber auch die Westalliierten waren von dem ideologischen, 
politischen, ökonomischen und auch sozialmedizinischen Effekt der 
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Bespeisung überzeugt. Sie waren der Ansicht, daß die Bespeisung 
durch das neutrale Schweden bei den Deutschen eine positive 
Bereitschaft für die kommende kulturell-geistige Hilfe von Seiten 
des SDU's schuf. Die Bedeutung der Kinderverschickung lag 
besonders in den Tagen der Luftbrücke darin, daß sie, laut westal
liierten Stimmen eine wertvolle Hilfe war, die die Berliner Eltern 
'härtere Lebensbedingungen akzeptieren' ließ. Aus der Sicht 
ehemaliger "Schwedenkinder", deren Eltern und deutscher Funktio
näre trug die Verschickungsaktion auf Sicht dazu bei, den 
Deutschen zu zeigen, daß sie nicht mehr ausgestoßen oder vergessen 
waren. Die Verschickungsaktion ist auch ein Beispiel für den 
westalliierten Neuansatz der Re-orientation ab etwa 1947 - Lernen 
und Schätzen durch Veranschaulichung der westlichen, demokrati
schen Länder - und förderte außerdem die Völkerverständigung. 
Viele Informanten pflegen heute noch Kontakte mit ehemaligen 
schwedischen Gasteltern und haben ein positives Bild von Schweden. 
Als konsequentere und mehr bewußt auf den einzelnen Menschen 
ausgerichtete Demokratieerziehung bot sich allerdings die kulturelle 
Hilfe als zweckmäßiger an. 

* * * 

Der kulturelle Neuaufbau wurde seit 1944 vom SDU systematisch 
vorbereitet. Trotz öffentlicher Aussagen und Versicherungen, daß 
diese Hilfe für ganz Europa gedacht sei, konnte gezeigt werden, daß 
Deutschland und die Deutschen von Anfang an die hauptsächlichen 
Empfänger werden sollten. Von entscheidender Bedeutung für die 
inhaltliche Formulierung dieser Pläne und die spätere praktische 
Arbeit waren Impulse von Seiten entsprechender amerikanischer und 
englischer Organisationen, von deutschsprachigen Flüchtlingen in 
Schweden, England und den USA - wie Willy Brandt, Bruno Kreisky, 
Minna Specht, Franz Mockrauer und Otto Friedländer - sowie von 
schwedischen Sozialdemokraten, wie Alva Myrdal, und anderen 
hervorragenden Persönlichkeiten des kulturellen und politischen 
Lebens. Der schwedische Arbeitgeberverband (SAF), die Konsum
genossenschaft (KF) und die Gewerkschaft (LO), das SIH und die 
SEH gaben dem SDU finanzielle Zuschüsse. 

Trotz des anglo-amerikanischen Einflusses entwickelte das SDU 
ein eigenständiges und, in vielerlei Hinsicht, vorbildliches Programm. 
Die Umerziehung der Deutschen zu guten Demokraten im Sinne der 
westlichen Demokratien war eine ständig diskutierte Frage. Die 
Philosopie und Pädagogik des Amerikaners John Dewey übte-
besonders in den Auslegungen von Alva Myrdal und Otto Fried
länder - auf die Vorstellungen über das Ziel der Umschulung einen 
spürbaren Einfluß aus. Die Erziehung zum gemeinschafts- und 
verantwortungsbewußten Mitbürger der den "preussischen", 
untertänigen Staatsbürger ablösen sollte, wurde zum Leitmotiv des 
SDU's. Uneinigkeit herrschte aber über die Art und Weise der 
Durchführung dieser umerzieherischen Absichten. Alva Myrdal 
sprach sich anfänglich für die harte westalliierte Linie des 
kategorischen, externen Zwanges aus. Dies rief bei deutschsprachi-
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gen Emigranten Verbitterung und Gereizheit hervor. Sie sahen die 
Umerziehung auch als bedeutungsvoll für die kulturelle und 
politische Erneuerung Deutschlands, doch waren sie der Auffassung, 
daß diese von innen heraus kommen müsse, als eine Art nationaler 
Selbsterziehung, die zusammen mit grundlegenden gesellschaftlichen 
Reformen verwirklicht werden sollte. 

In den Jahren 1944/46 bereitete man sich selbst, die Flüchtlinge 
und die Öffentlichkeit auf die zukünftige Aufgabe vor. Deutsche 
Deserteure wurden als Hilfslehrer ausgebildet, für Flüchtlinge wie 
auch für die Öffentlichkeit wurden Schulungskurse - mit Themen 
wie die moderne Demokratie und Erziehungswissenschaft, oder das 
Wesen der nazistischen Rassentheorie - abgehalten. Weiterhin wurde 
eine Büchergabe vorbereitet. Exildeutsche und Exilösterreicher 
übersetzten moderne, englischsprachige und skandinavische 
historische, staatswissenschaftliche und auch einige belletristische 
Werke. 

Im Herbst 1946 reiste auf Drängen der Engländer eine SDU-
Delegation nach Bünde, zu diesem Zeitpunkt noch Hauptquartier der 
englischen Education Branch ehe diese nach Berlin verlegt wurde, 
und diskutierte mit Herbert Walker und deutschen Behörden 
mögliche kulturelle Maßnahmen für Deutschland. Einen besonderen 
Eindruck auf die Briten hatten die Beschreibungen der Erzieh
ungsmethoden und Schulungsformen der schwedischen Volkshoch
schulen gemacht. Von der Büchergabe der etwa 40 übersetzten Titel, 
die aber noch nicht verlegt waren, wollten sie kaum etwas hören. 
Sie zeigten auch wenig Interesse für die exildeutschen Hilfslehrer. 
Die Studentenbespeisung war dann eigentlich die erste "kulturelle" 
Hilfsmaßnahme die nach diesen britisch-schwedischen Beratungen 
ziemlich untermittelbar aufgenommen wurde. 

Im Frühjahr 1947 wurden dann die ersten Deutschen und Öster
reicher nach Schweden eingeladen. Volksbildungsleute, Journalisten, 
Gewerkschaftler, Landwirte und andere erlebten gruppenweise 
während einiger Wochen die schwedische Demokratie, deren soziale 
und wirtschaftliche Einrichtungen und wurden an Volkshochschulen 
unterrichtet. Im November 1947 kam eine westalliierte Delegation 
mit Vertretern der OMGUS, der CCG (BE) und der französischen 
Militärregierung auf Einladung des SDU und der Regierung nach 
Schweden, um die Volkshochschulen mit eigenen Augen zu begut
achten. 

Im Oktober 1948 kamen erstmals deutsche Jugendliche, die 
mehrere Monate an der Volkshochschule in Nissafors geschult 
wurden. Tagsüber arbeiteten sie in der nahegelegenen Gummifabrik 
der Konsumgenossenschaft und abends und an den Wochenenden 
wurden im Heim Vorlesungen abgehalten. Sie lebten unter der 
Leitung des sozialdemokratischen Exildeutschen Kurt Stechert in 
einem selbstbestimmenden Kollektiv. Nach zwei mehr oder weniger 
erfolgreichen Kursen mußte die Schule aus Mangel an Mitteln im 
Dezember 1949 geschlossen werden. Andere Industrien, ungefähr 30 
verschiedene Fabriken, begannen sich für diese kombinierte Form 
Arbeit-Umschulung zu interessieren und deutsche Jugendliche in 
größerem Umfang anzustellen. In keinem einzigen Fall wurde jedoch 
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das "Nissaforsmodell" wieder aufgenommen, sondern die Vorleser, 
oftmals Exildeutsche, schwedische Volkbildungsleute und Gewerk
schaftler, besuchten die fabrikseigenen Internate und hielten dort, 
in der Regel an den Wochenenden, Unterricht ab. In deutschen 
Städten wurden Schweden-Tage abgehalten und schwedische 
Gastvorleser, wie der Volkshochschuldirektor Robert Myrdal, 
informierten die Öffentlichkeit über Schweden. 

Eines der schwedischen Ziele war, den modernen Sozialstaat und 
die heranwachsende Wohlfahrtsgesellschaft im Rahmen der Nach
kriegshilfe in den Vordergrund treten zu lassen. In der vorliegenden 
Arbeit wird gezeigt, daß im Zusammenhang mit der Kinderverschick
ung und Bespeisung, der grundlegenden technischen Hilfe und 
mehreren anderen Hilfeleistungen Schweden und dessen soziale 
Einrichtungen und demokratische Lebensformen in der westzonalen 
und westdeutschen Presse und anderen Quellen oft hervorgehoben 
und gelobt wurde. Besonders die kulturelle Hilfe wurde zu einem 
erfolgreichen "Botschafter" des modernen Schweden. Oftmals lud 
man von schwedischer Seite bewußt Personen ein, die zu potentiel
len Vermittlern ihrer Schwedeneindrücke werden konnten. Lehrer, 
Journalisten, Politiker, Gewerkschaftler, Sozialarbeiter und 
Akademiker waren zahlreich auf den Schwedenkursen vertreten. Ihre 
Auffassungen und Urteile fanden durch zahlreiche Zeitschriften, 
Tageszeitungen und Amtsblätter, verschiedene Radiosender, 
öffentliche Vorlesungsabende und Bücher Verbreitung. Aber auch 
Jugendliche, die Nissafors erlebt hatten, konnten nach ihrer 
Rückkehr zu enthusiastischen Botschaftern werden. Diese jungen 
Leute betätigten sich oft gewerkschaftlich und traten zu einem 
Zeitpunkt, da das SDU schon aufgehört hatte zu wirken und die 
schwedisch-deutschen Verbindungen sich normalisiert hatten, für die 
Aufnahme des Jugendaustausches zwischen den beiden Ländern ein. 
Der schwedische Wohlfahrtsstaat war für viele, die Schweden erlebt 
hatten, ein erstrebenswertes Vorbild und man vertrat diese 
Auffassung auch öffentlich. 

Die kulturelle Hilfe hatte eine längere Anlaufzeit als die übrige 
Hilfe, obwohl die Westalliierten die Schweden unter Druck setzten 
und ausdrücklich eine erweiterte Nachkriegshilfe wünschten. Erst 
von 1947 an, als die Amerikaner und die Briten der Re-orientation 
anstelle der Re-educatin den Vorzug gaben, wurde die eigentliche 
Kulturhilfe verwirklicht. Von 1944 an waren die Schweden aber 
immer sehr darauf bedacht, die Termini "Re-education" oder 
"Umerziehung" zu vermeiden und sie stattdessen mit Begriffen wie 
"demokratische Aufbauarbeit", "kulturellem Neuaufbau" oder 
"kulturelle Hilfe" zu umschreiben. 

* * * 

Im Jahre 1954 wurde die Deutschlandhilfe offiziell abgeschlossen. 
Die westdeutsche Botschaft in Stockholm überreichte Ministerpräsi
dent Tage Erlander, im Beisein von Außenminister Östen Undén und 
Vertretern des SRK's und der RB, in einer Feierstunde die 
"Dankspende des deutschen Volkes". Zu diesem Zeitpunkt beteiligten 
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sich die beiden gemeinnützigen Organisationen schon seit Jahren, 
gleichzeitig mit der Deutschlandhilfe, in anderen Teilen Europas, im 
Nahen Osten, Afrika und Asien an neuen Hilfsprojekten. Die 
Mehrzahl der neuen Empfängerländer gehörten zu den sogenannten 
Entwicklungsländern, in denen jetzt Katastropheneinsätze und 
verschiedentlich auch Hilfsmaßnahmen auf Sicht vermittelt wurden. 
Das SRK, RB und mehrere andere Trägerorganisationen der 
Nachkriegshilfe schlössen sich 1952 dem neugebildeten, halboffiziel
len Zentralkomitee für schwedische technische Hilfe an schwach 
entwickelte Länder (CK) an. Die Formen und die Ideologie der Hilfe 
in diesen Jahren entsprachen in vielerlei Hinsicht der Nachkriegs
hilfe und besonders der Deutschlandhilfe. Antikommunistische 
Zielsetzungen, sozialer Ausgleich und Demokratisierung im westli
chen Sinne, handelspolitische Motive, philantropische Vorstellungen 
und christliche Nächstenliebe waren auch hier die entscheidenden 
Kräfte, die die Organisationen mit der Auslandshilfe verband und 
die dieselbige vorantrieb. 

In Schweden hatte der Staat inzwischen seine Stellung als 
alleiniger Träger für das soziale Wohlergehen und die Fürsorge 
seiner Mitbürger befestigen können. Als Folge der außerordentlich 
günstigen Nachkriegskonjunktur und der hohen Wachstumsrate des 
Bruttonationalproduktes (BNP) konnten die sozialpolitischen Ziele 
schnell vorangetrieben werden. In dieser Atmosphäre der staatlichen 
Dominanz war das Wirken gemeinnütziger Wohltätigkeitsorganisa
tionen nicht im gleichen Grade notwendig wie in der Zwischen
kriegszeit und aus ideologischen Gründen auch kaum wünschenswert. 
Anfang der sechziger Jahre wurde dann auch die schwedische 
Entwicklingshilfe zu einer rein staatlichen Angelegenheit. Im Jahre 
1962 wurde der Ausschuß für internationale Entwicklungshilfe (NIB) 
gebildet, der 1965 durch das Amt für internationale Entwicklungs
hilfe (SIDA) ersetzt wurde. 

Im schwedischen Reichstag gab Tage Erlander 1962 zum ersten 
Mal das sogenannte 'Einprozentziel' bekannt, welches bedeutete daß 
ein Prozent des jährlichen BNP's für die Entwicklungshilfe veran
schlagt werden sollte. Im Jahre 1975 erreichte Schweden als erstes 
OECD-Land 0,7 % des BNP's. Im Vergleich zur Nachkriegshilfe der 
Jahre 1945-50 war das allerdings ein geringer Prozentsatz. Die 
staatlichen Zuschüsse und freiwilligen Spenden dieser Jahre 
betrugen etwa 3,2 Milliarden Schwedenkronen und das Brutto
nationalprodukts dieser sechs Jahre belief sich auf 157 Milliarden. 
Das bedeutet daß im Durchschnitt jährlich gut 2 % für die 
Nachkriegshilfe ausgegeben worden waren. In dieser ersten 
schwedischen Entwicklungshilfe war Deutschland, d.h. die Westzonen 
bzw. die spätere Bundesrepublik, der größte Empfänger außerhalb 
Skandinaviens. Das SRK und die RB, die bei dieser Hilfe eine 
wichtige Rolle spielten, sind aber auch heute noch überwiegend im 
Ausland tätig und greifen in Entwicklungsländern und anderen 
Krisengebieten ein, wenn staatliche Mittel nicht ausreichen oder 
nicht schnell genug mobilisiert werden können. In der Heimat hat 
das SRK seine hauptsächliche Aufgabe als Sanitätstruppe in der 
Total Verteidigung und als Spendenwerber, wie auch die RB, für die 
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Auslandshilfe. 

* * * 

Im abschließenden Abschnitt der Dissertation wird ein Modell 
erstellt. In diesem wird gezeigt, was die gesellschaftlichen 
Veränderungen seit etwa 1870 für das Heranwachsen der gemeinnüt
zigen Organisationen, für die Entwicklung der Auslandshilfe und für 
das Verhältnis zwischen Staat und gemeinnützigen Organisationen, 
bedeutet haben. Das Modell knüpft an die bekannte Phasentheorie 
über die Entwicklung des westeuropäischen Industriekapitalismus an. 

Die erste Phase, 1870/90-1920/25, des vorgeschlagenen Modells 
wird als das Zeitalter der Wohltätigkeit bezeichnet. Das SRK 
beginnt in dieser Periode seine Arbeit als Samaritertruppe innerhalb 
des schwedischen Veteidigungswesen und seine Mitglieder, meist 
Frauen der gehobenen Gesellschaftsschichten, betreiben Wohltätig
keit. Um die Jahrhundertwende werden neue, zeitentsprechende 
säkularisierte philantropische Ideen laut, die jedoch keine nennens
werten und unmittelbaren Veränderungen der Arbeitsweise und der 
Zielgruppen des SRK's herbeiführen. Sowohl von staatlicher als auch 
von Seiten freiwilliger Körperschaften erwächst die Einsicht, daß es 
im gemeinsamen Interesse sei, die Lebensbedingungen sozial
schwacher Gruppen, d.h. vor allem die der Arbeiter, mit gezielten 
Maßnahmen zu verbessern. In den Jahren 1920-25 wirkt das SRK 
und die RB zum ersten Male im Ausland. Hier wird eine eigenstän
dige und umfangreiche Notstands- oder Krisenhilfe durchgeführt, 
jedoch ohne, daß der Staat interveniert oder nennenswert finanziell 
dazu beträgt. 

Die zweite Phase, die der funktionellen Philantropie, erstreckt 
sich von 1920/25-1935/45 und kann als expansiv bezeichnet werden. 
Das SRK wird zur größten gemeinnützigen Organisation Schwedens, 
die trotz des starken Zuwachses ihre homogene Mitglieds struktur 
behalten kann. Der Grund dafür ist, daß vor allem das Bürgertum 
für den Zustrom sorgt, was dann eine Kontinuität der grundlegen
den Ideologie garantiert. Große Gruppen der schwedischen Gesell
schaft werden jetzt von der sozialfürsorgerischen Tätigkeit des 
SRK's erfaßt. Diese Arbeit findet vom Inhalt, aber nicht von den 
Methoden und den Zielen her, die Zustimmung und Förderung des 
Staates, da sie der neuen Ideologie und Vision vom modernen 
Sozialstaat entsprach. Die staatlichen Institutionen sind während 
dieser Phase noch nicht voll entwickelt und besitzen weder 
Ressourcen noch ausreichende Fachkenntnisse für derartige 
umfangreiche und verschiedenartige, soziale Aufgaben. Der RB, die 
von Anfang an für die Auslandshilfe gebildet worden war, fällt es 
bedeutend schwerer, in der schwedischen Gesellschaft Fuß zu 
fassen, zumal sich auch das SRK an Gruppen wendet, vor allem 
Kinder, die laut Vereinsstatuten die Empfänger der RB darstellen. 

Die dritte Phase, 1935/45-1950/54, wird als die politisierte 
Philantropie charakterisiert. Die hyperaktive Tätigkeit des SRK's, 
der RB und vieler neugebildeter Hilfsorganisationen, mit den ver
schiedensten Ideologien, spielt sich beinahe ausschließlich in 
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Zentral- und Westeuropa ab. Der Staat übernimmt diesmal, im 
Gegensatz zur Auslandshilfe nach dem ersten Weltkrieg, die 
Führung, die Kontolle und zum großen Teil auch die Finanzierung 
der Nachkriegshilfe. Darum können sich die staatlichen Vor
stellungen und Absichten auf die Hilfsmaßnahmen abfärben, wobei, 
vom Inhalt, Umfang und von der Dauer her, besonders die 
Deutschlandhilfe an zeitgenössische und modernere schwedische 
Sozialpolitik erinnert. Dieses sozialpolitische Programm wurde auch 
noch mit kulturellen und technischen Maßnahmen verstärkt. 

Aber auch außenpolitische Faktoren üben auf verschiedenste 
Weise ihren Einfluß auf die Deutschlandhilfe aus. Die Funktionäre 
des SRK's und RB's traten in den verschiedensten Zusammenhängen 
als offizielle Repräsentanten Schwedens gegenüber den Alliierten 
und internationalen Organisationen auf, und die "Diplomatie" wird 
zu einem neuen Arbeitsfeld. Weiterhin waren ideologische und 
politische Gegensätze zwischen den Siegermächten, alliierte 
Forderungen und traditionelle Verbindungen mit Deutschland von 
tragender Bedeutung für die Form und den Umfang der Schweden
hilfe. 

Die vierte Phase, 1950/54-1962/65, wird als die akzeptierte 
Philantropie bezeichnet. SRK, RB und andere gemeinnützige Körper
schaften wurden jetzt vom schwedischen Wohlfahrtsstaat vom 
geographischen Betätigungsfeld her akzeptiert. Sie sind bis heute 
noch vor allem in der Auslandshilfe tätig, die sich, aus europäischer 
Sicht gesehen, in den fünfziger Jahren in die "Peripherie" hinaus 
verlagerte. 

In der Heimat konnte der Staat seinen Alleinanspruch auf dem 
Gebiet der Sozialpolitik behaupten und machte dadurch die 
freiwillige, soziale Fürsorge zunehmend überflüssig. In den Jahren 
1962/65 wird die Entwicklungshilfe "verstaatlicht". Die dabei sowohl 
vom Umfang als auch von der Ideologie her formulierten Zielset
zungen, deuten darauf hin, daß die Nachkriegshilfe, die in hohem 
Grad auf Deutschland ausgerichtet war, als die erste schwedische 
Entwicklungshilfe charakterisiert werden kann. 
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Kronologi över Tysklands-hjälpen 

1943 
Tyskarnas demokratisering och omfostran diskuteras i USA och 
Storbritannien. Inom SRK startar diskussionen kring materiell efter-
krigshjälp, inom andra sammanslutningar övervägs en eventuell 
kulturell hjälp och dess former. 

1944 
I januari bildas SDU som planerar kulturella hjälpverksamheter. 
Folke Bernadotte (SRK) reser i februari till London för överlägg
ningar med UNRRA, de västallierade och andra frivilliga hjälporga
nisationer. I mars grundas SIH och SÅ. En SIH-delegation med bl a 
Folke Bernadotte reser på hösten till det västallierade huvud
kvarteret i Paris där den sammanträffar med överbefälhavaren 
Dwight D Eisenhower. I London möter den på nytt UNRRA-
representanter. Inom SIH initieras frågan om Tysklands-hjälpen av 
Alva Myrdal. SDU genomför upplysningskurser för bl a flyktingar 
och tyska desertörer - tyska hjälplärare utbildas. 

1945 
SDU: s verksamhet intensifieras. I april! maj förhandlar Folke 
Bernadotte i Tyskland om frigivning av koncentrationslägerfångar-
omkring 30 000 släpps och hämtas till Sverige ("vita bussarna"). 
Dem 8 maj kapitulerar Tyskland och de fyra allierade utövar nu den 
högsta suveräniteten. Landet delas i fyra ockupationszoner, Berlin i 
fyra sektorer. I juni reser Folke Bernadotte till Tyskland och möter 
flygmarskalk lord Tedder. En SIH-delegation förhandlar i Lübeck 
med UNRRA. 10 000 DP:s överförs för vård och repatriering till 
Sverige. De allierade och UNRRA repatrierar under sommaren/hös
ten omkring 8 miljoner DP:s. I augusti bestäms i Potsdam-avtalet 
att Tyskland ska denazifieras, demilitariseras, de-industrialiseras och 
demokratiseras. 

RB och SRK börjar i september att förbereda hjälpen till tyska 
barn men väntar en officiell allierad invit. I oktober reser Folke 
Bernadotte till Tyskland för att möta representanter för de fyra 
allierade. Livsmedelsläget försämras i Tyskland bl a på grund av 
den allierade restriktionspolitiken. I november kommer den brittiska 
militärregeringens inbjudan till förhandlingar. Den svenska 
regeringen ger klartecken för Tysklands-hjälpen och i början av 
december reser SIH:s delegation med bl a Folke Bernadotte till 
Vlotho. Samma månad organiseras och utrustas RB:s och SRK:s 
Tysklands-detachement och uppropet "Hjälp Tysklands barn" 
publiceras i tidskrifter och flera dagstidningar. 
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1946 
I februari grundas SEH och startar omfattande insamlingskampanjer 
för finansieringen av efterkrigshjälpen. SIH anslår medel till bespis
ningsprogrammet. Barnutspisningen börjar i januarilfebruari i 
Ruhrområdet och Hamburg, efter fortsatta förhandlingar fr o m 
mars även i Berlins fyra sektorer. RB utspisar barn i Österrike. 
Sammanlagt utspisas under våren i Tyskland dagligen omkring 120 
000 barn, i Österrike omkring 26 000 barn. Stora gåvor med kläder, 
medicinska preparat doneras till tyska myndigheter och frivilliga 
organisationer. I juni sluts mellan Sverige och de västallierade det 
s k Washington-avtalet. Tyska tillgodohavanden i Sverige konfis
keras - 150 miljoner kronor ställs till förfogande för de väst
allierades inköp till det tyska folkhushållet. De allierade vill också 
att Sverige ska ge kulturell hjälp till Tyskland. Samma månad 
uttrycker engelsmännen förhoppningen att bespisningen ska 
fortsätta under höstenlvintern 1946/47. I september splittras RB:s 
och SRK:s gemensamma Tysklands-hjälp i två oberoende verksam
heter. I november kommer en inbjudan från engelsmännen till SDU. 
En delegation reser till Bünde för att diskutera den kulturella 
hjälpen. I december anslår regeringen medel till kulturell hjälp. En 
ny västallierad Tysklands-politik kan skönjas - "re-orientation" 
istället för "re-education" och ekonomisk hjälp istället för 
demontering. 

1947 
I januari sammanslår USA och England sina zoner till den s k 
bizonen. Barnbespisningen fortsätter under våren. Som en första 
"kulturell" hjälpåtgärd utspisas fr o m januari/februari också 
studenter, så småningom inkluderas 21 000 studenter i Tysklands 
och 3 000 i Österrikes västzoner. Flera frivilliga organisationer 
arbetar nu i Tyskland och nya verksamheter växer fram - dag- och 
rekreationshem, flyktingscentra, reparationsverkstäder, utdelning av 
kläder, husgeråd m m. F r o m maj börjar SDU anordna studie- och 
informationskurser för tyskar och österrikare som inbjuds till 
Sverige. I juni tillkommer Marshall-planen som inkluderar Tyskland 
i sitt hjälpprogram. SUK meddelar i juli tillstånd för RB, BSF och 
IM att överföra tyska barn till Sverige - de "tyska sommarbarnen" 
som nu kommer är företrädesvis från de tyska västzonerna. 
Barnbespisningen fortsätter även under hösten. En västallierad 
delegation kommer i november på besök till Sverige för att 
diskutera en vidgad kulturell hjälp. Sovjetunionen är under 
sommaren!hösten vid flera tillfällen kritiskt till den svenska hjälpen 
till västzonerna. 

1948 
Barn- och studentbespisningen fortsätter under vinternlvåren. 
Föräldralösa DP-barn ur den brittiska zonen adopteras av svenska 
familjer. Stormakternas förhållande präglas av tilltagande ideologis
ka och politiska motsättningar. Sovjetunionen inställer i mars sitt 
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deltagande i det allierade kontrollrådets arbete och i juni i den 
gemensamma berlinska stadsförvaltningen. Samma månad genomförs 
i både Öst- och Västtyskland en valutareform. Sovjetunionen 
blockerar tillfartsvägarna till Berlins västsektorer - den väst
allierade "luftbron" börjar. I september! december delas Berlins 
stadsförvaltning. From oktober kommer västyska ungdomar till 
folkhögkskolekurser i Sverige där de utbildas, fostras och arbetar i 
industrin. Under hösten ökar antalet västberlinska barn som inbjuds 
till Sverige. Bespisningen fortsätter under hösten i Berlins fyra 
sektorer, i den brittiska västzonen och i Österrike. 

1949 
I januari stoppas SRK:s varutransporter via Saßnitz. Både Sovjet
unionen och de västallierade kräver att barnbespisningen delas upp 
i en östlig och en västlig verksamhet. I början av mars fortsätter 
bespisningen i båda delar av staden men från två olika centralkök-
det ena får livsmedelsleveranserna via Saßnitz, det andra via "luft
bron". Den 30 april upphör bespisningen i de tre västsektorerna, 
den 14 maj i östsektorn och under försommaren också i den 
brittiska västzonen. Studentbespisningen i Västtyskland fortsätter t 
0 m december. Överföringen av tyska barn intensifieras fr o m 
sommarenhösten då de två tyska staterna grundas och Sverige-besök 
av västtyska ungdomar, folkbildningsmän, journalister, socialarbetare 
mfl fortsätter. SDU och SI organiserar föreläsningsserier om Sverige 
1 Tyskland. De västallierade bedriver samma verksamhet i sina 
upplysningscentra - "Amerikahäuser" (USA), "Die Brücke" (England) 
och "Maison de France" (Frankrike). Under detta år upprättas och 
inreds också nya daghem, rekreationshem för mödrar och repara
tionsverkstäder. Hjälpen utökas med stora kvantiteter kläder, skor, 
husgeråd mm som sänds till flyktinglägren i Västtyskland. 

1950 
Västtyska och västberlinska barn kommer i ökande antal till Sverige 
- framförallt barn till flyktingar från Östtyskland. DDR: s regering 
förbjuder under våren transporter av östtyska barn till Västtyskland 
och till andra länder i väst. RB, SRK och andra organisationer ökar 
sin hjälp till flyktingar i västtyska läger med bl a teknisk 
utrustning för produktion av skor, kläder och möbler. SIH och SEH 
upphör med sin verksamhet vid årskiftet. 

1951 
Under året kommer ett mindre antal föräldralösa DP-barn och 250 
handikappade DP:s till Sverige. I september I december kommer två 
mindre grupper tyska barn som adopteras av svenska familjer. Barn
överföringen för rekreationsvistelse fortsätter oförminskad. I Bayern 
och Schleswig-Holstein bygger RB lärlingshem för flera hundra 
ungdomar. I Schlewig-Holstein inrättas i flyktinglägren s k 
självhjälpcentra med tekniska hjälpmedel. Även den kulturella 
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hjälpen fortsätter men leds successivt in på normala banor och får 
karaktär av bilateralt kulturellt utbyte. 

1952-54 
Två mindre grupper tyska barn anländer 1952 för adoption till 
Sverige. Den tillfälliga barnöverföringen minskar något i början av 
perioden för att nå sin kulmen åren 1953/54 då minst 2 000 barn 
inbjuds till Sverige. Svenska organisationer ägnar sig framförallt åt 
hjälpen till flyktingar. 1954 uppförs med statsanslag en by med 72 
monteringsfärdiga hus avsedd för flyktingar från Östtyskland. I 
januari 1954 mottar Sverige den västtyska regeringens och 
befolkningens officiella tack för efterkrigshjälpen. Hösten samma år 
upphör de flesta organisationer officiellt med Tysklands-hjälpen. 
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BILAGA I 

Kodad förteckning över informanter 

lfb = Informant barn 
Iff = Informant förälder 
Ifö = Informant övriga 
Ifv = Informant svenska vistelseföräldrar 
Ifu = Informant funktionär 

ID Kodnamn Soppa Sverige Dokument 

ifb 1 Karin Meier nej ja band+anteckn 
ifb 2 Peter Schulz nej ja anteckningar 
Ifb 3 Petra Müller ja ja anteckn + frågebl 
Ifb 4 Monika Krumm nej ja band 
Ifu 5 Bärbel Werner anteckningar 
Ifu 6 Wolf gang Maas anteckningar 
Ifu 7 Ilse Bodo anteckningar 
Ifu 8 Else Armin band 
Ifö 9 Dieter Lohmann band 
Ifb 11 Gisela Herbst nej ja frågeblankett 
Ifb 12 Herbert Hauser nej ja band + frågebl 
Iff 13 Ingeborg Gross band 
Iff 14 Jutta Lehmann frågeblankett 
Iff 16 Gebhard Haupt band 
Ifb 17 Anke März nej ja frågeblankett 
Iff 18 Fritz Handke frågeblankett 
Iff 20 Gudrun Wagner frågeblankett 
Ifb 21 Hans Wagner ja nej frågeblankett 
Ifb 22 Doris Wagner ja nej frågeblankett 
Ifb 23 Ina Herder ja ja band 
Ifb 25 Werner Raumann nej ja frågeblankett 
Ifb 26 Martina Eiche nej ja band 
Ifb 27 Anna Mann nej ja band 
Iff 27 Horst Mann frågeblankett 
Iff 29 Petra Hahn band 
Ifb 30 Günther Hahn nej ja band 
Ifb 31 Carina Wacht ja ja band 
Iff 31 Minna Wacht 

ja ja 
frågeblankett 

Ifb 32 Anna Linde nej ja frågeblankett 
Ifb 33 Inge Kaufmann nej ja band + frågebl 
Iff 33 Irma Kaufmann band + frågebl 
Ifb 34 Udo Jürgens nej ja frågeblankett 
Iff 34 Paula Jürgens frågeblankett 
Ifb 35 Christa Kaufmann nej ja band+ frågebl 
Ifv 36 Gun Wikmark band + frågebl 
Ifv 37 Anton Zakarias band+ frågebl 
Ifv 38 Sandra Samuelsson frågeblankett 
Ifv 39 Naima Sandberg frågeblankett 
Ifv 40 Inga Johansson frågeblankett 
Ifv 41 Gunnel Lundberg frågeblankett 
Ifv 42 Anna Karin Norberg frågeblankett 
Ifv 43 Hildur Strandh frågeblankett 
Ifv 44 Cajsa Otto frågeblankett 
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BILAGA H 

Förteckning över föräldrarnas och vistelseföräldrarnas yrkestillhö
righet. betyder att uppgiften saknas eller att förhållandena var 
icke kända för informanten. 

ID Föräldrarnas yrke /ant.syskon Vistelseföräld yrke /egna barn 
far /mor / far /mor / 

Ifb 1 - /socialhjälp /2 snickare /- 12 
Ifb 2 - /socialhjälp a järnhandl /- 12 
Ifb 3 Prokurist /hemmafru n företag /- 12 
Ifb 4 ämbetsman /hemmafru /o ombud sman/- 12 
Ifb 11 ingenjör /hemmafru 12 lantbruk /- 13 
Ifb 12 - /kontorist /o - /- 1-
Iff 13 ingenjör /hemmafru 12 miltär /- 10 
Iff 16 ingenjör /hemmafru 12 handlande /- a 
Ifb 17 se Iff 16 
Ifb 23 - /kontorist 10 lantbruk /- n 
Ifb 25 arbetare /kontorist 10 företag /- 16 
Ifb 26 sjöman /hemmafru /4 lantbruk /- 12 
Iff 27 arbetare /hemmafru /4 - /- II 
Ifb 27 se Iff 27 
Iff 29 tjänsteman /hemmafru 10 - /- I-
Ifb 30 se Iff 29 
Ifb 31 ämbetsman /hemmafru n tandläkare /- 12 
Iff 31 se Ifb 31 
Ifb 32 krigsinvalid/hemmaf 12 handlande /- II 
Ifb 33 - /lärare II - /- II 
Iff 33 se Ifb 33 
Ifb 34 handlande /hemmafru 13 polis /- /4 
Ifb 35 se Ifb 33 
Ifv 36 - /- /- lantbruk /hemmafru /O 
Ifv 37 - /- /- arbetare /hemmafru /4 
Ifv 38 - /- /- skogsarb /hemmaf 12 
Ifv 39 - /- /- konduktör /städ 12 
Ifv 40 - /- /- lantbruk /hemmaf II 
Ifv 41 - /- /- arbetare /hemmaf 13 
Ifv 42 - /- /- kronojäg /hemmaf 12 
Ifv 43 - /- /- skräddare /hemmaf 13 
Ifv 44 - /- /- lokförare /hemmaf 12 
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Kall- och litteraturförteckning 

A. Otryckta källor 

Riksarkivet (Stockholm) 

Utrikesdepartementets arkiv (UD) 
1920 års dossiersystem. Avd. HP 
Flyktkapitalbyrån (FKB) 
Svenska Institutet. Centralkommittén för svenskt tekniskt 
bistånd till mindre utvecklade områden (CK) 

Socialdepartementet arkiv 
Statens utlänningskommission (SUK) 

Folkhushållningsdepartementet arkiv 
Svenska kommittén för internationell hjälpverksamhet (SIH) 
Utrikeshandelsavdelning 

Rädda Barnens arkiv (RB) 
Svenska Europahjälpen (SEH) 
Svenska röda korsets arkiv (SRK) 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (Stockholm) 

Alva Myrdals samling 
Kurt Stecherts samling 

Västerås Stifts- och Landsbiblioteket 

Samarbetskommittén för demokratiskt uppbyggnadsarbete (SDU) 

Rädda Barnen (Stockholm) 

Arbetsutskottets protokoll 1944-1954 
Centralstyrelsens protokoll 1944-1954 

Rädda Barnen (Umeå) 

Umeå lokalavdelnings verksamhetsberättelse 1934 

Svenska Scoutförbundets arkiv (Vingåker) 

Serie A la. Protokoll huvudserie 1947-1956. 
Serie Q VI. Tyska barn. 
Serie E Via. Ingående skrivelser. Övrig korrespondens från andra 

organisationer. 

229 



Landesarchiv (Berlin) 

Senator für Schulwesen 
Office of Military Goverment for Germany of the United States 

(OMGUS) 
Office of Military Government for Germany of the United States, 

Berlin Sector (OMGBS) 

Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen (Berlin) 

Serie Schweden C/2 
Diverse ämnesordnade handlingar 

Diakonisches Hilfswerk der Evangelischen Kirche Deutschland 
(DHEKD, Berlin) 

Archiv des Diakonischen Werks, Zentralbüro (ADW, ZB) 
Archiv des Diakonischen Werks, Zentralbüro Berlin (ADW, ZBB) 

Public Record Office (London) 

Foreign Office (FO) 

International Union for Child Welfare (IUCW, Genève) 

SCF : Suède : Rädda Barnen 

B. Intervjuer (Se även Bilaga I och II) 

Karin Meier, Västberlin 1982-10 
1983-04 

Peter Schulz, Västberlin 1983-04 
Petra Müller, Västberlin 1982-10 

1983-04 
Monika Krumm, Västberlin 1983-04 
Bärbel Werner, Västberlin 1982-10 
Wolfgang Maas, Västberlin 1982-10 
Ilse Bodo, Västberlin 1982-10 
Else Armin, Västberlin 1982-10 

1983-04 
Dieter Lohmann, Västberlin 1983-04 
Gisela Herbst, Bonn 1982-10 
Herbert Hauser, VästBerlin 1982-10 

1983-04 
Ingeborg Gross, Västberlin 1982-10 

1983-04 
Jutta Lehmann, Västberlin 1982-10 
Gebhard Haupt, Västberlin 1983-04 
Anke März, Lasbek-Gut 1982-10 
Fritz Handke, Wirsberg 1982-10 

230 



Gudrun Wagner, Västberlin 1983-04 
Hans Wagner, Västberlin 1982-10 
Doris Wagner, Västberlin 1982-10 
Ina Herder, Västberlin 1982-10 

1983-04 
Werner Raumann, Västberlin 1982-10 
Martina Eiche, Västberlin 1982-10 

1983-04 
Anna Mann, Västberlin 1982-10 
Horst Mann, Västberlin 1982-10 
Petra Hahn, Västberlin 1982-10 

1983-04 
Günther Hahn, Västberlin 1982-10 

1983-04 
Carina Wacht, Västberlin 1982-10 

1983-04 
Minna Wacht, Västberlin 1982-10 
Anna Linde, Västberlin 1982-10 
Inge Kaufmann, Västberlin 1982-10 

1983-04 
Irma Kaufmann, Västberlin 1982-10 

1983-04 
Udo Jürgens, Västberlin 1982-10 
Paula Jürgens, Västberlin 1982-10 
Christa Kaufmann, Västberlin 1982-10 

1983-04 

Gun Wikmark, Västerbotten 1985-06 
1987-05 

Anton Zakarias, Västerbotten 1985-06 
1987-06 

Sandra Samuelsson, Västerbotten 1985-06 
Naima Sandberg, Västerbotten 1985-06 
Inga Johansson, Västerbotten 1985-06 
Gunnel Lundberg, Västerbotten 1985-06 
Anna-Karin Norberg, Västerbotten 1985-06 
Hildur Strandh, Västerbotten 1985-06 
Cajsa Otto, Västerbotten 1985-06 

C. Tidningar och tidskrifter 

Affärsvärlden 1944-1954 
Aftontidningen 1947 
Arbeiterwohlfahrt : Hamburger Ausschuß für soziale Fürsorge 1949 
Berliner Gesundheitsblatt 1951 
Bulletin des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung 1954 
Bundesarbeitsblatt 1952 
Dagens Nyheter 1947, 1983 
DCV-Nachrichten [195?] 

231 



Deutsche Jugend : Zeitschrift für Jugendfragen und Jugendarbeit 
1954 

Expressen 1946-1947 
Finanstidningen 1944-1954 
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1947 
Hamburger Abendblatt 1955 
Hamburger Anzeiger 1956 
Der Helfer : Nachrichtenblatt der Arbeiterwohlfahrt Landesverband 

Bayern 1952 
Helsingborgs-Posten 1947 
Hälsingborgsbladet 1946 
Idun 1949 
Industria 1944-1954 
Information für die Frau 1962 
Kooperatören 1950 
Lübecker Nachrichten 1947 
Meddelandeblad från Socialstyrelsen (1980): 10. 
Mitteilungen aus dem Hilfswerk der Evangelischen Kirche Deutsch

land 1947 
Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und private 

Fürsorge 1954 
Neues Beginnen : Zeitschrift der Arbeiterwohlfahrt 1950-1951 
Rhein-Neckar-Zeitung 1953 
Rhein-Ruhr-Zeitung 1947 
Riksdagsveckan : information för ledamöter och anställda 

(1987/88): 18 
Rädda Barnen : medlemsblad för Föreningen Rädda Barnen 1942-1954 
SBZ-Archiv : Dokumente, Berichte, Kommentare zu gesamtdeutschen 

Fragen 1953, 1955 
Der Schlüssel 1948 
Schweizer Europahilfe. Informationen ueber das Problem der Flücht

linge und der sozialen Notgebiete Europas. Bulletin Nr. 105 1954 
Smålands Folkblad 1949 
Social-Demokraten 1931 
Statsvetenskaplig tidskrift 1960 
Stockholms-Tidningen 1947 
Svensk tidskrift 1945-1954 
Svenska Dagbladet 1945-1947, 1954, 1986 
Der Tag 1962 
Tiden 1944-1954 
Telegraf 1962 
Tidningen Vi 1982 
Die Welt 1947 
ViaSuecia 1945-1946 
Vårt röda kors 1945-1954 
Värnamo-Tidningen 1949 
Västerbottens Kuriren 1981 

232 



D. Tryckta källor och bearbetningar 

Abelshauser, Werner; Die Rekonstruktion der westdeutschen 
Wirtschaft und die Rolle de Besatzungspolitik. I Politische und 
ökonomische Stabilisierung Westdeutschlands 1945-1949 : fünf 
Beiträge zur Deutschlandpolitik der Alliierten. Wiesbaden, 1977. 

Agrell, Wilhelm; Sverige och det kalla kriget : ett försummat forsk
ningsområdes struktur. I Den kolde krig og de nordiske lande : 
rapporter til den XIX nordiske historikerkongres. Odense, 1984. 
Bd II. 

Andersson, Christian; Breaking through : politics and public opinion 
in the period of rapid expansion. I Swedish development aid in 
perspective : policies, problems & results since 1952. Ed. by 
Pierre Frühling. Stockholm, 1986. 

Andrén, Nils, Lanqvist, Ake\ Svensk utrikespolitik efter 1945. 
Stockholm, 1965. 
Arvidsson, Kerstin, Fällgren, Laila; Berlinbarnhjälpen - en humanitär 

insats? : en studie av tillämpningen av barnavårdslagen 7:e 
kapitel. Umeå : Rättsvetenskapliga inst., 1979 (opubl. uppsats). 

Baerns, Barbara; Ost und West : eine Zeitschrift zwischen den 
Fronten : zur politischen Funktion einer literarischen Zeitschrift 
in der Besatzungszeit (1945-1949). Münster, 1968. 

Berghes, Ingeborg von; Die Auslandshilfe der Vereinigten Staaten 
in der Nachkriegszeit : eine Studie über Umfang, Verteilung, 
Form und Methoden, Zielsetzung und Motivation der amerika
nischen Auslandshilfe von 1945 bis 1963 mit besonderer Berück
sichtigung der Entwicklungshilfe. Freiburg i.Br., 1968. 

Bernadotte, Folke\ I stället för vapen. 3. uppl. Stockholm, 1948. 
Bernadotte, Folke; Slutet : mina humanitära förhandlingar i 

Tyskland våren 1945 och deras politiska följder. Stockholm, 1945. 
Das Bildungswesen der Deutschen Demokratischen Republik. Redak

tionskoll.: Karl-Heinz Günther... 2. Aufl. Berlin, 1983. 
Björn, Gösta; Zur Stellung der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur 

im Deutschunterricht des schwedischen Gymnasiums. I Aspekte 
des Kulturaustausches zwischen Schweden und dem deutschspra
chigen Mitteleuropa nach 1945. Hrsg von Helmut Müssener. 
Stockholm, 1981. (Stockholmer germanistische Forschungen; 28). 

Bowlby, John; Maternal care and mental health : a report on behalf 
of the World Health Organization as a contribution to the 
United Nations programme for the welfare of homeless children. 
1 impr. Geneva, 1951. 

Borchers, Hans, Vowe, Klaus W\ Die zarte Pflanze der Demokratie : 
amerikanische Re-education in Deutschland im Spiegel ausge
wählter politischer und literarischer Zeitschriften (1945-1949). 
Tübingen, 1979. 

Brandt, Willy; Efter segern : diskussion om krigs- och fredsmålen. 
Stockholm, 1944. 

Brandt, Willy; Der zweite Weltkrieg : ein kurzer Überblick. Hrsg. 
vom Komitee für demokratischen Wiederaufbau. Stockholm, 1945. 

Bruun, Elsa och Ståhlberg, Aune; Barnförflyttningen till Sverige 
1941-1948.1 Social tidskrift (Finland) 44(1950). 

233 



Båsk, Katia\ Finländska krigsbarn i Sverige. Umeå..., 1976. (Forsk
ningsrapport Migrationen mellan Finland och Sverige efter andra 
världskriget; 7). 

Carlquist, Eric; Solidaritet på prov : Finlandshjälp under 
vinterkriget. Stockholm, 1971. (Sverige under andra världskriget). 

Carlsson, Sten & Rosén, Jerker, Svensk historia. 4.uppl. Stockholm, 
1979. Del 2: Tiden efter 1718. [av Sten Carlsson]. 

Casserberg, Ture; Uppfostran och undervisning efter kriget. 
Stockholm, 1945. (SDU:s serie. Kulturell uppbyggnad; nr 2). 

Degerman, Allan och Eriksson, Rune; UNESCO : en handbok. Stock
holm, 1952. (Internationell politik; 26). 

Deutscher Bundestag. 2. Wahlperiode 1953 
Didring, Ernst; Sveriges hjälp till krigsfångarna. Stockholm, 1920. 
Dokumente zur Geschichte des Schulwesens in der Deutschen 

Demokratischen Republik. Berlin, 1970. Teil 1: 1945-1955. 
Eberan, Barbro; Wer war an Hitler schuld? : Luther? Friedrich "der 

Große"? Wagner? Nietzsche? ...? ...? : die Debatte um die 
Schuldfrage 1945-1949. München, 1983. 

Edvardsen, Annu; Det får inte hända igen : finska krigsbarn 1939-
1945. Stockholm, 1977. 

Ekholm, Curt; Balt- och tyskutlämningen 1945-1946 : omständigheter 
kring interneringen i läger i Sverige och utlämningen till 
Sovjetunionen av f d tyska krigsdeltagare. Uppsala, 1984. D. 2: 
Utlämningen och efterspelet. 

Elmér, Ake; Från fattigsverige till välfärdsstat. 5 uppl. Lund, 1972. 
Elmer, Ake\ Svensk socialpolitik. 15 uppl. 1 tr. Malmö, 1983. 
Ett genombrott : den svenska socialpolitiken : utvecklingslinjer och 

framtidsmål. P. Albin Hansson et al. Stockholm, 1944. 
Eriksson, Gunnar; "Till Wetenskapernas ära" : svenska intryck från 

naturforskarmötet i Berlin 1828.1 Lychnos (1959). 
Erlander, Tage; [Memoarer. Bd 2] 1940-1949. Stockholm, 1973. 
Falkvik, Anna; Några glimtar från Svenska röda korsets verksamhet 

inom och utom landet. Stockholm, 1944. 
Forsberg, Vera; Att rädda barn : en krönika om Rädda Barnen med 

anledning av dess femtioåriga tillvaro med bidrag av Elsa 
Björkman-Goldschmidt... Stockholm, 1969. 

Fridén, Otto [pseud. för Otto Friedländer]; Tyskland efter Hitler. 
Stockholm, 1944. 

Fritz, Martin; En fråga om praktisk politik : ekonomisk neutralitet 
under det andra världskriget. I Historisk tidskrift (1982):3. 

Fritz, Martin; Turbulente Jahre : Schwedens Aussenhandel und Wirt
schaft 1945-1954 (opubl. ms). 

Förteckning över arkiven för Svenska institutets avdelning för 
tekniskt bistånd, Nämnden för internationella expert- och 
stipendieärenden, Centralkommittén för svenskt tekniskt bistånd 
till mindre utvecklade områden, Med Sverige hjälper. [Sammanst. 
vid SIDA]. Stockholm, [1972?]. 

Gatzke, Hans W\ Germany and the United States : "a special 
relationship?". Cambridge, Mass., 1980. 

De Geer, Eric; De finländska krigsbarnen i Sverige 1941-1948 : 
hemorter, övertransporter och destinationer. I Den utsatta 

234 



familjen : liv, arbete och samlevnad i olika nordiska miljöer 
under de senaste tvåhundra åren. Red. Hans Norman. Stockholm, 
1983. 

Grosser, Alfred; Geschichte Deutschlands seit 1945 : eine Bilanz. 
10. Aufl. München, 1982. 

Hamilton, Lili\ Min Tysklands-resa hosten 1950. Stockholm, 1950. 
Hamilton, Lili\ HTB 1944-1954 : tillägnad våra vänner, medarbetare 

och bidragsgivare. Stockholm, 1954. 
Heppling, Sixten; The very first years : memories of an insider. I 

Swedish development aid in perspective : policies, problems & 
results since 1952. Ed. by Pierre Frühling. Stockholm, 1986. 

Heppling, Sixten; Världsnöden och vi : de underutvecklade länderna 
och det tekniska biståndet. Stockholm, 1953. (Internationell 
politik. Skrifter utgivna av Utrikesplitiska institutet; 30). 

Hearnden, Arthur; The Education Branch of the military government 
of Germany and the schools. I The political re-education of 
Germany & her allies after World War II. Ed. by Nicholas 
Pronay and Keith Wilson. London, 1985. 

Hewins, Ralph; Count Bernadotte : his life and work. Minneapolis, 
[1950]. 

Hjortskull, Karl-Anders; Från kärleksverksamhet till läkande miljö. 
Lund, 1981. 

Holgersson, Leif Socialvård en fråga om människosyn. Stockholm, 
1977. 

Holmberg, Claes-Göran, Oscarsson, Ingemar, Rydén, Per; En svensk 
presshistoria. Stockholm, 1983. 

Holmström, Britta; Individuell människohjälp. Linköping, 1948. 
Holmström, Britta & Folke; Vad är och vad vill Inomeuropeisk 

Mission. 2. utv. uppl. Linköping, 1945. 
Horn, Knut von; Svenska hjälp- och återuppbyggnadsleveranser. I 

Axel von Gjöres : till Axel Gjöres på sextioårsdagen 11 
november 1949. Red. I Andersson. Stockholm, 1949. 

Håstad, Elis; Den svenska utrikesdebatten om FN och alliansfrihet. 
Stockholm, 1955. (Skrifter utgivna av Utrikespolitiska Institutet; 
10). 

Höjer, Karl /; Svensk socialpolitisk historia. Stockholm, 1952. 
Jackson, Carlton; Who will take our children? : the story of the 

evacuation in Britain 1939-1945. London, 1985. 
Jalo, Margit; Statistik över barnförflyttningen till Sverige åren 

1941-1946.1 Social tidskrift (Finland) 44(1950). 
Johansson, Alf W; Den nazistiska utmaningen : aspekter på andra 

världskriget. Stockholm, 1983. 
Johansson, Ulla; Att skolas för hemmet : trädgårdsskötsel, slöjd, 

huslig ekonomi och nykterhetsundervisning i den svenska 
folkskolan 1842-1919 med exempel från Sköns församling. Umeå, 
1987. 

Johansson, Östen; The gross domestic product of Sweden and its 
composition 1861-1955. Stockholm, 1967. (Stockholm economic 
studies. NS; 8). 

Jürgensen, Kurt; The concept and practice of 're-education' in 
Germany 1945-50. I The political re-education of Germany & 

235 



her allies after World War IL Ed. by Nicholas Pronay and 
Keith Wilson. London, 1985. 

Jürgensen, Kurt; Political Re-education, Responsible Government, 
Federation of Germany. I Die Deutschlandpolitik Großbritanniens 
und die britische Zone 1945-1949. Hrsg. von Claus Scharf und 
Hans-Jürgen Schröder. Wiesbaden, 1979. (Veröffentlichungen des 
Instituts für europäische Geschichte. Abt. Universalgeschichte; 
Beiheft 6). 

Jörberg, Lennart; Den svenska ekonomiska utvecklingen 1861-1983. 
Lund, 1984. (Meddelande från Ekonomisk-historiska 
institutionen, Lunds universitet; nr. 33) 

Karlsson, Birgit; Rysskrediten : förväntnigar, förhinder, fullföljande. 
Göteborg, 1987. 

Kettenacker, Lother; The planning of 're-education'during the 
Second World War. I The political re-education of Germany & 
her allies after World War IL Ed. by Nicholas Pronay and Keith 
Wilson. London, 1985. 

Kilander, Svenbjörn; Staten byter ansikte : om statsuppfattning och 
samhällssyn i sekelskiftets Sverige. I Vägen till planrike : om 
staty sektor och sammanhang. Utg. K Abrahamsson & D 
Ramström. Lund, 1983. 

Kjäll, Thorsten; Från storstadens grå till sommarens grönska : 50 
år med sommarbarn. Stockholm, 1965. 

Koblick, Steven; "No truck with Himmler" : the politics of rescue 
and the Swedish Red Cross mission March-May 1945. I Scandia 
51(1985): 1-2. 

Korpi, Walter, Den demokratiska klasskampen : svensk politik i 
jämförande perspektiv. Stockholm, 1981. 

Krantz, Olle, Nilsson, Carl-Axel; Swedish national product 1861-1970 
: new aspects on methods and measurements. Lund, 1975. 

Kretzschmar, Winfried W\ Auslandshilfe als Mittel der Außenwirt-
schafts- und Außenpolitik : eine Studie über amerikanische 
Auslandshilfe von 1945 bis 1956 unter Berücksichtigung sowohl 
wirtschaftlicher als auch praktisch-politischer Gesichtspunkte. 
München, 1964. (Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft 
für auswärtige Politik, dokumente und Berichte; Bd 21). 

Leuzinger, H W\ Die deutschen Vermögenswerte in der Schweiz und 
ihre statistische Erfassung auf Grund des Abkommens von 
Washington vom 25.5.1946 und des Ablösungsabkommens vom 
26.81952. Winterthur, 1960. 

Levenstam, Thorsten; Samhället och den enskilda socialvården : 
problem och lösningar. Stockholm, 1972. 

Lewin, Leif Ideologi och strategi : svensk politik under 100 år. 
Stockholm, 1984. 

Lewin, Leif Planhushållningsdebatten. Stockholm, 1967. 
Lindberg, Folke; Den svenska utrikespolitikens historia. Stockholm, 

1958. Del 111:4. 
Lindberg, Hans; Svensk flyktingpolitik under internationellt tryck 

1936-1941. Stockholm, 1937. 
Lindgren, John; August Palm : några biografiska anteckningar. 

Stockholm, 1931. 

236 



Lissner, Jörgen; The politics of altruism : a study of the political 
behaviour of voluntary development agencies. Geneva, 1977. 

McCrone, Kathleene E; Feminism and philanthropy in Victorian 
England : the case of Louisa Twining. I Historical papers. 
Canadian historical association (1976). 

Macnicol, John; The effect of the evacuation of schoolchildren on 
official attitudes to State intervention. I War and social change 
: British society in the Second World War. Ed. by Harold L 
Smith. Manchester, 1986. 

McSweeny, Edward; Amerikanische Wohlfahrtshilfe für Deutschland 
1945-1950. Freiburg im Breisgau, 1950. 

Marrus, Michael; The unwanted : European refugees in the 
Twentieth Century. New York... , 1985. 

Matz, Elisabeth; Die Zeitungen der US-Armee für die deutsche 
Bevölkerung (1944-46). Münster, 1969. 

Mayer, Ulrich; Neue Wege im Geschichtsunterricht? : Studien zur 
Entwicklung der Geschichtsdidaktik und des 
Geschichtsunterrichts in den westlichen Besatzungszonen und 
der Bundesrepublik Deutschland 1945-1953. Köln, 1986. (Studien 
und Dokumentation zur deutschen Bildungsgeschichte; Bd 31). 

Mettler, Barbara; Demokratisierung und Kalter Krieg : zur 
amerikanischen Informations- und Rundfunkpolitik in 
Westdeutschland 1945-1949. Berlin, 1975. 

Minnesskrift över Föreningen Rädda Barnens 20-åriga verksamhet 
1919-1939. [Utg. av] Rädda Barnen. Stockholm, 1939. 

Misgeld, Klaus; Die "Internationale Gruppe demokratischer 
Sozialisten" in Stockholm 1942-1945 : zur sozialistischen 
Friedensdiskussion während des Zweiten Weltkrieges. Bonn-Bad 
Godesberg, 1976. (Schriftenreihe des Forschungsinstituts der 
Friedrich-Ebert-Stiftung; Bd 126) 

Misgeld, Klaus; Schweden als Paradigma? : Spuren schwedischer 
Politik und Kulturpolitik in der Arbeit ehemaliger politischer 
F l ü c h t l i n g e  n a c h  i h r e r  R ü c k k e h r  i n  d i e  
Westzonen/Bundesrepublik Deutschland und nach Österreich 
(1945-1960). I Aspekte des Kulturaustausches zwischen Schweden 
und dem deutschsprachigen Mitteleuropa nach 1945. Hrsg. von 
Helmut Müssener. Stockholm, 1981. (Stockholmer germanistische 
Forschungen; 28) 

Misgeld, Klaus; Sozialdemokratie und Außenpolitik in Schweden : 
Sozialistische Internationale, Europapolitik und die Deutschland
frage 1945-1955. Frankfurt a.M., 1984. 

Mohn, Paul; Hjälp till underutvecklade länder. Stockholm, 1952. 
(Världspolitikens dagsfrågor; 1952:8). 

Myrdal, Alva; Efterkrigsplanering. Stockholm, 1944. 
Myrdal, Alva, Myrdal, Gunnar, Kris i befolkningsfrågan. Stockholm, 

1934. 
Myrdal, Alva; Stadsbarn : en bok om deras uppfostran i 

storbarnkammare. Stockholm, 1935. 
Myrdal, Gunnar; The place of values in social policy. I Journal of 

social policy 1(1972). 

237 



Miissener, Helmut:; Das Bild Deutschlands in Schweden. Stockholm, 
1978. 

Miissener, Helmut,; Exil in Schweden : politische und kulturelle 
Emigration nach 1933. München, 1974. (Stockholmer germani
stische Forschungen; 14). 

Nasenius, Jan, Ritter, Kristin; Delad välfärd : svensk socialpolitik 
förr och nu. Stockholm, 1974. 

Niedhart, Gottfried; Konrad Adenauer und die aussenpolitischen 
Anfänge der Bundesrepublik Deutschland im Lichte neuer 
Quellen. I Die Deutsche Frage in der Weltpolitik : mit Beiträgen 
von Jost Düllfer ... hrsg von Wolfgang Michalka. 
Stuttgart, 1986. (Neue politische Literatur; Beihefte 3). 

Nilsson, Göran B; Musikhistoriska processen och andra historiska 
processer. Stockholm, 1984. 

Nolte, Ernst; Deutschland und der Kalte Krieg. München und Zürich, 
1974. 

Nordlund, Sven; Skördetid eller maktpolitik : de tyska företagen i 
Sverige efter andra världskriget. Umeå (opubl. ms). 

Nybom, Torsten; Samhällsformation och samhällsorganisation i 
Sverige 1890-1975 : en principskiss. I Historisk tidskrift (1986): 1. 

O'Leary, Michael Kent; The politics of American foreign aid. New 
York, 1967. 

Olsson, Sven-Olof; German coal in Swedish energy consumption. I 
The adaptable nation : essays in Swedish economy during the 
Second World War. Martin Fritz et al. Stockholm, 1982. 

Owen, David; English philantropy 1660-1960. Cambridge, Mass., 1964. 
Pihl, Gunnar Th.son; Tyskland går sista ronden. Stockholm, 1943. 
Peters, Jan; Branting und die schwedische Sozialdemokratie : 

Hjalmar und Georg Branting in der schwedischen Geschichte. 
Berlin, 1975. 

The political re-education of Germany & her allies after World 
War II. Ed. by Nicholas Pronay and Keith Wilson. London, 1985. 

Prochaska, F K; Women and philantropy in 19th century England. 
Oxford, 1980. 

Reulecke, J; English social policy around the middle of the 
nineteenth century as seen by German social reformers. I The 
emergence of the welfare state in Britain and Germany. Ed. W J 
Mommsen. London, 1981. 

Riksdagen 1943, 1946, 1962 
Room, Graham; The sociology of welfare : social policy, 

stratification and political order. Oxford, 1979. 
Ruge-Schatz, Angelika; Grundprobleme der Kulturpolitik in der 

französischen Besatzungszone. I Die Deutschlandpolitik Frank
reichs und die französische Zone 1945-1949. Hrsg. von Claus 
Scharf und Hans-Jürgen Schröder. Wiesbaden, 1983. (Veröffent
lichungen des Instituts für europäische Geschichte. Abt. Univer
salgeschichte; Beiheft 14). 

Rädda Barnen. Styrelseberättelse över verksamheten. Stockholm, 
1945-1954. 

Samarbetskommittén för demokratiskt uppbyggnadsarbete SDU. 
Stockholm, 1944. 

238 



Samarbetskommittén för demokratiskt uppbyggnadsarbete (SDU) : 
PM över verksamheten 1944-46 samt planer för verksamheten 
1947. Stockholm, 1947. 

Sandin, Bengt; Familjen, gatan, fabriken eller skolan? : miljöer för 
stadsbarn i Sverige i ett historiskt perspektiv. I Barn i tid och 
rum : en problemöversikt för tema Barn. Malmö, 1984. 

Sastamoinen, Armas; Nynazismen. 3.utökade uppl. Stockholm, 1966. 
Schoenbaum, David; Das Objekt Deutschland : Grundzüge der 

alliierten Deutschlandpolitik. I Westdeutschland 1945-1955 
Unterwerfung, Kontrolle, Integration. Hrsg von Ludolf Herbst. 
M ü n c h e n ,  1 9 8 6 .  ( S c h r i f t e n r e i h e  d e r  V i e r t e l j a h r e s h e f t e  f ü r  
Zeitgeschichte; Sondernummer). 

Schrenck-Notzing, Caspar von; Charakterwäsche : die amerikanische 
Besatzung in Deutschland und ihre Folgen. Stuttgart, 1965. 

Schön, Michael; Zur retrospektiven Einschätzung von 
Ferienaufenthalten von Berliner Kindern bei Gasteltern im 
Ausland aufgrund einer Befragung ehemaliger Teilnehmer des 
Auslandsverschickungsprogramms des Senats von Berlin. Berlin : 
FU (Fachbereich Erziehungswissenschaften), [1983?]. 

Smither, Roger; Welt im Film : Anglo-American Newsreel policy. I 
The political re-education of Germany & her allies after World 
War IL Ed. by Nicholas Pronay and Keith Wilson. London, 1985. 

Stechen, Kurt; I tsarismens fotspår : imperialismen bolsjevismens 
sista etapp. Stockholm, 1940. 

Stechen, Kurv, Tyskland och Sovjetunionen. Stockholm, 1940. 
Stillschweig, Kurt; Nationalsocialistisk rättsuppfattning. Stockholm, 

1945. (SDU:s serie. Kulturell uppbyggnad; 3). 
Stillschweig, Kurt; Den nationalsocialistiska antisemitismen. 

Stockholm, 1946. (SDU:s serie. Kulturell uppbyggnad; 4). 
Stiiber, Gabriele; Der Kampf gegen den Hunger 1945-1950 : die 

Ernährungslage in der britischen Zone Deutschlands, 
insbesondere in Schleswig-Holstein und Hamburg. Neumünster, 
1984. (Studien zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Schleswig-
Holsteins; Bd 6). 

Ström, Lars-Inge; Idrott och politik : idrottsrörelsens politiska roll 
i Tredje riket, DDR och Förbundsrepubliken. Stockholm, 1977. 
(Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala; nr 
78) 

Sundell, Jan-Olof Tysk påverkan på svensk civilrättsdoktrin 1870-
1914. Stockholm, 1987. (Skrifter utgivna av Institutet för rätts-
historisk forskning. Rättshistoriskt bibliotek; Bd 40). 

Swedish development aid in perspective : policies, problems & 
results since 1952. Ed. by Pierre Frühling. Stockholm, 1986. 

Svenska Europahjälpens verksamhets- och revisionsberättelse. Stock
holm, 1952. 

Svenska röda korset : dess syften, organisation och verksamhet. 
[Utg. av] Överstyrelsen för Svenska röda korset. Stockholm, 
1923. 

Svenska röda korset. Överstyrelsens protokoll. Stockholm, 1945-
1954. 

239 



Svenska röda korset. Årsberättelse över Svenska röda korsets verk
samhet. Stockholm, 1943-1954. 

Sverige hjälper : ett handlingsprogram : utredning angående 
Sveriges fortsatta bilaterala tekniska bistånd till mindre 
utvecklade områden. Stockholm, 1959. 

Sveriges internationella hjälpverksamhet 1939-1950 : en redogörelse 
från Svenska Kommittén för Internationell Hjälpverksamhet och 
Svenska Europahjälpen. [A E Bjelle et al]. Stockholm, 1956. 

Sveriges överenskommelse med främmande makter 1946. 
Söderberg, Sten; Svenska röda korset 1865-1965 : de första 100 

åren. Utg. i samarb. med Överstyrelsen för Svenska röda korset. 
Stockholm, 1965. 

Tegen, Einar, Myrdal, Alva; Sverige och uppbyggnadsarbetet. Stock
holm, 1945. (Kulturell uppbyggnad - SDU:s serie; nr 1). 

Tegen, Einar & Tegen, Gunhild; De dödsdömda vittna. Stockholm, 
1945. 

Tent, James F; Mission on the Rhine : reeducation and 
denazification in American-occupied Germany. Chicago, 1982. 

Tingsten, Herbert; Gud och fosterlandet : en studie i hundra års 
skolbokspropaganda. Stockholm, 1969. 

Torbacke, Jarl; "Försvaret främst" : tre studier till belysning av 
borggårdskrisens problematik. Stockholm, 1983. (Stockholm 
studies in history; 30). 

Torstendahl, Rolf; Byråkratisering och industrikapitalism. I Tvärsnitt 
(1985):4. 

Torstendahl, Rolf; 'Myt att socialdemokratin skapat 
välfärdssamhället'. I LO -Tidningen (1987):42. 

Torstendahl, Rolf; Technology in the development of society 1850-
1980 : four phases of industrial capitalism in Western Europe. I 
History and technology 1(1984). 

Turner, Henry Ashby jr.; The two Germanies since 1945. New Haven 
and London, 1987. 

Utredning rörande frivilligt försvarsarbete. Avgiven den 18 oktober 
1950 av Kommittén för frivilligt försvarsarbete. Stockholm, 
1950. (SOU 1950:38). 

Vegesack, Thomas von; Inte bara Grass... : de tyska litteraturerna 
efter kriget. Stockholm, 1970. 

Wennström, Elsy; Samla alla goda krafter : Centralförbundet för 
socialt arbete 1903-1922. I Elsy Wennström, Jörg Lindner; Från 
välgörenhet till välfärdssamhälle : nationella målsättningar och 
internationella impulser i svensk omsorgsideologi under 100 år. 
Umeå, 1984 (opubl. forskningsprogram) 

Westdeutschland 1945-1955 : Unterwerfung, Kontrolle, Integration. 
Hrsg von Ludolf Herbst. München, 1986. (Schriftenreihe der 
Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte; Sondernummer). 

Winkel, Harald; Die Wirtschaft im geteilten Deutschland 1945-1970. 
Wiesbaden, 1974. 

Wollasch, Hans-Josef Humanitäre Auslandshilfe für Deutschland 
nach dem zweiten Weltkrieg : Darstellung und Dokumentation 
kirchlicher und nichtkirchlicher Hilfen. Freiburg im Breisgau, 
1976. 

240 



Woodrofe, Kathleen; From charity to social work in England and 
the United States. London, 1962. 

Vorgrimler, Martin; Auslandshilfe nach zwei Weltkriegen : der 
Wandel der Auslandshilfe. I Jahrbuch für Caritaswissenschaft und 
Caritasarbeite (1958). 

Zetterberg, Ann-Louise; Den svenska humanitära hjälpen under 
andra världskriget 1939-1945 : studier i Svenska röda korsets 
hjälpverksamhet och inre organisatoriska förändringar. 
Stockholm, 1971. 

E. Uppslagsverk och statistik 

Biografisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap. Utarb. av T 
Ohlsson. Lund, 1934. 

Rolf Frölén) Fritzes nya förkortningslexikon. Stockholm, 1962. 
Großes Duden-Lexikon. Mannheim, 1965. Bd 3. 
Hans Georg Lehmann; Chronik der DDR 1945/49 bis heute. München, 

1987. (Becksche Reihe; 314). 
Statistisk årsbok för Sverige 1953. 
Svensk uppslagsbok. Malmö, 1955. Bd 20. 
Sveriges officiella statistik. SOS. Handel 1946-1948. Stockholm, 

1947-1949. 
Sveriges officiella statistik. SOS. Hushållskonsumtion år 1958. 

Stockholm, 1961. 
Vem är Vem? : Skånedelen. Stockholm, 1948. 

241 



Sakregister över personer och organisationer 

Det har inte alltid varit möjligt att få fullständiga uppgifter om 
alla personer. I dessa fall har efternamnet supplerats med för
klarande tillägg. 

Achenbach, Richard Meyer 
von 83, 116,216 
Adelkamp, August 105 
Adenauer, Konrad 56, 186 
Agnew (överste i BRC) 75 
American Friends Service 
Committee (även AFSC och 
Amerikanska kväkare) 69, 84 
Amerikanska röda korset 
(även ARC) 69, 76, 88 
Andersson, Christian 203 
Andrén, Georg 49 
Andrén, Nils 23, 113,216 
Ankarcrona, Viktor 184,196 
Arbeiterwohlfahrt (även AW) 
77, 83, 85, 127, 134, 185, 216 
Arbetarnas bildningsförbund 
(även ABF) 158, 160, 179 
Arbetarnas samaritförbund 
67 
Armin, Else 125, 126, 132, 
146, 174 
Arnheim, Franz 161 
Arnold, Hans 54 
Arnoldsson, Nils Johan 109 
Arvidsson, Kerstin 130 
Arvidsson, Stellan 173 
Asklund, Erik 35 
Baden-Powell, Robert 
Stephensen lord 48 
Beer, Henrik W 16, 33,71, 
74, 83, 87, 88,95,102, 115, 
133, 134,145,191,192, 198, 
199, 202 
Behm, Ernst 45, 162, 173, 
178,189,195 
Benedikt XV 95 
Berlinbarnhjälpen 60, 126, 
130,216 
Bernadotte, Estelle 46 

Bernadotte, Folke 32-34, 45, 
46,54, 68-70, 74-76, 78,81, 
82, 84, 86, 98-99,102, 116, 
213 
Birley, Robert 46,192,194 
Bismarck, Otto von 40, 166 
Bjelle, Enok A 16 
Björk, Kaj 115, 116, 177 
Björn, Gösta 32, 50, 211 
Bloom, Rune A 94 
Boalt, Gunnar 43,57, 160 
Bodelschwingh, Dr. von 
(medarbetare i DHEKD) 105 
Bodet, Jaime Torres 73 
Bonde, Ebba 84, 115,216 
Bonde-Södermanska 
förbundet (även BSF) 84, 
115, 117, 119,122-124, 127, 
140,216 
Borm, Erwin 181 
Boy Scouts (engelska 
scoutförbundet) 46 
Boye, Karin 167 
Brandel, Torsten 74 
Brandeli, Ulf 40 
Brandt, Willy 30, 164, 168, 
217 
Engelska röda korset (även 
BRC) 34,69,70,75-77,88 
Bretter, Gusti 160 
Brock-Utne, Albert 48 
Bromme, Paul 194 
Bruneli, A 159 
Brunes, Hans Anders 77 
Brännman, Erik 40 
Büro für ehemalige rassisch 
Verfolgte evangelischen 
Glaubens 120 
Böhm, (kapten i SRK) 78 
Canadian Safe the Children 

242 



Fund (även CSCF) 85 
Cooperative for American 
Remittances to Europe (även 
CARE) 14, 83, 137, 182 
Caritas (Schweiz) 126 
Caritas (Tyskland) 77, 78, 
83, 216 
Caritas Sueciae 15 
Carlberg, Carl E 85, 86 
Cassel, Gustav 27 
Casserberg, Ture 159, 164, 
189,195 
Centralförbundet för socialt 
arbete (även CSA) 21, 63 
Centralkommittén för svenskt 
tekniskt bistånd till mindre 
utvecklade (även CK) 202, 
203, 207, 220 
Chamberlain, H S 166 
Christlich-Demokratische 
Union 86 
Churchill, Winston 57 
Clausewitz, Carl von 166 
Clay, Lucius D 14,106, 134 
Cooperative for American 
Remittances to Europe 14 
Council of British Societies 
for Relief Abroad 69 
Council of Relief Agencies 
Licensed for Operation in 
Germany 14 
Dagerman, Stig 35 
Davidson (medarbetare i 
UNICEF) 71 
Degerman, Allan 173, 175, 
177 
Delong, Vaughn R 170, 171 
Demokratischer Frauenbund 
Deutschlands 125 
Derbycher (rådgivare i 
CCG[BE]) 75 
Deutsches Rotes Kreuz (även 
DRK och Tyska röda korset) 
77,78, 119, 127, 184 
Dewey, John 66, 163, 165, 
217 
Dewing (engelsk general vid 
CCG[BE]) 33 
Diakonisches Hilfswerk der 
Evangelischen Kirche 
Deutschland (även DHEKD) 

15, 77,78, 83, 86, 92, 111, 
118, 120, 129,216 
Diederich, Franz Josef 105 
Eastland, Basil 109 
Eberan, Barbro 32, 50, 211 
Ebert, Friedrich 89, 90 
Eckert, Georg 192 
Eggert, Anselm 196 
Eisenhower, Dwight D 33, 
54, 69, 76, 213 
Ekeberg, Birger 61, 62, 77, 
80,144, 186 
Ekholm. Curt 136 
Elmér, Ake 20 
Eng, Brynolf 90, 114, 171 
Engzell, Gösta 84,103, 116 
Eriksson, Rune 99, 180 
Erlander, Tage 66, 73, 186, 
203, 214, 219, 220 
Erling, Ernst Niander 115 
Fallada, Hans 166 
Federer, Dr. (medarbetare i 
DHEKD) 104 
Filadelfia (se Philadelphia) 
129 
Fleming, John 108 
Forbat, Fred 161 
Forsberg, Vera 17, 65, 112 
Forsten, Sigurd 136 
Francel, Edward W 136 
François-Poncet, André 102 
Fredshögskolan 108, 156, 
158, 160 
Freie Deutsche Jugend (även 
FDJ) 125, 179 
Fricke, Fritz 162 
Friedländer, Otto (även 
pseudonym Otto Fridén) 40, 
160, 164, 165, 217 
Friedrich, Hilde 172 
Friends Ambulance Unit 
(även FAU) 108, 109 
Fritz, Martin 87 
Fällgren, Laila 130 
Geer, Jan de 79, 81, 83, 
87-91,700, 105, 111, 116, 
183,196 
Geißel (medarbetare vid 
DHEKD) 104 
Gemmell, J J 168 
Gerhartz 119 

243 



German Educational Reconst
ruction (även GER) 17, 20, 
36,42, 61,62, 74, 108, 110, 
160 
Gerstenmaier, Eugen 86, 
104-105 
Gibson, D J 109 
Giesecke, Kurt 173 
Gjöres, Axel 16, 202 
Gneisenau, Neidhardt von 
166 
Goebbels, Joseph 41 
Goude, Nils 16 
Grafström, Sven 71, 116,192 
Gridley (engelsk statstjänste
man) 75 
Gross, Adele 122, 140 
Gross, Anna 122, 140 
Gross, Ingeborg 122, 140, 
153,184,196 
Grosser, Alfred 125, 154, 155 
Grüber, Heinrich 120 
Gustavsson, Just 173 
Haak, Hanns Erich 186 
Hahn, Günther 130 
Hamilton, Lili 85, 86,104-105 
Hammarskjöld, Dag 74, 213 
Hamsun, Knut 166 
Hansson, Per Albin 42, 185 

auser, Herbert 121, 130 
Hedin, Sven 166 
Heinig, Kurt 127 
Helliesen-Lund, Sigrid 110 
Heppling, Sixten 200, 202 
Herbst, Gisela 122-123,150 
Herder, Ina 120, 123, 132 
Herz, Ulrich 173 
Heuss, Theodor 186 
Hjälpkommittén för Finlands 
barn (även HFB) 60, 82, 83, 
85 
Hilfsgemeinschaft Rettet die 
Kinder 127 
Himmler, Heinrich 32 
Hindenburg, Paul von 166 
Hirdman, Gunnar 158 
Hitler, Adolf 31, 40, 154, 160, 
164, 174, 176 
Hjälpkommittén för Tysklands 
barn (även HTB) 85, 86, 89, 
104,105 

Hjärne, Urban 189 
Hodann, Max 161, 162 
Holmström, Britta 82,102 
Hoover, Herbert 96, 114 
Horn, Knut von 16-18, 80, 
102,151 
Husmodersföreningarnas 
Riksförbund 167 
Huss, Ragnar 67 
Håstad, Elis 49, 50 
Hägglöf, Gunnar 69 
Höjer, Karl 22 
Internationella Arbetslag 
(även I AL) 81, 183 
Inomeuropeisk Mission (även 
IM och Individuell Männi
skohjälp) 81, 82, 120, 121, 
124, 184 
International Refugee 
Organisation (även IRO) 
134-139,216 
International Union for 
Child Welfare (även IUCW) 
24, 76, 136, 137 
International Volontary 
Services for Peace 109 
Internationale Gruppe 
demokratischer Sozialisten 
157 
Internationella Röda Korset 
(även IRC) 24, 69, 70, 76, 
90 
Internationella Kvinnoallian
sen 181 
Jackson, Carlton 108, 110 
Jansson, Ewald 173 
Jelisarov (rysk överste vid 
SMAD) 91 
Jerram, C B 86 
Jerring, Sven 35,55 
Jong de (befattningshavare 
vid IRO:s högkvarter) 137 
Jonson, Carl 71 
Junge Pioniere 125 
Junker, Bengt 122 
Jürgens, Paula 122 
Jürgens, Udo 122 
Karlbom, Torvald 158 
Karlsson, Arne 89 
Kaufmann, Christa 130 
Kaufmann, Inge 130 

244 



Kefauver, Grayson 156 
Kellgren, Nils 40 
Kilander, Svenbjörn 21 
Koch, G H von 27 
Kock, Karin 181 
Koestler, Arthur 36 
Koth, K G 189 
Kooperativa Förbundet (även 
KF) 128, 158, 162, 167, 171, 
177, 217 Kreisky, Bruno 43, 
110, 172,216,217 
Krimm, Herbert 105 
Krumm, Monika 123 
Kötting, Egon 35 
Landqvist, Åke 23, 113 
Landsorganisationen (ävern 
LO) 158, 162, 167, 217 
Lane (befattningshavare vid 
IRO:s högkvarter) 137 
Larsson, Lilli 118 
Larsson, Mats 158 
Leche Löf gren, Mia 104 
Leijonhuvud, Erik 69 
Leith-Ross, Frederick 69 
Lersow, Brigitte 109,142 
Levinson, Margit 33, 80, 82, 
84, 96,102, 115-117, 122, 
126, 133, 136, 137,752, 186 
Lidforss, Bengt 53 
Lilliecreutz, Ebba 152 
Lind, Lisa 74, 84, 111, 119 
Lindberg, Hans 32 
Lindblom, Tage 167 
Linde, Anna 131 
Lindsjö, David 66,191 
Lindström, Ulla 202 
Lindvall, Ingvar Albert 185 
Lissner, Jörgen 203 
Littmann, Arnold 46-48,58 
Lohmann, Dieter 173, 174 
Lonyay, Ladilaus von 139 
Lotze, Heiner 168, 173,191 
Lundberg, Arne 202 
Lundström, Rolf 119 
Maas, Wolfgang 101 
Machiavelli 166 
McCloy, John J 182,102 
McSweeny, Edward 14, 19 
Magnusson-Göth, O 46 
Maraun, E (tysk ämbetsman) 
111 

Marrus, Michael 134, 135, 
138 
Martinsson, Moa 67 
Mataré, Ewald 186 
Mathiesen (tjänsteman vid 
UNESCO) 72 
Meier, Karin 132 
Misgeld, Klaus 40, 41, 73 
Mockrauer, Franz 44, 162, 
169, 217 
Mohn, Paul 201 
Moltke, Heinrich von 166 
Morier, Andrée 137 
Müller, Petra 121, 131 
Müller, Jutta 121, 131 
Myrdal, Alva 23, 32, 41, 42, 
54, 62, 65, 66, 72, 73, 99, 
134, 156-159, 161, 163, 166, 
167, 168, 170, 171,189, 213, 
217,219 
Myrdal, Gunnar 65, 203 
Myrdal, Robert 181 
Müssener, Helmut 17-20, 31, 
210 
März, Anke 131 
Nelson, Arne 35, 74, 77 
Neveling, Raoul 47, 48 
Noel (överste vid CCG[BE]) 
74 
Norbeck, Lars 119 
Nordensvan, A G 85 
Nordström, Gustav Hilding 
191 
Nordvall, Ulf 69 
Norrie, L E 46 
Norska röda korset 69 
Nybom, Torsten 22 
Nyman, A 189 
Oberländer, Theodor 185 
Officershjälp 86, 89 
O'Leary, Michael K 201 
Ollenhauer, Erich 115 
Orwell, George 182 
Osterroth, Franz 177,193 
Otto, Caj sa 130 
Palm, August 53 
Palme, Olof 202 
Paul, Ernst 157, 183 
Paulsen, G 116 
Payne, George 161 
Pihl, Gunnar Th.son 30, 40, 

245 



43, 50 
Pilch, Tadeuzs 167 
Pingstkyrkan 120, 124, 126, 
129 
Raymond, Ernst 36 
ReddBarna 110, 184 
Rehn, Gösta 177 
Reichert, Dr. (västtysk 
ämbetsman) 145 
Reid, A 87 
Rentmeister (östtysk 
ämbetsman) 90 
Reuter, Ernst 127 
Reuter (vd vid Demag AG) 
181 
Richardson, J 116 
Riksförbundet lantbrukarnas 
folk 115 
Robert, Sir Brian 102 
Rohde, Edvard 36 
Rohde, Gertrud 67 
Rädda Barnen (även RB) 16-
19, 21-23, 34, 33, 37, 60, 62-
65, 68,73-77, 79-85, 108, 
110-112, 114-120, 121, 122-
124, 126, 127,129-131, 132, 
133, 135-140, 170, 184, 185, 
198-200, 202, 205-207, 210, 
212-214, 216, 219-222 
Rossel, Agda 173 
Sachs, Nelly 167 
Sahlin, Ingvar 43, 169 
Samarbetskommittén för de 
tyska hjälporganisationerna 
(även STH och Joint 
Committee of German Relief 
Organisations) 83, 115, 116, 
118, 121-124, 126, 140,216 
Samarbetskommittén för 
demokratiskt uppbyggnads
arbete (även SDU) 18-20, 23, 
34,41-45,51, 156-169, 
171-181, 183,210,211, 
217-219 
Samarbetskommittén för 
pedagogiskt återuppbyggnads
arbete 156 
Samfundet för internationellt 
samhällsstudium och 
uppbyggnadsarbete 157 
Samfundet Manhem 85 

Samuelsson, Sandra 129 
Sandberg, Naima 130 
Sandin, Bengt 67 
Sandström, Emil 117, 186 
Save the Children Fund 
(även SCF) 63, 108 
Schaar, Ernst 83 
Schairer, Reinhold 161 
Scharp, Vilhelm 195 
Schmittlein, R 171 
Schnabl, Ludwig 108 
Schober, Karl 172 
Schulz, Peter 120, 131-133 
Schwedische Viktoria 
Gemeinde 121 
Schön, Michael 130, 132 
Segerstedt, Torgny 157 
Shaw, Bernhard 166 
Singmyr, Arne 94 
Singmyr, Helga 94 
Skard, Å G 189 
Smith (befattningshavare vid 
OMGUS) 83 
Socialdemokratiska Arbetar
partiet (även SAP) 41, 115, 
116 
Socialistiska Internationalen 
40, 183 
Sohlman, Rolf 74 
Sozialdemokratische Partei 
Deutschland (även SPD) 115, 
116, 177 
Specht, Minna 189, 217 
Staar (överstelöjtnant vid 
CCG[BE]) 75 
Stadener, Sam 97 
Statens återuppbyggnads
nämnd 16 
Stechen, Hilde 178 
Stechen, Kurt 23, 43, 
174-178, 180, 181, 183,218 
Stedt, Eira 137-140,152 
Stemmer, Wilhelm 172 
Stensland, Per G 161 
Stillschweig, Kurt 164 
Strecker, Gabriele 180 
Strzelewicz, Willy 173, 175 
Sträng, Gunnar 200 
Strömholm, Stig 31 
Stüber, Gabriele 15, 16, 210 
Stähle, Anders Nils Oscar 74 

246 



Svenska Arbetsgivareförening 
(även SAF) 48, 162, 167, 173, 
217 
Svenska Bibliotekariesam
fundet 168 
Svenska Europahjälpen (även 
SEH och Europahjälpen) 16-
19, 22, 23, 36-39, 48,51,68, 
71, 80-85, 89, 90, 113, 117, 
124, 170, 182, 185, 199, 202, 
210,213,217 
Svenska Institutet (även SI) 
72, 178, 179, 181, 200-202, 
Svenska Israelhjälpen 199 
Svenska Israelmissionen (även 
SIM) 84, 120, 121, 124 
Svenska kommittén för 
internationell hjälpverksamhet 
(ävenSIH) 16-19,22,23, 
32-37, 38, 39,47,51,61,62, 
65, 68, 69, 71-76, 80, 83-85, 
87, 110-113, 115, 116, 124, 
133, 134, 158, 159, 161, 162, 
168, 170, 179, 210, 213-215, 
217 
Svenska Kvinnors Barnhjälp 
117 
Svenska röda korset (även 
SRK och Swedish Red Cross) 
15-19,21-23, 32-35, 37,51, 
60, 62-70, 73-83, 85-93, 108, 
109, 111,116-118, 121-122, 
134, 138, 170, 183, 184,186, 
198-200, 202, 204-207, 210, 
212-216, 219-222 
Svenska Scoutförbundet 45, 
179 
Svenska Socialdemokratiska 
Kvinnoförbundet 115 
Svensk-Tyska Sällskapet 127, 
181 
Sveriges flickscouter 45 
Sveriges förenade student
kårer 179 
Sveriges Kommunistiska 
Ungdomsförbund 179 
Sveriges Socialdemokratiska 
Ungdomsförbund 179 
Söderberg, Sten 17 
Söderman, Harry 84, 115 
Söderquist, Sven 43, 169, 175 

Tedder, lord Arthur William 
33,213 
Tegen, Einar 42, 156-158, 
161, 163, 167,189,191 
Tegen, Gunhild 191 
Tent, James F 170 
Tesch, Carl 180 
Thalén, Nils 89 
Thedin, Nils 158, 159 
Thomsen, Ivar 78, 79, 88, 
101, 109 
Thoursies, Ragnar 35 
Tiselius, Ellen 77, 82 
Torstendahl, Rolf 20-22, 204 
Trotzig, Dag 161 
Truman, Harry 201 
Turner, Ralph E 161 
Tyska kyrkokontoret 111, 
118 
Undén, Östen 73,104, 186, 
219 
United Nations Educational, 
Scientific and Cultural 
Organization (även UNESCO) 
71-73,214 
United Nations International 
Children Emergency Fund 
(även UNICEF) 71-73, 85, 
214 
United Nations Relief and 
Works Agency 199 
United Nations Relief and 
Rehabilitation Administration 
(även UNRRA) 33, 69-71, 73, 
112, 134-136, 163, 198,213, 
214,216 
United States Committee on 
Educational Reconstruction 
161 
Uslar, José Herrera 139, 216 
Utrikespolitiska Institutet 
168 
Wagnsson, Ruben 144 
Walker, Herbert 169, 174, 
194, 218 
Wallin, Emil 115, 116 
Vansittart, lord Robert 
Gilbert 30, 31, 48, 50 
Weibull, Curt 40 
Weijne, Josef 171 
Weiss, Peter35 

247 



Wennerberg (ministerfru i 
Chile) 84 
West, [pseudonym für 
Richard Kurfürst] 193 
Wiebe, Stig O W 36 
Wigforss, Ernst 61 
Wigforss. Eva 115 
Wikmark, Gun 129 
Wilkening, L 115 
Willers, Uno 39-40, 168 
Wilson, J 46 
Wilson, Woodrow 64 
Volkssolidarität (även VS) 77, 
92 
Wollasch, Hans-Josef 14, 15, 
82, 86, 210 
Wood, SH 189 
Vyshinskii, Andrej 135 
Världssamlingen för fred 156 
Zakarias, Anton 129 
Zetterholm, Tore 35 
Youth Aliya 199 
Ytterberg, Einar 114 
Öhman, Hans 67 
Österrikiska hjälpkommittén i 
Göteborg 117 
Östrand, David 80 

248 



Hittills utkomna arbeten i ACTA UNIVERSITATIS UMENSIS 

1 Bertil Malmbergs skolpojksbrev. U tgivna av Sven Wallmark. 1975. 
2 Saga-Marianne Norlén & Teut Wallner. Skriftatias för datering av Birger 

Sjöbergs manuskript. 1974. 
3 Karin Eriksson. Studier i Umeå stads byggnadshistoria. Från 1621 till omkring 

1895. Diss. 1975. 
4 Sylvia Danielson. Läroboksspråk. En undersökning av språket i vissa 

läroböcker för högstadium och gymnasium. Diss. 1975. 
5 Sigurd Fries. Svensk a växtnamn i riksspråk och dialekt. 1975. 
6 Folke Nordström. Mediaeval baptismal fonts. An iconographical study. 1984. 
7 Sven-Bertil Jansson. Folket, de bildade och landsmålslitteraturen. Svensk 

dialektdikt 1875—1900. 1975. 
8 Jan Nilsson. Plurala ortnamn på Island. Morfologiska iakttagelser. Diss. 1975. 
9 Sylvia Danielson. Samuel Columbus' språkprogram i En Swensk Ordeskötsel.' 

1976. 
10 Birger Liljestrand. Strindbergs Mäster Olof-dramer. En studie i 1800-talets 

dramaspråk. I. Diss. 1976. 
11 Gudrun Utterström. T illnamn i den karolinska tidens Stockholm. 1976. 
12 Dialectology and Sociolinguistics. Essays in honor of Karl-Hampus Dahlstedt 

19 April 1977. Edited by C.-C. Elert, S. Eliasson, S. Fries and S. Ureland. 1977. 
13 Ann-Maria Ullsten. Umeå-pressen 1917—1922. En studie i lokalpress. Diss. 

1977. 
14 Gustaf Utterström. Fattig o ch föräldralös i Stockholm på 1600- och 1700-talen. 

1978. 
15 Gunnar Eriksson. Kartläggarna. Naturvetenskapens tillväxt och tilllämpningar 

i det industriella genombrottets Sverige 1870—1914. 1978. 
16 Iréne Jo hansson. Funktionella aspekter på satsintonationen i svenska. Diss. 

1978. 
17 Inger Nilsson. Grönlandsfrågan 1929—1933. En studie i småstatsimperialism. 

Diss. 1978. 
18 Tom Ericsson. I fosterlandets tjänst. En studie i den svenska arméunder-

befälskårens fackliga strävanden 1901—1922. Diss. 1978. 
19 Brit Uppman. Samhället och samerna 1870—1925. Diss. 1978. 
20 Teater i Göteborg 1910—1975. I—III. 1978. 
21 Dag Nordmark. Sa mhället och scenen. En studie i Rudolf Värnlunds drama 

Den heliga familjen, dess litterära och sociala förutsättningar. Diss. 1978. 
22 Björn Jernudd. The Language Survey of Sudan. The First Phase: A Question

naire Survey in Schools. Diss. 1979. 
23 Ulf Bäcklund. Restricted Adjective-Noun Collocations in English. 1981. 
24 Nord-Skandinaviens historia i tvärvetenskaplig belysning. Utg. av Evert 

Baudou och Karl-Hampus Dahlstedt. 1980. 
25 Rolf Hedquist. Emotivt språk: en studie i dagstidningars ledare. Diss. 1978. 
26 Monica Loeb. Vonnegut's Duty-Dance with Death-Theme and Structure in 

Slaughterhouse-Five. Diss. 1979. 
27 Algot Hellbom. Ordbok över Njurundamålet. 1980. 
28 Kerstin Elert. Portraits of Women in Selected Novels by Virginia Woolf and 

E. M. Forster. Diss. 1979. 
29 Veronica Bonebrake. Historical Labial-Velar Changes in Germanic. Diss. 1979. 
30 Birger Liljestrand. Strindbergs Mäster Olof-dramer. En studie i 1800-talets 

dramaspråk. II. 1980. 
31 Maria Bolanden Predikativens funktion i svenskan. Diss. 1980. 
32 Konstkultur i Norrland. En informationsskrift om forskning vid Institutionen 

för konstvetenskap. 1980. 



33 Internordisk språkförståelse. Ut g. av C.-C. Elert. 1981. 
34 Magnus von Platen. Privatinformation i skolan. En undervisningshistorisk 

studie. 1981. 
35 Marja Sjöberg. Brott och straff i Västernorrland 1861—90. Diss. 1981. 
36 TVåspråkighet. Utg. av E. Ejerhed och I. Henrysson. 1981. 
37 Svenskans beskrivning 12. Utg. av C.-C. Elert och S. Fries. 1981. 
38 Ingeborg Nordin Hennel. Dömd och Glömd. En studie i Alfhild Agrells liv och 

dikt. 1981. 
39 Kjell Söderberg. Den första massutvandringen. Diss. 1981. 
40 Claes-Christian Elert. Ljud och ord i svenskan. 2. 1981. 
41 Rolf Hedquist. Språklig kommunikation med förbehåll. En studie i det 

politiska språkets pragmatik. 1981. 
42 Bo Sundin. Ingenjörsvetenskapens tidevarv. Ingenjörsvetenskapsakademin, 

Pappersmassekontoret, Metallografiska institutet och den teknologiska forsk
ningen i början av 1900-talet. Diss. 1981. 

43 Readings on Unbounded Dependencies in Scandinavian Languages. Edited by 
Elisabet Engdahl and Eva Ejerhed. 1982. 

44 Inger Hultgren. Kvinnors organisation och samhällets beslutsprocess. Fredrika-
Bremerförbundet och Husmodersförbundet Hem och Samhälle på riksplanet 
och lokalt i Jämtlands län 1925—1975. Diss. 1982. 

45 Teater i St ockholm 1910—1970. I—III. 1982. 
46 Roger Qvarsell. Ordning och behandling. Psykiatri och sinnessjukvård i Sverige 

under 1800-talets första hälft. Diss. 1982. 
47 Suppression, Struggle and Success. Studies on Three Representatives of 

Cultural Life in Sweden: Fredrika Bremer, Andreas Kempe and Linnaeus. 
Edited by C laes-Christian Elert and Gunnar Eriksson. 1982. 

48 Åke Jonsson. Den omsorgsfulle ordmålaren. Studier i Sven Jerrings radiospråk 
mot bakgrund av radions allmänna syn på språket under de första decennierna. 
Diss. 1982. 

49 Nordsvenska. Språkdrag i övre Norrlands tätorter. Utg. av C.-C. Elert och 
S. Fries. 1982. 

50 Per Frånberg. Umeåsystemet. En studie i alternativ nykterhetspolitik 
1915—1945. Diss. 1983. 

51 Maria Haar. The Phenomenon of the Grotesque in Modern Southern Fiction. 
Some Aspects of Its Form and Function. Diss. 1983. 

52 Tage Boström. Okänd soldat och kända soldater. Beteenden, attityder och 
struktur i Väinö Linnas krigsroman. 1983. 

53 Birgit Petersson. "Den farliga underklassen!' Studier i fattigdom och brotts
lighet i 1800-talets Sverige. Diss. 1983. 

54 Birger Liljestrand. Tal i prosa. Om svenska författares anföringsteknik. 1983. 
55 Taisto Määttä. Hur finskspråkiga uppfattar svenskans vokaler. En studie i 

kontrastiv fonetik med användning av naturligt och syntetiskt tal. 1983. 
56 Sverker R. Ek & Lennart Forslund. Marionetten som avantgardist. Kring 

Marionetteatern i Stockholm. 1984. 
57 Från barnatid till åldrig dag. Mi nnesanteckningar av Sophie Björkman. Utgiv

na av Christina Nordström. 1984. 
58 Ingeborg Nordin Hennel. "Ämnar kanske fröken publicera något?" Kvinnligt 

och manligt i 1880-talets novellistik. 1984. 
59 Nordic Prosody III. Papers from a Symposium. Ed. by C.-C. Elert, 

I. Johansson & E. Strangert. 1984. 
60 From Sounds to Words. Essays in honor of Claes-Christian Elert 23 December 

1983. 1983. 
61 Florilegium Nordicum. En bukett nordiska språk- och namnstudier tillägnade 

Sigurd Fries den 22 april 1984. 1984. 



62 Anders Brändström. "De kärlekslösa mödrarna." Spädbarnsdödligheten i 
Sverige under 1800-talet med särskild hänsyn till Nedertorneå. Diss. 1984. 

63 Ulf Bäcklund. Realize and Recognize. A Study in Immediate Contextual 
Dependency. 1984. 

64 Birgitta Hene. "Den dyrkade Lasse och stackars lilla Lotta." En syntaktisk-
semantisk studie av personbeskrivande adjektiv och adverb i populära 
ungdomsböcker. Diss. 1984. 

65 Gull-Mari Rosén. Konst- och konsthantverkscirklar under 1970-talet. De fyra 
största studieförbundens syn på denna verksamhet med anledning av den nya 
kulturpolitiken. Diss. 1984. 

66 Claes Rosenqvist. Hem till historien. August Strindberg, sekelskiftet och 
"Gustaf Adolf". Diss. 1984. 

67 Elina Helander. Om trespråkighet — en undersökning av språkvalet hos samer-
na i Övre Soppero. Diss. 1984. 

68 Karl Johan Danell. Om franska munkars nöjesliv på medeltiden, om George 
Brassens' gorilla, om hertig d'Harcourt och grönkål samt andra kåserier kring 
franska fenomen och frågetecken. 1985. 

69 Eva Strangert. Swedish speech rhythm in a cross-language perspective. Diss. 
1985. 

70 Texten och läsaren i ett historiskt perspektiv. Föredrag vid nordiskt symposium 
i idé- och litteraturhistoria. Utg. Raoul Granqvist. 1985. 

71 Hugo Olsson. La concurrence entre //, ce et cela (ça) comme sujet d'expressions 
impersonnelles en français contemporain. 1985. 

72 Inga-Britt Lindblad. Lokalradiospråk. En studie av tre lokalradiostationers 
sändningar. Diss. 1985. 

73 Inger Fredriksson. Studier i Mikael Agricolas bibliska företal. Diss. 1985. 
74 Agneta Guillemot. Rask Resolut Trogen. De indelta soldaterna i det svenska 

agrarsamhället. Diss. 1986. 
75 Ulf Magnusson & Gunnar Persson. Facets, Phases and Foci. Studies in Lexical 

Relations in English. 1986. 
76 Kerstin Laitinen. Begärets irrvägar. Existentiell tematik i Stig Dagermans texter. 

Diss. 1986. 
77 Gunilla Domellöf. I oss är en mångfald levande. Karin Boye som kritiker och 

prosamodernist. Diss. 1986. 
78 Jan Nilsson. Relation och namn. TVå k apitel om nordiska prepositionsnamn 

och liknande ortnamnskonstruktioner. 1986. 
79 Ingrid Melander. The Transcendent Flame. Thematic/Structural Complexity in 

Francis Warner's Experimental Sonnets. 1987. 
80 Lennart Pettersson. Verbböjningar i jukkasjärvifinskan. Diss. 1987. 
81 Inger Bergström. Grammatical Correctness and Communicative Ability. A Per

formance Analysis of the Written and Spoken English of Swedish Learners. Diss. 
1987. 

82 Christina Florin. Kampen om katedern. Feminiserings- och professionalise-
ringsprocessen inom den svenska folkskolans lärarkår 1860—1906. Diss. 1987. 

83 Per Råherg. The Space of Man. New Concepts for Social and Humanist Plan
ning. 1987. 

84 Per Ringby. Författarens dröm på scenen. Harald Molanders regi och författar
skap. Diss. 1987. 

85 Jörg Lindner. Den svenska Tysklands-hjälpen 1945—1954. Diss. 1988. 

Försäljning och distribution: 
Almqvist & Wiksell International, Box 638, 101 28 Stockholm, Sweden 















Acta Universitatis Umensis 
0 

Umea Studies in the Humanities 85 

Universitetet i Umeå 

ISBN 91-7174-342-1 
ISSN 0345-0155 


