
Linnéuniversitetet 

Institutionen för kulturvetenskaper  

 

 

 

 

Erfarenheter och minnen i spåren av 

migration 

Om tysk gemenskap i St. Gertruds församling i Stockholm efter 1945                                                 

och om tyska kvinnors erfarenheter och minnen från en uppväxt i Nazityskland formade av 

ett liv i Sverige 

 

 

 

 

Kerstin Danielsson  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Masteruppsats i  Historia      Avancerad nivå 

   Handledare: Lars Olsson      5HI50E (30p) 

   Examinator: Gunlög Fur      30 augusti 20011 



1 
 

Innehåll 

1. ERFARENHETER OCH MINNEN I SPÅREN AV MIGRATION ......................................................................... 3 

INLEDNING ............................................................................................................................................................. 3 

En teoretisk inordning .................................................................................................................................... 3 

Forskning i obruten terräng ............................................................................................................................ 6 

Uppsatsens syfte och frågeställningar ........................................................................................................... 8 

Uppsatsens fortsatta disposition .................................................................................................................... 9 

FRÅN TYSKLAND TILL SVERIGE – EN KONTEXT KRING MIGRATION ..................................................................................... 10 

Andra världskriget som brytpunkt?  Flyktingar blir arbetskraftinvandrare .................................................. 10 

Tysk emigration efter 1945........................................................................................................................... 14 

Tyskar i Sverige under och efter andra världskriget ..................................................................................... 17 

Det svenska samhällets förhållande till Nazityskland före, under och efter kriget ...................................... 18 

2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER............................................................................................................ 23 

FÖRHÅLLANDET TILL DET FÖRFLUTNA, SAMTIDEN OCH FRAMTIDEN ................................................................................... 23 

Individuella erfarenheter och förväntningar ................................................................................................ 25 

Gemenskapsstiftande minnen och dess kollektiva ramar ............................................................................ 28 

SOCIALA KATEGORIER OCH MAKT .............................................................................................................................. 30 

Kön/Genus .................................................................................................................................................... 32 

Nationalitet .................................................................................................................................................. 32 

Generation .................................................................................................................................................... 33 

Klass .............................................................................................................................................................. 34 

Makt som hegemoni ..................................................................................................................................... 35 

3. METOD OCH KÄLLOR ............................................................................................................................. 37 

MIN POSITION SOM FORSKARE ................................................................................................................................. 37 

VARFÖR MUNTLIG HISTORIA? ................................................................................................................................... 38 

I JAKTEN PÅ KÄLLOR ................................................................................................................................................ 39 

En gemenskap studerad i arkiv ..................................................................................................................... 40 

Historia över en kopp kaffe .......................................................................................................................... 42 

4. ATT MINNAS I EN MIGRATIONSGEMENSKAP .............................................................................................. 47 

Tyska St. Gertruds tidiga anor ...................................................................................................................... 47 

En del av svenska statskyrkan ...................................................................................................................... 48 

Balansgången mellan 1933-1945 ................................................................................................................. 49 

När kriget tog slut ........................................................................................................................................ 53 

EN TYSK GEMENSKAP I STOCKHOLM EFTER ANDRA VÄRLDSKRIGET .................................................................................... 53 

Kyrkan åter en samlingspunkt ...................................................................................................................... 54 

Mädchenkreis – en del av församlingen ....................................................................................................... 57 

I gränslandet mellan Sverige och Tyskland................................................................................................... 60 

Skuggan från det närliggande förflutna ....................................................................................................... 64 

Som ur intet – förhållandet till det egna förflutna ....................................................................................... 66 

Världsliga minnen i religiösa tolkningar ....................................................................................................... 70 

När efterkrigstiden gick mot sitt slut ............................................................................................................ 72 

St. Gertrud ur personliga perspektiv ............................................................................................................. 74 

5. ATT MINNAS I SPÅREN AV MIGRATION – FYRA TYSKA KVINNOR I SVERIGE ........................................... 76 

ERFARENHETER FRÅN UPPVÄXTEN I NAZITYSKLAND SOM BAKGRUND I MIGRATIONSPROCESSEN .............................................. 76 

Att lämna Tyskland ....................................................................................................................................... 77 



2 
 

Att komma till Sverige .................................................................................................................................. 81 

Sammanfattande diskussion och slutsatser ................................................................................................. 84 

EN SUBJEKTIV PLATS I DET HISTORISKA FLÖDET ............................................................................................................. 86 

Fru N. ............................................................................................................................................................ 87 

Fru K.............................................................................................................................................................. 90 

Fru L. ............................................................................................................................................................. 94 

Fru M. ........................................................................................................................................................... 96 

Sammanfattande diskussion och slutsatser ................................................................................................. 97 

ETT FÖRFLUTET FRÅN TYSKLAND I EN SVENSK OMGIVNING ............................................................................................ 101 

Sammanfattande diskussion och slutsatser ............................................................................................... 108 

ATT VARA TYSK I SVERIGE EFTER ANDRA VÄRLDSKRIGET ................................................................................................ 109 

Sammanfattande diskussion och slutsatser ............................................................................................... 113 

6. HEGEMONI OCH MINNESRAMAR I ST. GERTRUDS FÖRSAMLING ......................................................... 115 

TYSKA KYRKAN BAKOM SLOTTET .............................................................................................................................. 115 

VAD DET PRATADES OM… ...................................................................................................................................... 118 

7. SLUTSATSER OCH UTBLICK ................................................................................................................... 120 

8. KÄLLOR OCH LITTERATUR .................................................................................................................... 125 

TRYCKTA KÄLLOR ................................................................................................................................................. 125 

OTRYCKTA KÄLLOR ............................................................................................................................................... 125 

MUNTLIGA KÄLLOR .............................................................................................................................................. 125 

LITTERATUR ........................................................................................................................................................ 125 

OTRYCKT LITTERATUR ........................................................................................................................................... 128 

  



3 
 

1. Erfarenheter och minnen i spåren av migration  

Inledning 
I blickfånget för denna studie står frågan om historiska erfarenheter i migrationsprocesser. Fokus är 

riktat mot tyska kvinnor som åren efter andra världskriget flyttade till Sverige för att ta anställning 

som hembiträden och som i St. Gertruds församling i Stockholm funnit en tysk gemenskap. Det land 

de lämnade bakom sig var sargat av nationalsocialistisk diktatur och krig: Förintelsen av miljontals 

människor var ett faktum som inte kunde negligeras, från Tysklands östra delar hade tyskar flytt och 

fördrivits västerut, familjer var splittrade, städer låg i ruiner. I Sverige mötte de tyska kvinnorna ett 

land som skonats från kriget. Skillnaderna till det tyska samhället var inte bara uppenbara materiellt, 

utan även mentalt. Under krigsåren hade människorna i Sverige gjort andra erfarenheter än de som 

levt i Tyskland. De hade därmed också andra föreställningar om kriget och nationalsocialismen. 

Migrationen från Tyskland till Sverige innebar för de tyska kvinnorna således ett gränsöverskridande 

från ett kollektivt erfarenhetsrum till ett annat. Men, det var inte bara det svenska som de tyska 

kvinnorna mötte i Sverige. I Stockholm erbjöd den Tyska kyrkan och St. Gertruds församling en tysk 

lutheransk gemenskap. Tillhörande Svenska statskyrkan men med tyska som språk och pastor från 

Tyskland befann sig församlingen mitt emellan två nationella kulturer. Den självbild som utgick från 

församlingen var således ett resultat av såväl svenska som tyska influenser. Under efterkrigsåren 

utgjorde församlingen en mötesplats för tyskar som på olika sätt upplevt åren av nationalsocialistisk 

diktatur och krig. Det var även ett möte mellan en församling, som tagit del av händelserna i Tyskland 

på avstånd i Sverige, och nyanlända tyskar som levt i det Tyskland som 1945 ovillkorligen 

kapitulerade. I församlingen sammanfördes således olika erfarenheter och minnen från det 

närliggande förflutna. I föreliggande studie riktas fokus mot hur kvinnor som efter kriget emigrerade 

från Tyskland till Sverige idag ser tillbaka på sin barndom i nationalsocialismens Tyskland och hur 

deras erfarenheter och minnen tagit form i det svenska samhället. Jag ska också diskutera hur unga 

kvinnor som efter krigsslutet kom till Stockholm präglade tyska St. Gertrudsförsamlingen och 

huruvida deras erfarenheter från det nära förflutna blev en del av församlingens narration.  

En teoretisk inordning 

Att erfarenheter och minnen är betydelsefulla såväl för en persons identitet som i interaktionen med 

andra, är ett teoretiskt grundat antagande som föreliggande studie bygger på.  För individen skapar 

erfarenheter och minnen referenser för hur saker och ting uppfattas och tjänar som en orientering i 

tid.1 När den enskildes minnen kommuniceras, uppstår en social process, i vilken föreställningar om 

                                                           
1
 Koselleck, Reinhart, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt am Main: Schurkamp, 

2000. 

 

https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=4/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Vergangene
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=4/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Zukunft
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=4/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=zur
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=4/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Semantik
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=4/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=geschichtlicher
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=3/TTL=4/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Zeiten
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det förflutna förhandlas och så småningom blir till en kollektiv berättelse. Berättelser ger uttryck för 

delade föreställningar om vilka vi är, vilka som är de andra, liksom vad som skiljer oss åt och vad som 

förenar oss.2 I migrations- och integrationsprocesser, där människor med olika erfarenheter och 

historisk bakgrund kommer samman, kan det förflutna således antas påverka möjligheten att känna 

tillhörighet och gemenskap.3 Beträffande St. Gertruds församling inställer sig frågan huruvida det 

förflutna blev en bas för identitetsskapande och hur en kollektiv föreställning om det förflutna 

formades i församlingen åren efter andra världskriget, vilka händelser och aspekter som tillskrevs 

betydelse och vilkas erfarenheter som uppmärksammades. Det är även intressant att se huruvida 

Tysklands närliggande förflutna, liksom egna erfarenheter från en uppväxt i ”Tredje riket”, påverkade 

de tyska kvinnornas självuppfattning i mötet med det svenska samhället där föreställningar om 

nationalsocialism och krig byggde på i grunden andra erfarenheter: huruvida föreställningar om det 

förflutna kom att fungera inkluderande respektive exkluderande för de tyska kvinnorna i det svenska 

samhället.  

Som migrant med band till två nationer utgör historien även en särskild aspekt av förståelsen för 

nationalitet. Statsvetaren och socialantropologen Benedict Anderson menar att en gemensam 

berättelse om det förflutna utgör en viktig referens i det som han kallar den föreställda gemenskapen 

och definierar som en samhörighet med okända människor på basis av nationalitet.4 I egenskap av 

tysk församling i Sverige och med en stor del medlemmar med migrationsbakgrund blir det intressant 

att studera vilka historiska referenser St. Gertruds församling använde sig av för att inordna sig i en 

större gemenskap, såväl en tysk som en svensk, under åren efter andra världskriget. En viktig fond 

utgör det svenska samhället i vilket den tyska församlingen verkade. I avhandlingen Nazismens 

sensmoral beskriver historiken Johan Östling hur historien om andra världskriget i Sverige blev en 

berättelse om andra länder.  Han framhåller att misstänksamheten mot Tysklands politiska och 

andliga traditioner var kompakt under åren efter kriget och att erfarenheterna av nazismen präglade 

mötet med det tyska.5 Hur St. Gertruds församling i egenskap av tysk gemenskap, och de tyska 

kvinnorna utifrån sin tyska härkomst, i denna kontext förhöll sig till Tyskland och den tyska historien 

kan kopplas till begreppet historiemedvetande. Begreppet innefattar en föreställning om samband 

mellan dåtid, nutid och framtid: Utifrån erfarenheter och det sätt det förflutna traderas formas en 

                                                           
2
 Assmann, Jan, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, 6. 

Aufl., München: Beck, 2007. 
3
 Georgi, Viola B. & Ohlinger, Rainer (red.), Crossover Geschichte. Historisches Bewusstsein Jugendlicher in der 

Einwanderungsgesellschaft, Hamburg: Edition Körber Stiftung, 2009. 
4
 Anderson, Benedict, Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning, 

Uddevalla: Daidalos, 1993. 
5 Östling, Johan, Nazismens sensmoral. Svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyning, Stockholm: 

Atlantis, 2008, s. 249. 
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samtida existens såväl som förväntningar inför framtiden. Hur erfarenheterna av krig och 

nationalsocialistisk diktatur hanterades av tyskar i migration berättar således något om vilken 

position som söktes i förhållandet till hemlandet Tyskland såväl som till det nya landet Sverige.  

I fokus för studien står tyska kvinnor. Definition förutsätter att kategorierna nationalitet och 

kön/genus är betydelsebärande. I föreliggande studie studeras de i en kontext där så är fallet: 

Nationalitet är intressant i betraktandet av migrationsprocessen, eftersom tysk blir en urskiljande 

kategori i det svenska samhället. I St. Gertruds församling, som var (och är) en inrättning för tyska 

medborgare eller tysktalande personer födda i annat land, liksom för dessa personers 

familjemedlemmar, definieras tysk utifrån härkomst och språk. I en tid då Tyskland kapitulerat, 

territoriellt reducerats och av yttre makter delats, är det intressant att studera hur samhörigheten till 

det gamla hemlandet upprätthölls liksom vilken betydelse som inom St. Gertruds församling lades i 

begreppet tyskhet. Kön/genus å sin sida är kopplat till könsordningen i den historiska kontexten av 

andra världskriget, vilken ligger till grund för att berättelser om kvinnor och män i kriget ser olika ut. 

Föreställningen om den tyska kvinnan kan antas varit en annan än om den tyska mannen. Att 

fokusera på kvinnors erfarenheter och kvinnliga berättelser är således ett sätt att begränsa studien 

och uppmärksamma ett perspektiv som i tidigare forskning om tysk invandring till Sverige hamnat i 

skuggan. Kön/genus spelade även en central roll i det svenska samhället efter kriget. För tyska 

kvinnor var ett arbete som hembiträde en av de få möjligheterna att komma till Sverige. För män såg 

det annorlunda ut. Utifrån den genomgående isärhållningen av kvinnor och män som kan knytas till 

den undersökta tidsperioden blir det intressant att studera de tyska kvinnornas handlingsutrymme i 

det svenska samhället utifrån en genusaspekt. Det gör det även relevant att undersöka St. Gertruds 

församling utifrån ett kvinnligt perspektiv.  

Ytterligare en kategori som används för att ringa in den undersökta gruppen är generation. Utifrån 

Karl Mannheims begrepp Generationslagerung, som identifierar personer födda vid samma tid och i 

samma rum, och Generationszusammenhang som därtill förutsätter att personerna delar liknande 

erfarenheter, studeras kvinnorna i studien som tillhörande samma generation.6 Kvinnorna i studien 

är alla födda på 1920-talet. De delar erfarenheten av att som barn och ungdomar ha inlemmats i det 

nationalsocialistiska Tyskland och att i Tyskland ha upplevt åren av krig. Därtill delar de erfarenheten 

av att under efterkrigsåren ha kommit till Sverige och här tagit anställning som hembiträde. De tyska 

kvinnorna kan därmed betraktas som en generation, annorlunda gentemot generationsformeringar 

                                                           
6
 Mannheim, Karl, Das Problem der Generationen, i:von Kurt H. Wolf (red.), Karl Mannheim, Wissenssoziologie. 

Auswahl aus dem Werk, Berlin 1964, s. 509-565.  
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de mötte i Sverige, såväl i det svenska samhället i stort som i St. Gertruds församling. Till 

kategorierna nationalitet, kön/genus och generation, genom vilka den studerade gruppen urskiljs, 

läggs på studien även ett klassperspektiv. Som hembiträden är kvinnorna att betrakta som 

arbeterskor eftersom de var lönearbetare i underordnad ställning. Genom sitt arbete i välsituerade 

familjer kom de i Sverige i kontakt med, och blev kanhända introducerade, i ett högre samhällsskikt. 

Intressant att undersöka är hur de utifrån sin klassmässiga bakgrund i Tyskland förhöll sig till denna 

position. Intressant är även att studera huruvida klass tillskrevs betydelse i gemenskapen i St. 

Gertruds församling och på vilket sätt klasspositioner där markerades. Med begreppet hegemoni 

avser jag analysera maktrelationer inom St. Gertruds församling.     

Forskning i obruten terräng  

Föreliggande studie berör områden som ännu är att betrakta som outforskade inom svensk 

historieskrivning. Detta gäller såväl invandringen av tyska hembiträden till Sverige under 1950-talet 

som den funktion den tyska kyrkan i Stockholm utgjorde för denna grupp. Överlag har rekryteringen 

av utländsk arbetskraft under den närmaste efterkrigstiden endast utforskats marginellt. Historiken 

Johan Svanberg, som i sin doktorsavhandling från 2010 behandlar rekryteringen av ester inom 

verkstadsindustrin med fokus på Svensk Stålpressning AB i Olofström 1945-1952, konstaterar i sin 

forskningsöversikt att det, undantaget rekryteringen av italienska och sudettyska arbetare, skrivits 

ytterst lite på området och han framhåller särskilt en kunskapslucka gällande de tyska 

hembiträdena.7 Parallellt till min studie ägnar sig genusvetaren Emma Strollo åt denna grupp i sitt 

pågående dissertationsprojekt. Även hon använder sig av muntliga källor men lägger mer fokus på 

arbetssituationen i Sverige än på kvinnornas förflutna i Tyskland. Att invandring under efterkrigstiden 

just nu är föremål för historiskt relaterad forskning har flera förklaringar. En är att tidsperioden kan 

betraktas som början på immigration till Sverige i större skala. Förutsättningarna under vilka Sverige 

öppnade upp för immigration framträder i skarp kontrast till dagens situation: Då täckte immigranter 

upp en efterfrågan på arbetskraft. Sedan 1970-talet i tider då arbetslöshet rått, har immigration 

istället kommit att diskuteras som ett problem för arbetsmarknaden. En annan förklaring är att finna 

i tidsavståndet och det faktum att människorna som upplevt denna epok, nu börjar gå ur tiden.  

Beträffande exilföreningar och sammanslutningar för tyska immigranter i Sverige utgör germanisten 

Helmut Müsseners verk Exil in Schweden från 1974 en grundbult i den tidigare forskningen. I sin 

studie behandlar han tyska flyktingar som kom till Sverige under kriget och hans fokus är riktat mot 

                                                           
7
 Svanberg, Johan, Arbetets relationer och etniska dimensioner. Verkstadsföreningen, Metall och esterna vid 

Svenska Stålpressning AB i Olofström 1945-1952, Göteborg: Univ. Press, 2010, s. 36. 
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politiska och kulturella organisationer. St. Gertruds församling i Stockholm tas där inte upp.8 Kyrkans 

roll under kriget har däremot undersökts ingående av historikern Ingrid Bohn som i sin 

doktorsavhandling Zwischen Anpassung und Verweigerung från 1996 redogör för St. Gertruds 

relation till politiken, och då främst kyrkopolitiken, i Tyskland under åren 1933-1945, liksom 

församlingens tillvaro som tysk gemenskap i Stockholm under samma tid. Hennes fokus är riktat mot 

församlingens bärande representanter, dvs. pastor Emil Ohly och kyrkorådets medlemmar.9 Följden 

är att Bohn nästintill uteslutande skriver om män med inflytande. Min motivation är att ta vid där 

Bohn avslutar, vid krigsslutet 1945, men med ett vidare perspektiv där unga kvinnliga 

församlingsmedlemmar ställs i förgrunden. Även senare historisk forskning om tysk invandring till 

Sverige har fokuserat på krigsåren eller tiden dessförinnan, undantaget Tempsch som skrivit om 

sudettysk invandring (om den nu ska räknas till tysk?).10 Det glesa forskningsläget gör det i 

föreliggande studie svårt att gripa tillbaka på tillförlitlig information som kan vara viktig för den 

historiska kontexten. En utmaning blir därför att inte spränga ramarna för den undersökning jag 

ämnar göra genom att inta ett för brett perspektiv.   

Även teoretiskt är föreliggande studie att betrakta som nydanande i sin ambition att studera 

historiemedvetande och betydelsen av erfarenheter i migration. I sin forskning om tysk immigration i 

Storbritannien efter 1945 konstaterar historikerna Johannes-Dieter Steinert och Inge Weber-Newth 

att erfarenheter och synen på det förflutna spelat en betydande roll i mötet mellan tyska 

immigranter och britter. I sin studie utgår de dock inte från ett teoretiskt ramverk kring 

historiemedvetande utan fokuserar mer på betydelsen och innebörden av tyskhet för immigranter i 

efterkrigets brittiska samhälle.11 Deras forskning har varit en stor inspirationskälla i mitt arbete. Inom 

svensk forskning har Svanberg analyserat hur skilda erfarenheter och etniskt konstruerade 

historiebilder påverkat mötet mellan estniska arbetare och etniska svenskar på fabriksgolvet i SSAB i 

Olofström. I sin studie lokaliserar han bl.a. en föreställning om tysken som nazist, vilket påverkade 

svenska arbetares inställning till tyska arbetsimmigranter negativt. Svanbergs undersökning 

begränsar sig till en manlig domän inom verkstadsindustrin, vilken kan tänkas skilja sig stort från 

situationen som unga kvinnor, som tog anställning som hembiträden, mötte i Sverige. Metodiskt mer 

än ämnesmässigt har även jag hämtat stor inspiration i Malin Thors avhandling Hechaluz – en rörelse 

                                                           
8
 Müssener, Helmut, Exil in Schweden. Politische und kulturelle Emigration nach 1933, München: Hanser, 1974.  

9
 Bohn, Ingrid, Zwischen Anpassung und Verweigerung. Die deutsche St. Gertruds Gemeinde in Stockholm zur 

Zeit des Nationalsozialismus, Frankfurt am Main: Lang, 1996. 
10

 Tempsch, Rudolf, Från Centraleuropa till folkhemmet. Den sudettyska invandringen till Sverige 1938 - 1955, 

Göteborg, 1997. 
11

 Steinert, Johannes-Dieter & Weber-Newth, Inge (red.), European Immigrants in Britain 1933-1950, München: 

K.G. Saur, 2003.  

 

https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=6/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1004&TRM=Tempsch,Rudolf
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=6/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Fr%BFn
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=6/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Centraleuropa
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=6/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=till
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=6/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=folkhemmet
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=6/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=den
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=6/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=sudettyska
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=6/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=invandringen
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=6/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=till
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=6/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=Sverige
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=6/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=1938
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=6/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1016&TRM=1955
https://kataloge.uni-hamburg.de/DB=1/SET=6/TTL=1/MAT=/NOMAT=T/CLK?IKT=1008&TRM=G%D2teborg
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i tid och rum. Tysk-judiska ungdomars exil i Sverige 1933-1943. I centrum för studien står Hechaluz, 

en judisk, sionistisk och socialistisk organisation genom vilken ett hundratal judiska ungdomar fick 

möjlighet att komma till Sverige efter det att nationalsocialisterna fått makten i Tyskland 1933. I 

avhandlingen studerar Thor dels Hechaluz i relation till det svenska samhället, dels med ett 

inifrånperspektiv där medlemmarnas självbild, handlingsutrymme och syn på den egna 

verksamheten och exiltillvaron i Sverige analyseras. Ett viktigt underlag för studien utgörs av 

intervjuer med ännu levande f.d. medlemmar. Därtill använder sig Thor även av skriftliga källor och 

hon låter de olika källtyperna komplettera och underbygga varandra.12 Parallellerna till min studie är 

därmed påfallande.  

Uppsatsens syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet i föreliggande uppsats är att undersöka hur erfarenheter och minnen av den 

nationalsocialistiska diktaturen och andra världskriget formats i migration. Dels vill jag med hjälp av 

intervjuer studera historiemedvetande på individuell nivå, dels utifrån arkivmaterial från St. Gertruds 

församling analysera hur den nära historien från Tyskland under efterkrigsåren präglade tysk 

gemenskap i Stockholm och vilka erfarenheter som lyfts fram för att forma denna samhörighet.  

I uppsatsen ska följande frågeställningar besvaras:  

• Hur formades en tysk gemenskap i St. Gertruds församling i Stockholm under den direkta 

efterkrigstiden?  

Vilken funktion kan den historiska berättelsen tillskrivas för gemenskapen i St. Gertruds 

församling under åren 1945-1960? Vilka historiska referenser användes för att inordna 

församlingen i en tysk respektive svensk gemenskap, och hur avspeglas däri församlingens 

karaktär av att vara en migrationsgemenskap? 

 

Hur förhöll sig församlingen efter 1945 till den tyska historien om nationalsocialistisk diktatur 

och krig? Vilka erfarenheter lyftes fram och hur tematiserades församlingens eget förflutna? 

 

Viken plats intog unga, från Tyskland nyanlända kvinnor i församlingen och i vilken 

utsträckning blev deras erfarenheter till en del av församlingens narration?  

 

• Hur har tyska kvinnor i Sverige format sina erfarenheter och minnen av en uppväxt i det 

nationalsocialistiska Tyskland?  

                                                           
12

 Thor, Mailn, Hechaluz – en rörelse i tid och rum. Tysk judiska ungdomars exil i Sverige 1933-1943, Växjö: Univ. 

Press, 2005.  
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Utifrån vilka erfarenhetsrum och med vilka förväntningshorisonter menar kvinnorna att de 

format sina liv i Sverige?  

Hur ordnar kvinnorna in sig själva i den historiska kontexten med diktatur och krig, och hur 

förhåller de sig till frågan om kollektiv skuld respektive rollen som offer?  

I vilka sammanhang tillskriver kvinnorna sitt förflutna av krig och diktatur betydelse i 

efterkrigstidens Sverige och i vilka kretsar har de kommunicerat sina erfarenheter?  

Hur påverkade kvinnornas tyska bakgrund deras handlingsutrymme i det svenska samhället?  

• Hur formulerades det i St. Gertruds församling en hegemoni kring klass, nationalitet, kön/genus 

och generation under åren 1945-1960, och vilka avtryck av den återfinns i kvinnornas berättelser?  

Uppsatsens fortsatta disposition  

Efter att ha klargjort den historiska kontexten och presenterat de teoretiska antaganden som ligger 

till grund för föreliggande uppsats, liksom preciserat studiens frågeställningar, ämnar jag härnäst ge 

en utförligare bakgrund, i vilken jag belyser immigration till Sverige under efterkrigsåren, tysk 

emigration efter 1945, tysk immigration i Sverige under och efter kriget samt det svenska samhällets 

förhållande till Nazityskland före, under och efter kriget. I kapitlet därefter redogör jag närmare för 

uppsatsens teoretiska ramverk, som dels består av teorier kring historiemedvetande, dels av teorier 

kring sociala kategorier och makt. I kapitlet metod och källor för jag ett resonemang kring källval och 

diskuterar under vilka aspekter källorna metodiskt ska utvärderas och analyseras. Uppsatsens 

empiriska del består av två separata delstudier som avslutningsvis förs samman i ett resonemang 

kring hegemoni. I den första delstudien behandlar jag gemenskapen i St. Gertruds församling under 

åren 1945-1960. Efter en inledande redogörelse för församlingens tillvaro före 1945, baserad på 

tidigare forskning, analyserar jag hur en tysk gemenskap formades i Stockholm åren efter 

Nazitysklands fall, och hur det närliggande förflutna tematiserades i församlingen. I den andra 

delstudien analyserar jag hur fyra tyska kvinnor, som under efterkrigstiden immigrerade till Sverige 

berättar om sina liv, om sin uppväxt i ”Tredje riket”, om migrationen till Sverige och om 

gemenskapen i St. Gertruds församling. Slutligen för jag i ett resonemang kring hegemoni och 

kollektiva minnesramar samman studien av St. Gertruds församling och analysen av kvinnornas 

levnadsberättelser. I uppsatsens sista kapitel ger jag en kort sammanfattning av uppsatsens viktigaste 

resultat. Då källmaterialet i föreliggande uppsats är på tyska förekommer i framställningen 

återkommande tyska citat. Jag har valt att citera originalet och därtill ge en översättning. Detta 

eftersom en översättning allena aldrig kan återge alla facetter av ett original.   
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Från Tyskland till Sverige – en kontext kring migration 
Att inordna en studie i ett större forskningsfällt handlar inte endast om att fastställa vad som redan 

gjorts, utan även om att tydliggöra den kontext eller kontexter i vilken undersökningen tar form. 

Detta kräver en precisering av studiens huvudfrågor och en betoning av inriktningar. I föreliggande 

uppsats ligger tonvikten på migrationshistoria. En närmare inringning såväl tidsmässigt som 

geografiskt låter sig göras genom att fokusera på tysk emigration under efterkrigsåren, tysk 

immigration till Sverige under och efter andra världskriget, liksom immigration till Sverige generellt 

åren efter 1945. Även den tematiska tyngdpunkten, som tar fasta på betydelsen av historiska 

erfarenheter i migration, bör betonas. I stort knyter den an till teorier om historiemedvetande och 

historiebruk, mer specifikt kopplat till den studerade gruppen, till studier om förhållningssätt till ett 

förflutet av nationalsocialism och världskrig. En viktig bakgrund utgör där även tyska St. 

Gertrudsförsamlingens hållning gentemot Nazityskland.  Nedan ges ett utförligare resonemang av 

tidigare forskningsresultat på nämnda områden. Huvudsakligen är den begränsad till svensk 

forskning även om internationell, och då främst tysk, forskning lyfts fram.  

Andra världskriget som brytpunkt?  Flyktingar blir arbetskraftinvandrare  

De tyska kvinnor som står i fokus i studien kom till Sverige som arbetskraftsimmigranter. Detta även 

om några av dem i Tyskland var flyktingar efter att ha fördrivits från sina hem som låg öster den nya 

gränsen vid Oder-Neiße.13 Inom svensk forskning har flyktingmottagning och arbetskraftsinvandring 

länge studerats som åtskilda fenomen, som två epoker inom svensk immigrationshistoria. I studien 

På tröskeln till Folkhemmet visar Lars Olsson hur andra världskrigets slutskede och efterspel utgjorde 

en skärningspunkt i vilken filantropisk flyktingpolitik överskred och blev till arbetsmarknadspolitik. 

Från sommaren 1944 till våren 1945 kom det uppemot 50 000 flyktingar och repatriandis till Sverige, 

som inkvarterades i förläggningar runt om i landet.14 När efterfrågan på arbetskraft steg visade sig 

denna grupp utgöra en användbar resurs, främst inom områden där det var svårt att rekrytera 

svenska arbetare.15 Från början förutsattes det att flyktingarna skulle återvända till sina hemländer så 

fort möjlighet gavs. Detta visade sig dock svårt eftersom många av de som anlänt från 

koncentrationsläger eller från det av röda armén ockuperade Baltikum, inte ville eller kunde 

återvända. Från svenska myndigheters sida gjordes därför ansträngningar att hitta stadigvarande 

arbeten som möjliggjorde en egen försörjning. Olsson konstaterar att denna flyktingpolitik öppnade 

                                                           
13 Jmf: Persson, Hans-Åke, Retorik och realpolitik. Storbritannien och de fördrivna tyskarna efter andra 

världskriget, Lund: Univ. Press, 1993. 

14
 Se därtill: Johansson, Jesper, Vägershult. En diciplinförläggning för flyktingar i Sverige under andra 

världskriget, Växjö: Svenska Emigrantinstitutet Skriftserie, 16, 2003.  
15 Olsson, Lars, På tröskeln till folkhemmet. Baltiska flyktingar och polska konzentrationslägerfångar som 

reservarbetare i skånskt jordbruk kring slutet av andra världskriget, Lund: Morgonrodnad, 1995, s. 151. 
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upp ögonen för en ny form av arbetskraftsrekrytering utomlands.16 Johan Svanberg knyter an till 

Olssons resonemang när han påpekar att en uppdelning mellan flykting- och arbetsinvandring 

snarare tar fasta på den kvot eller i vilket program som immigranten kommit till Sverige, än dennes 

reella situation.17 För unga tyska kvinnor som efter 1945 befann sig som internflyktingar i Tysklands 

västra delar innebar en anställning i Sverige en möjlighet att undgå denna tillvaro. När de kom till 

Sverige betraktades de dock inte längre som flyktingar utan som arbetskraftsinvandrare.  

Under de första krigsåren hade Sverige tillämpat en mycket restriktiv flyktingpolitik. Från och med 

1942 lättades regelverket och fram till krigets slut mottogs alla som lyckades ta sig till Sverige. 

Samtidigt började en ny utlänningslag utarbetas som 1945 antogs av riksdagen. Denna innehöll 

restriktiva bestämmelser angående inrese- och arbetstillstånd. Bosättnings- och arbetstillstånd var i 

regel tvunget att sökas innan inresa i Sverige. Anställning i husligt arbete var dock undantaget 

bestämmelserna.18 Den ekonomiska utvecklingen efter kriget, i kombination med en demografisk 

tillbakagång av ung arbetskraft och bortfall av arbetsföra flyktingar som återvände hem, gjorde att 

den svenska arbetsmarknaden redan 1946 drabbades av arbetskraftsunderskott.19 I tidigare 

forskning har Rudolf Tempsch och Svanberg fastslagit att frågan om rekrytering av utländsk 

arbetskraft behandlades gemensamt av arbetsgivare, fackföreningsrörelsen och regeringen.20 Medan 

arbetsgivarna inom industrin ställde sig positiva, intog fackföreningsrörelsen en mer tvekande 

hållning. För att möjliggöra välfärdsstatens utbyggnad, vilket fackföreningsrörelsen endast såg som 

möjligt med en växande industri, kom de att acceptera en reglerad invandring, förutsatt att vissa krav 

som bl.a. facklig anslutning, uppfylldes.21 Det faktum att hembiträdena som kom från Tyskland inte 

var fackanslutna tyder på att denna rekrytering följde andra riktlinjer.  

1946 tillsattes Beredningen för utländsk arbetskraft (BUA). Dess uppdrag bestod i att inventera den 

inhemska arbetskraftsreserven (kvinnor och partiellt arbetsföra), fastställa efterfrågan på utländsk 

arbetskraft samt utarbeta riktlinjer för rekrytering och därefter förhandla och sluta arbetskraftsavtal 

med myndigheter i andra länder.22 Svanberg framför att BUA:s arbete inte öppnade upp för fri 

invandring. Tillstånd beviljades endast kvalificerade arbetare till industrier som hade ”betydelse för 

folkförsörjningen” d.v.s. ej ”lyxindustrier” eller serviceyrken. För de manliga immigranterna innebar 

                                                           
16

 Ibid, s. 157. 
17

 Svanberg (2010), s. 13. 
18

 Tempsch (1997), s. 144. 
19

 Ibid, s. 149. 
20

 Ibid, s. 159. Svanberg (2010), s. 346. 
21

 Svanberg (2010), s. 31. Se även: Johansson, Jesper, ”Så gör vi inte här i Sverige. Vi brukar göra så här.” 
Retorik och praktik i LO:s invandrarpolitik 1945-1981, Göteborg: Växjö university press, 2008, s.169ff. 
22

 Tempsch (1997), s. 173.  
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det oftast arbeten inom verkstadsindustrin, medan kvinnorna fick anställning inom beklädnads- och 

textilindustrin eller i husligt arbete.23  

BUA:s arbete resulterade 1947 i att flera avtal med utländska regeringar slöts. Svanberg hänvisar till 

Christer Lund och Rolf Ohlsson som menar att dessa rekryteringar föranledde missnöje såväl i 

utvandringsländer som i Sverige. I ursprungsländerna för att arbetsföra medborgare lockades 

utomlands, i Sverige för att invandrad arbetskraft befarades ha bristande kännedom om svenska 

förhållanden och därför kunde acceptera sämre arbetsvillkor och därigenom hota stabiliteten på 

arbetsmarknaden.24  

I Tyskland, där levnadsstandarden efter kriget var låg och industrin till stor del låg sönderslagen, 

fanns från ockupationsmakternas sida en rädsla för massemigration. I Migration und Politik. 

Westdeutschland, Europa und Übersee 1945-1961 analyserar historikern Johannes-Dieter Steinert 

beroendeförhållandet mellan nationell och internationell migrationspolitik i efterkrigstidens 

(väst)Tyskland och hur statligt utarbetade strategier lät sig omsättas.25 Fram till slutet av 1940-talet 

fanns ett allmänt förbud för tyska medborgare att överskrida de yttre zongränserna utan tillåtelse 

från ockupationsmakterna. Regelverket tolkades, och hade även funktionen av ett 

emigrationsförbud.26 I den amerikanska, brittiska och franska zonen hanterades migrationspolitiken 

som en gemensam angelägenhet, vilket gjorde frågan svårhanterlig. Steinert visar hur diskussionen 

tog form mellan förespråkare för emigration, som hänvisade till det stora antalet flyktingar och 

landets begränsade livsmedelsresurser, och motståndare som framhöll ett framtida behov av 

arbetsföra medborgare. Regelverket ansågs även ha en funktion av att hindra politiskt belastade 

personer att lämna landet.27 Att oron för massemigration inte var obefogad framkommer i statistiska 

data. I en förfrågan i den franska zonen i februari 1947 uppgav 46% att de var villiga att utvandra om 

möjligheten gavs, 47% svarade att de inte ville utvandra. I förfrågningar efter valutareformen 1948 

var andelen emigrationsvilliga betydligt lägre.28     

Efter 1948, då utvandring slagits fast som en grundrättighet i deklarationen om de mänskliga 

rättigheterna, fick den humanitära aspekten en mer framträdande roll och i västzonerna lättades 

regelverket efterhand upp.29 Steinert kopplar även utvecklingen till en ökad efterfrågan av tysk 

                                                           
23

 Svanberg (2010), s. 32.  
24

 Ibid, s. 32. 
25

 Steinert, Johannes-Dieter, Migration und Politik. Westdeutschland-Europa-Übersee 1945-1961, Osnabrück: 
secolo-Verl., 1995, s. 14. 

26
 Ibid, s. 23. 

27
 Ibid, s. 31.  

28
 Ibid, s. 36.  

29
 Ibid, s. 33.  
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arbetskraft utomlands och menar att de nya reglerna syftade till att göra den ökade utvandringen 

legal.30 I västzonerna kunde därefter alla icke politiskt belastade tyskar, vars arbetskraft inte var 

efterfrågad, erhålla ett ”Exit Permit” såvida ett inresetillstånd i annat land förelåg. För kvinnor 

innebar detta i princip att alla restriktioner hävdes.31  

I Steinerts framställning är det intressant att följa hur olika grupper framträder i diskussioner om 

emigration. I en lista sammanställd av representanter från förbundsländerna 1947 framgår att 

”Volksdeutsche” (tyskar som varit bosatta utanför rikets gränser) gärna kunde få lämna landet, 

eftersom en återvändo till deras hemländer var utesluten, medan flyktingar från de f.d. östliga 

delarna av tyska riket borde hållas kvar, för att inte eliminera kravet om att områdena skulle 

återlämnas.32 En annan uppdelning som gjordes tog fasta på arbetsföra och yrkeskompetenta 

medborgare kontra krigsskadade och arbetsodugliga. En utmaning var att hålla kvar tyska arbetsföra 

män, d.v.s. den grupp som var eftertraktad även i andra länder, och samtidigt möjliggöra emigration 

för repatriandis.33 Demografiskt fanns det efter kriget långt fler kvinnor än män och med hänsyn till 

den könsuppdelade arbetsmarknaden diskuterades de som en kategori för sig.  

Beträffande den statliga rekryteringen av utländsk arbetskraft i Sverige varnar Svanberg för att 

tillskriva den för stor betydelse. Sett till det ringa antal människor som därigenom kom till Sverige 

utgör politiken mer en symbolisk markering av Sveriges övergång från utvandringsland till 

invandringsland. Från och med 1950 fortsatte en kollektiv rekrytering utomlands, men med betydligt 

mindre statlig kontroll. Svanberg beskriver förändringen som en privatisering av 

arbetskraftsrekryteringen.34 I såväl Svanbergs som Tempsch forskning ligger fokus på rekrytering av 

industriarbetare, och viktiga aktörer som lyfts fram är arbetsgivarorganisationer, företag och 

fackföreningsrörelsen. Rekryteringen av hembiträden florerar i utkanten av denna kontext, men står 

samtidigt under andra premisser knutna till arbetssituationen i enskilda hem. Inom vilka ramar 

rekryteringen av tyska hembiträden skedde, under vilka förhållande kvinnorna kom, eller vilka 

intressen som stod bakom, är ännu inte undersökt. För föreliggande studie har jag därför bristfällig 

information om den politiska och ekonomiska kontexten. Svanberg nämner att runt 750 tyska 

kvinnor rekryterades ur danska flyktingläger för fördrivna tyskar öster ifrån.35 Därtill kom ett okänt 

antal tyska kvinnor till Sverige för att arbeta som hembiträden.  

                                                           
30

 Ibid, s. 38.  
31

 Ibid, s. 40.  
32

 Ibid, s. 29.  
33

 Många i denna grupp ville inte efter sina erfarenheter i koncentrationsläger stanna kvar i Tyskland, men togs 
pga. sin fysiska situation (och judiska religion?) inte gärna emot i andra länder (undantaget Israel). 
34

 Svanberg (2010), s. 36.  
35

 Ibid, s. 34.  
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Utöver politiska och ekonomiska faktorer har Svanberg och Tempsch även studerat inställningen 

gentemot arbetskraftsrekrytering i Sverige efter kriget. Intressanta iakttagelser de gjort är att 

etnicitet och föreställningar om olika nationaliteter fortsatte att spela en central roll i 

invandringspolitiken även efter kriget. I ett cirkulär från utlänningskommissionen 1947 finner 

Tempsch, vid sidan av efterfrågad yrkeskompetens, en rangordning där sydettyskar förordades, 

följda av tyskar, österrikare, polacker och ungrare. Lägst rankades balter. Tempsch förklarar välviljan 

mot sudettyskar med att de ansågs vara lättassimilerade, duktiga yrkesmän och goda 

fackföreningsmän.36 I debatten om utländsk arbetskraft fanns en utbred föreställning om assimilation 

där även inslag av rastänkande förekom. Tempsch citerar en artikel ur Svenska Familjevärnet, där 

författaren betonar att den nationalekonomiska vinsten av invandring måste överbrygga de sociala 

och kulturella avigsidorna som kommer av att den svenska homogeniteten blandas upp. Om utländsk 

arbetskraft rekryteras, framhäver artikelförfattaren, ”vore det givetvis bäst med germaner, sämre 

med romer och slaver och speciellt kan det uppstå svårigheter när det gäller att assimilera folk med 

en annan religion än vår egen.”37 Inom socialdemokratisk press fanns liknande tankegångar, men 

Tempsch registrerar även en skeptisk hållning gentemot tyskar som förknippades med nazismen.38 

Även i utlåtande från socialdepartementets sida, som handlade frågor angående utländsk 

arbetskraft, återfinns en misstro mot tyskar. Tempsch visar på krav av ”ett riktigt urval”, där 

vederbörandes ”medborgerliga förhållanden i hemlandet under kriget” skulle beaktas.39  

Tysk emigration efter 1945 

Medan arbetskraftsrekryteringen från Tyskland till Sverige under efterkrigstiden är relativt 

outforskad har tysk migration till Storbritannien efter andra världskriget ingående studerats av 

Johannes-Dieter Steinert och Inge Weber-Newth. Det fokus de sätter på de historiska 

erfarenheternas betydelse och innebörden av den etniska tyskheten har många paralleller till min 

forskning. Av de runt en miljon immigranter som kom till Storbritannien mellan 1945 och 1951 

beräknas 60 000 varit etniska tyskar. Steinert och Weber-Newth konstaterar att det rörde sig om 1) 

krigsfångar som under kriget sysselsatts i det brittiska jordbruket, 2) tyska kvinnor som rekryterades 

för arbete inom sjukvårdssektorn, 3) arbetare rekryterade till den privata sektorn och 4) s.k. 

krigsbrudar, förlovade med brittiska soldater som följde sina fästmän till Storbritannien.40 Genom att 

begränsa arbetstillstånd till lågstatussektorer och till arbeten inom jordbruk, sjukvård och hushåll, 

som till stor del ratades av inhemska arbetare, undveks en konkurrenssituation med inhemska 

                                                           
36

 Tempsch (1997), s. 147.  
37

 Svenska familjevärnet nr 3, september 1946, i: Tempsch (1997), s. 155. 
38

 Tempsch (1997), s. 155.  
39

 Ibid, s. 160.  
40

 Steinert & Weber Newth (2003) s, 201.  
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arbetare och därmed även en konflikt med fackföreningarna.41 Forskningen om den svenska 

arbetsmarknaden vid samma tid uppvisar en omvänd strategi från den svenska fackföreningsrörelsen 

sida, som motsatte sig rekrytering av utländsk arbetskraft till låglöneyrken i rädsla för en etniskt 

uppdelad arbetsmarknad.42 Intressant är dock att de yrkeskategorier som stod öppna för tyska 

kvinnliga immigranter i Sverige, liksom i Storbritannien, var strikt begränsade till hushållsarbete och 

textilindustri, dvs. till relativt okvalificerade yrken. Likt situationen på den svenska arbetsmarknaden 

kan Steinert och Weber-Newth fastställa en etnisk ordning. I Storbritannien föredrogs tyskar framför 

judar och icke-vita. Tyskar ansågs pga. sin religion, kultur och mentalitet som mer förmögna att 

anpassa sig till det brittiska samhället.  

Samtidigt registrerar Steinert och Weber-Newth förekomsten av en negativ inställning gentemot det 

tyska i det brittiska samhället. I radio och filmer exploaterades stereotypa bilder av tysken som 

nazist. Detta påverkade enligt Steiner och Weber-Newth hur de tyska migranterna förhöll sig till sitt 

nya hemland. De mest utpräglade fientliga inställningarna som mötte tyskarna under de första 

efterkrigsåren visade sig dock snabbt avta. Förklaringar som lyfts fram till denna nedgång är att 

britterna, efter de tyska luftangreppen på London, själva bar på krigsupplevelser och därmed hade 

förståelse för den tyska civilbefolkningen, liksom det faktum att Tyskland villkorslöst kapitulerat och 

Storbritannien efter kriget bar ett ansvar för det tyska folket.43 I Sverige fanns varken erfarenhet av 

krig eller ett statsmässigt engagemang i Tysklands återuppbyggnad. Den allmänna svenska relationen 

till Tyskland kan därmed ses som i grunden annorlunda än Storbritanniens.  

Genom intervjuer har Steinert och Weber-Newth rekonstruerat bilder av tyska identiteter i 

efterkrigstidens Storbritannien. Resultaten utgör en intressant jämförelsepunkt för föreliggande 

undersökning. Personerna som Steinert och Weber-Newth intervjuat skiljer sig sinsemellan åt 

gällande härkomstregion i Tyskland, social ställning, religion, bildningsnivå etc. Gemensamt är att alla 

var födda runt 1925 och således upplevt de 12 åren av nationalsocialistiskt styre som barn och unga 

vuxna.44  Migrationen till Storbritannien var för alla nära förbunden med kriget och dess följder. I 

studien framkommer att möjligheten att integreras i det brittiska samhället var nära sammanlänkad 

med arbetsplats. Medan de som arbetade inom sjukvård snabbt fick kontakt med inhemska var det 

svårare för de som arbetade som hushållerskor eller i textilindustrin. Flertalet av de som valde att 

stanna gjorde det till följd av familjebildning, medan flertalet av de som inte hade någon partner 

återvände till Tyskland eller fortsatte till ett tredje land. De som stannade lyckades till stor del bygga 

upp en acceptabel materiell standard utan extern hjälp. Många uppger dock att de till följd av sin 
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tyska identitet och bakgrund hindrats att nå en starkare social ställning. Först med nästa generation 

lyckades flera genom studier och utbildning återetablera sig i medelklassen.45 För att undgå att 

konfronteras med antityska stämningar lade sig många till med engelskklingande namn, det tyska 

språket undveks i offentliga miljöer och den tyska härkomsten osynliggjordes. Samtidigt konstaterar 

Steinert och Weber-Newth att många behållit sitt tyska medborgarskap.46   

Beträffande erfarenheter och minnen från kriget uppger många tyskar i Steinerts och Weber-Newths 

intervjuer att deras perspektiv varit tabu. Att även tyskar lidit av bombangrepp, våldtäkter, 

fördrivning, diskriminering etc. har inte fått ta plats i britternas krigshistoria. Historiken Elisabeth 

Jolly, som ägnat sig åt kvinnorörelser bland tyskar som flydde eller fördrevs i slutet av andra 

världskriget, konstaterar att deras historia inom svensk historieforskning först började 

uppmärksammas mot slutet av 1980-talet. Jolly hänvisar till en utbredd föreställning som förvägrat 

tysken en offerroll och istället fokuserat den tyska skulden. Först efter att denna bild brutits har det 

enligt Jolly varit möjligt att betrakta det tyska folkets historia på ett nyanserat sätt och skriva även 

om det lidande de utsattes för under kriget.47 Steinert och Weber-Newth framhäver att det i 

Storbritannien inte funnits några tyska exilorganisationer som slagit vakt om tyskarnas perspektiv.48 

Detta knyter an till historiken Panikos Panayis som studerat historieskrivning bland immigranter i 

Storbritannien. Genom att hänvisa till historiens identitetsskapande funktion menar han att vissa 

etniska grupper, exempelvis judar, haft större behov av att skapa en gemensam historia för att 

formulera sig som grupp. Andra, som exempelvis tyskar, har undvikit att bygga en etnisk 

exilgemenskap, vilket bidragit till att de inte heller haft behov av en historieskrivning som berättar 

om dem som grupp.49 Att tyskar i större utsträckning än andra nationaliteter assimilerat sig i det 

brittiska samhället understöds av Steinerts och Weber-Newths studie. Förklaringen därtill söker de 

inte i kulturella eller etniska aspekter, utan i historiska erfarenheter och det sätt på vilka dessa 

tematiserades respektive inte tematiserades i det brittiska historiekulturen. I betraktandet av detta 

resonemang blir det intressant att undersöka tyska immigranters förhållande till sitt förflutna i en 

svensk omgivning liksom på vilket sätt St. Gertruds församling tagit sig an sina medlemmars 

erfarenheter och minnen.  
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Tyskar i Sverige under och efter andra världskriget  

Liksom till Storbritannien kom det under kriget tyska flyktingar till Sverige. Vid krigsslutet fanns det 

uppskattningsvis 5.500 tyskspråkiga flyktingar i landet, främst judar och politiskt aktiva på 

vänsterkanten. Historiken Klaus Misgeld som ägnat sig åt exilens följder för den senare gruppen, 

konstaterar att hemresan för många efter kriget drog ut på tiden. De allierade såg inte alltid med 

blida ögon på exiltyskarna, dels för att de ogärna tog emot vänstersympatisörer, dels för att de 

befarade motsättningar med befolkningen som stannat kvar och genomlevt nazitiden och krigsåren i 

Tyskland.50 För sudettyskarna fanns ingen återvändo eftersom de förvägrades inresa i 

Tjeckoslovaken. För dem blev Sverige ett nytt hemland. Tyskarna som tagit sig till Sverige under 

kriget hade kommit med andra motiv och under andra förutsättningar än den grupp som i 

föreliggande studie står i fokus. Forskningen om dessa flyktingar utgör trots det en viktig bakgrund, 

särskilt i studien om gemenskapen i St. Gertruds församling. I sin studie går Ingrid Bohn in på hur 

församlingen, där de tyska flyktingar som kom till Stockholm innan och under kriget var tvungna att 

folkbokföra sig, förhöll sig till denna grupp. Bohn konstaterar ett ointresse och exkludering, vilket hon 

förklarar dels med flyktingarnas ofta vänsterriktade åsikter, som inte passade in i den borgerligt 

konservativa församlingen, dels med kyrkoledningens ambition att hålla en god relation till den 

politiska makten i Berlin och deras utsända i Stockholm.  Få av de tyskar som flydde undan 

nationalsocialismen i Tyskland fann en fristad i St. Gertruds församling.51  

En grundsten i forskningsfälltet om tyska exilorganisationer i Sverige utgör, som redan nämnts, 

Helmut Müsseners Exil in Schweden. Politische und kulturelle Emigration nach 1933. Müssener 

befattar sig med tyska eller tysktalande flyktingar som efter nationalsocialismens maktövertagande 

sökte exil i Sverige. Till sin form är studien deskriptiv och den ger en detaljerad beskrivning av tyska 

flyktingars politiska och kulturella gärningar under åren i exil. I undersökningen av tysk 

föreningsverksamhet konstaterar Müssener att flyktingar slöt sig samman för att tillvarata 

gemensamma intressen, för att diskutera politiska, ekonomiska och kulturella problem. Vid 

krigsslutet kom en omfattande politisk verksamhet i dagen för att runt 1946 ebba ut, när en stor del 

av flyktingarna återvände till Tyskland.52 Bilden som träder fram i Müsseners redogörelse ger ett 

intryck av hög organisationsgrad bland flyktingarna. Han betonar att det främst var under de första 

åren i exil som föreningarnas verksamhet var betydelsefull för medlemmarna. I takt med assimilering 
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till det svenska samhället avtog behovet av tysk gemenskap.53 Detta är för undersökningen i 

föreliggande studie intressanta iakttagelser.  

I sin genomgång av politiska och kulturella sammanslutningar uppmärksammar Müssener inte de 

tyska församlingarna i Sverige.54 Däremot nämner han judiska föreningar. En av de mer 

betydelsefulla var Emigranternas självhjälp, som utförde socialt hjälparbete och kulturell 

verksamhet. Müssener konstaterar att kopplingen till de judiska församlingarna i Sverige var vag.55 

Tyvärr gör han ingen närmare analys av huruvida församlingarnas inställning gentemot flyktingar och 

nya medlemmar förändrats under kriget. Det hade varit en intressant jämförelsepunkt i 

undersökningen av St. Gertruds församling.   

Föreliggande studie har beröringspunkter med Exil in Schweden. I båda fallen är fokus riktat mot 

tyskar och tyska gemenskaper i Sverige i en kontext där andra världskriget och den 

nationalsocialistiska diktaturen spelar en framträdande roll.  Att jag fokuserar på en senare 

tidsperiod och på kvinnor utan bindning till politiska och kulturella sammanslutningar, utan istället till 

en religiös, gör att föreliggande studie snarare kan ses som en breddning av perspektiv, än en 

fördjupning av Müsseners forskning.  

Det svenska samhällets förhållande till Nazityskland före, under och efter kriget 

En viktig kontext för föreliggande studie är det svenska samhällets förhållande till Nazityskland, såväl 

före, under som efter kriget. Det var i det svenska samhället som tyska St. Gertruds församling 

verkade under Hitleråren och det var i det svenska samhället som församlingen och dess medlemmar 

efter kriget var tvungna att hantera sitt eget och sitt hemlands förflutna. I Drömmen om Norden från 

2005 studerar historiken Birgitta Almgren nazistisk infiltration i Sverige under åren 1933-1945. 

Utifrån källmaterial från Auswärtiges Amt (utrikesdepartementet) i Berlin fastställer hon att Sverige 

betraktades som ett viktigt mål för den nationalsocialistiska kulturpolitiken.56 Genom att sprida tysk-

nazistisk kultur och vetenskap och subtilt infiltrera universitet, kulturinstitutioner, föreningar etc. 

försökte Auswärtiges Amt att vinna sympatier för ”Tredje riket”. I sin studie visar Almgren hur det i 

Sverige växte fram ett nätverk av nazistvänliga personer med direktkontakt till Berlin.57 Grogrunden 

för ett sådant nätverk lokaliserar hon på ett brett plan i de starka band som sedan århundraden 

funnits mellan Sverige och Tyskland med ömsesidigt inflytande på litteratur, konst, filosofi och musik, 
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för att inte förglömma det tyska språket, som flitigt använts inom akademiska och bildade kretsar i 

Sverige.58  

Även för nationalsocialismens ideologiska tankar fanns det i Sverige en resonansbotten: 

Föreställningen om raser och den ariska rasens överlägsenhet återfanns i breda lager i det svenska 

samhället, liksom antisemitism och antidemokratiska, antiliberala och antimarxistiska tankegångar.59 

Även om få svenskar öppet bekände sig som anhängare av nationalsocialismen fanns sympatisörer 

representerade i riksdag och på universitet, i skolor, inom kyrkan och i kulturlivet i stort. Almgren 

väljer därför att differentiera mellan nazister och nazistsympatisörer. Hon påpekar även en 

problematik i att sätta likhetstecken mellan tyskvänlig och nazistvänlig. Från NSDAP:s sida 

eftersträvades en framställning där alla tyskar sågs som anhängare av nazismen, något som tydligt 

framgår av dåtida texter. Den språkliga förskjutningen mötte dock motstånd från kulturskribenter i 

Sverige som vägrade att dra alla tyskar över en kam.60 Att NSDAP:s strävan satte avtryck framtonar i 

Svanberg och Tempschs studier där de ger exempel på hur tysk även efter nationalsocialismens 

kapitulation likställdes med nazist.  

I Sverige höjdes även röster mot politiken i Tyskland. I källmaterialet från Auswärtiges Amt återfinns 

redan från nationalsocialismens första år vid makten rapporter om motstånd i Sverige. Almgren 

väljer därför att beteckna den svenska opinionen som kluven. Åsikterna gick tvärs genom tid och 

rum, socialgrupper och samhällsmiljöer, skolor och universitet.61 Hon registrerar beundran och 

fruktan, misstroende och distansering liksom klart avståndstagande och öppen bojkott. Därmed 

nyanserar hon den vanliga föreställningen om att den svenska opinionen vände först efter Tysklands 

nederlag i Stalingrad 1942/43. Det svenska samhället var splittrat och, vilket Almgren poängterar, 

fångat i och påverat av tidens hot om invadering från Tyskland. 62  

En liknande slutsats drar historiken Martin Estvall, som genom en analys av Svenska 

sjöfolksförbundets tidning Sjömannen och dess fackliga motpart Sveriges Redareförenings organ, 

Svensk Sjöfarts Tidning under åren 1932 till 1945, konstaterar skilda förhållningssätt gentemot 

nazismen inom svensk sjöfart. Medan Sjömannen beskrev såväl nazismen som nazisterna i skarpa 

negativa ordalag, valde Sjöfartstidningen tystnad.63 Estvall förklarar skillnaden utifrån arbetstagarnas 

och arbetsgivarnas klasspositioner, som föranledde dem att försvara olika intressen. Medan det i 
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Sjömannen intensivt rapporterades om utsatta människors fruktansvärda situation i ”Tredje riket”, 

låg i Sjöfartstidningen fokus på handelsförbindelser och ekonomiska konsekvenser av maktskiftet och 

det följande kriget.64 Att tala om ”Sveriges” agerande i kriget är enligt Estvall olyckligt och högst 

problematiskt. 65     

I Nazismens Sensmoral, svenska erfarenheter i andra världskrigets efterdyningar riktar Johan Östling 

blicken mot eftervärldens upplevelser och bearbetning av nazismen och de slutsatser som drogs av 

den nazistiska erfarenheten i krigets efterdyningar.66 Diskussionen han för om den nazistiska 

erfarenhetens närvaro i det svenska samhället utgör inte bara en central kontext för föreliggande 

studie, avhandlingen har även varit en viktig inspirationskälla. Framförallt är det frågan om hur 

eftervärldens människor lever med, och orienterar sig efter, djupgående historiska erfarenheter som 

andra världskriget och den nationalsocialistiska epoken utgör, som fångat mitt intresse och som jag 

delvis övertagit i mina frågeställningar. Medan Östling fokuserar på hur erfarenheten av nazismen 

gjort avtryck i åsiktsbildningar, föreställningar och idébrytningar i en offentlighet, där aktörer utgörs 

av det moderna samhällets ”eliter”, d.v.s. opinionsbildare, intellektuella, politiska och konstnärliga 

skribenter,67 flyttar jag blicken till en grupp som genom sitt tyska ursprung och anknytning, dels bär 

på egna omedelbara erfarenheter av kriget och diktaturen, dels efter kriget befann sig i dess 

associationssfär. Östling framhåller nämligen att nationalsocialismen i efterkrigstidens Sverige främst 

sågs som ett tyskt fenomen, sprunget ur den tyska historien: ”Nazismen var en del av Tysklands 

historia, samtid och framtid *…+ När nationalsocialismen skulle förklaras riktades blickarna således 

mot Tyskland.”68 Det svenska samhället framställdes i den offentliga debatten som i grunden 

främmande för nationalsocialism. Detta var enligt Östling möjligt genom att begränsa betraktelsen av 

nazismen i Sverige till de nationalsocialistiska partierna, vars största valframgång varit 1936, då de 

fick 0,7% av rösterna.69  

Beträffande Sveriges neutralitet refererar Östling till historiken Alf W Johansson som menar att 

diskussionen om Sveriges roll i kriget under efterkrigsåren formade ett småstatsrealistiskt paradigm, 

vilket fick fäste såväl inom den akademiska historieskrivningen som i en bred offentlighet. 

Kärnutsagan var att Sverige under kriget varit alltför litet och svagt för att ha kunnat stå upp mot de 

aggressiva stormakterna och därför inte haft något annat val än att falla undan.70 Till denna syn 

trängde under de första efterkrigsåren dels en moralisk, dels en kommunistisk motberättelse fram, 
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vilka framhävde Sveriges feghet i kriget och därtill hävdade att landet var indoktrinerat av nazism.71 

Resonemangen visar den starka tendens med vilken Sverige framställts som en enhetlig aktör, vilket 

Estvall med sin studie vänder sig emot.  

Med samma homogeniserande mönster ifrågasattes ”Sveriges hållning” i en bredare offentlighet i 

början av 1990-talet. Östling lyfter särskilt fram journalisten Maria-Pia Boëthius och hennes bok 

Heder och samvete, som han menar varit starkt bidragande till denna vändning. I sin skarpa kritik mot 

svenskarnas undfallenhet och långtgående tillmötesgående gentemot Nazityskland beskriver 

Boëthius efterkrigstidens svenska berättelse som en tystnadens konspiration.72 Påfallande i Boëthius 

framställning är den pro-nazistiska dominansen och utelämnandet av de röster och rörelser som i 

Sverige uttalade sig och agerade mot politiken i Nazityskland.  

Men, hur såg man i Sverige på nationalsocialismen i den direkta efterkrigstiden? Förutom att den 

betraktades som ett tyskt fenomen, menar Östling att även de nationalistiska, irrationella, barbariska 

och våldsbejakande aspekterna betonades. Däremot sågs varken de antisemitiska, rasistiska eller 

fascistiska dragen som del av dess kärna. Rasbiologi och antisemitism var som Östling påpekar, sedan 

mellankrigstiden del av en större samtida vokabulär.73 Även om nazismen efter 1945 som 

organisation inte rönte någon framgång runtom i Europa, sågs den alltjämt som ett potentiellt hot 

som måste bekämpas varhelst det uppstod. I många länder ställdes funktionärer och 

partimedlemmar inför rätta och inom flera yrkesgrupper avskedades nazistsympatisörer. Även om 

detta särskilt gällde för de tyska ockupationszonerna förekom även där en kontinuitet. Här hänvisar 

Östling till historiken Norbert Feri som menar att Västtysklands ”Vergangenheitspolitik”(politiska 

bearbetning av det förflutna) efter 1950 främst syftade till att glömma, normalisera och stärka 

uppslutningen bakom nya värden som social marknadsekonomi, västorientering och antitotalitarism. 

I Sverige förekom bl.a. inom försvaret en intern revision för att rensa ut de nazistiska sympatier som 

ansågs frodas bland såväl lägre som högre officerare. Med undantag av ett fåtal avskedanden som 

fick statuera exempel, lades utredningen till handlingarna.74 Även om Sverige sällan förekom i den 

internationella diskussionen om uppgörelsen efter andra världskriget, konstaterar Östling att den 

svenska hanteringen av det förflutna i stort följde samma rytm som den allmäneuropeiska.75   

Av den uppsjö förklaringsmodeller som efter kriget florerade i Europa kring nazismens uppkomst och 

ursprung var det enligt Östling endast två som på bredare plan förekom inom den svenska debatten. 

                                                           
71

 Ibid, s. 106-107. 
72

 Boëthius, Maria-Pia, Heder och samvete. Sverige och andra världskriget, Stockholm: Ordfront, 2001, s. 24.  
73

 Ibid, s. 27.  
74

 Ibid, s. 109. 
75

 Ibid, s. 105.  



22 
 

Båda utgick från en tysk särart där den ena förklaringen kopplade nazismen till den militäriska anda 

som ansågs typisk för Tyskland och som hade sina rötter i Preussen, medan den andra framhöll att 

nazismen endast varit möjlig till följd av att den tyska historien så länge präglats av traditioner 

avvikande de i övriga Europa. En kyrkligt konservativ förklaring, som såg nazismen som ett moraliskt 

sammanbrott sprunget ur sekularisering och materialism, eller för den delen, en marxistisk tolkning, 

som drog kopplingar till fascism och kapitalism, fick i Sverige aldrig någon stark resonans.76 En 

intressant betraktelse från Östling är således att nazismen i Sverige inte sågs som ett större fenomen 

bundet till fascism eller modernitet. Han sammanfattar: ”Det var en tysk företeelse och ingenting 

annat än en tysk företeelse”.77  

I det svenska samhället visar Östling hur det skedde en stigmatisering av personer som förknippades 

med den nazistiska associationssfären.78 Utöver direkta sympatisörer och nazistförespråkare träffade 

detta även människor med mer vaga bindningar. I föreliggande studie vill jag studera huruvida de 

tyska kvinnorna eller St. Gertruds församling på grund av sina tyska bindningar utsattes för 

stigmatisering.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Förhållandet till det förflutna, samtiden och framtiden 
I Europa slutade andra världskriget den 8 maj 1945. Därmed var dock kriget långt ifrån ett avslutat 

kapitel. Dess betydelse och verkningskraft har lång tid därefter gjort sig märkbar, inte bara för den 

politiska världsordningen, utan även för samhällen, grupper och enskilda individer. Andra världskriget 

har transformerats från krigshandlingar till erfarenheter och minnen och därefter till historia.79 I 

föreliggande studie överges tanken på en linjär tidslinje. Istället vill jag uppmärksamma hur olika 

tidsdimensioner existerar parallellt och hur det förflutna blir en del av samtiden och framtiden. Det 

handlar här inte om historieskrivning knuten till akademin, utan om människors orientering i 

vardagen. Socialantropologen Thomas Hylland Eriksen ser i berättelser om det förflutna något 

allmänmänskligt. Utan ett förflutet kan en människa inte existera emotionellt eftersom vår kunskap 

om vem vi är och hur vår omvärld fungerar är förankrat i våra erfarenheter.80 Berättelser om det 

förflutna är något som går att finna i alla slags samfund och samhällen. Den historiska berättelsen, 

hur objektiv och fragmentarisk den än framträder, kan, enligt Eriksen inte avfärdas som falsk 

bevislighet, utan bör istället ses som ett fundamentalt uttryck för mänskliga värden.81 Myter ur det 

förflutna ger världen en moralisk struktur.82 Eriksen skriver: ”Man forventes å respektere den, läre 

om og av den, gå til den for å skaffe seg rötter og for å kunne skille mellom venn og fiende, og å 

bruke den till å begrunne sine handlinger.”83   

Genom att fokusera på erfarenheter och minnen öppnas en möjlighet att studera ett historiskt 

skeende på ett metaplan. Det är då inte händelsen i sig som står i centrum, utan dess verkningskraft 

in i det som då var framtiden. Utifrån det människor erfar skapar de förväntningar på sin samtid och 

framtid, vilket i sin tur påverkar värderingar och normer liksom individers och gruppers samhälleliga 

positioner.  Beträffande nationalsocialismen hänvisar Östling till en tyngdförskjutning inom 

historievetenskapen som under de senaste åren tagit sig uttryck i studier om minne, identitet och 

historiebörd, ”från nazismen i sig till nazismens efterbörd.”84 Ett ökat intresse för historiens relation 

till samtiden är även att registrera inom andra historievetenskapliga områden. Med begrepp som 

kollektivt minne, historiemedvetande och historiebruk har olika koncept och teoretiska ramverk 

etablerats för att studera sambandet mellan olika tidsdimensioner. I föreliggande studie ämnar jag 

dels studera erfarenheter och minnen på individnivå med utgångspunkt i fyra kvinnors berättelser, 
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dels kollektivt baserade ramar och förutsättningar för erfarenheter och minnen i St. Gertruds 

församling. Därmed laborerar jag med olika former av erfarenheter och minnen som existerar 

parallellt, men som griper in i och formar varandra. Härnäst följer en presentation av de teoretiska 

ramverk som ligger till grund för analyserna, liksom hur jag avser överbrygga teoretiska kontroverser 

genom att applicera teorierna på olika typer av empiriskt material.   

Ett sätt att fånga hur det förgångna återverkar i samtiden introducerades 1979 av historiedidaktikern 

Karl- Ernst Jeismann med begreppet historiemedvetande, med vilket han illustrerar en förståelse för 

en ömsesidig relation mellan tolkningen av det förflutna, förståelsen av samtiden och perspektivet på 

framtiden.85 I fokus står det sammanhang i vilket människor befinner sig när de orienterar sig i tid, 

när de formar bilder av det förgångna och förväntningar på framtiden. Inom svensk 

historievetenskap har begreppet fått stor resonans, kanske främst på det historiedidaktiska området 

liksom inom kulturhistoria. En rad ansatser, även motstridiga sådana, har etablerats. Även om det 

finns beröringspunkter med min undersökning kommer jag inte att förhålla mig till kulturhistoriska 

eller historiedidaktiska riktningar86, utan istället utgå direkt från en av vetenskapsområdets stora 

inspirationskällor: begreppshistoriken Reinhart Koselleck. Med kategorierna Erfahrungsraum 

(erfarenhetsrum) och Erwartungshorizont (förväntningshorisont) presenterar han en teori i vilken jag 

ser en stor potential att studera och kontextualisera det samband som de fyra kvinnorna i sina 

berättelser upprättar mellan sin barn- och ungdom i Tyskland, migrationen och livet i Sverige. För att 

studera förhållandet till det förflutna i St. Gertruds församling utgår jag från historiken Jan Assmanns 

kollektivt baserat minnesbegrepp, som tar fasta på den kommunikativa aspekten av minnen och 

erfarenheter. Ett intressant alternativ till Kosellecks och Assmanns teorier om erfarenheter och 

minne erbjuder genushistoriken Joan W. Scott, som med en emancipatorisk ansats förstår 

erfarenheter som en process i vilken subjekt formas. Till skillnad från Koselleck och Assmann ser hon 

inte erfarenhet som källa till kunskap. Istället framhäver hon erfarenheters diskursiva och språkliga 

karaktär, att erfarenheter alltid skapas i ett sammanhang bunden till etablerade innebörder.87 Att 

studera erfarenheter innebär för Scott att lyfta fram och synliggöra olikheter, att ta fasta på den 

historiska kontexten och analysera hur identiteter formas i en viss tid.88 Även om det finns 

beröringspunkter och gemensamma ansatser (Scott använder begreppet diskurs, Koselleck och 

Assmann talar om kollektiva ramar, Scott pläderar för en historisering av minnen, Koselleck talar om 
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tidslighet), ser jag det svårt att förena teorierna i en analys, framförallt för att Scott utgår från ett i 

grunden annat erfarenhetsbegrepp. Även om Scott inspirerat mig lämnar jag hennes teori i detta 

arbete dithän.  

Individuella erfarenheter och förväntningar 

I sig säger kategorierna Erfahrungsraum och Erwartungshorizont inget om vad som erfarits eller vad 

som förväntas. Däremot säger de något om de förutsättningar som ligger till grund för att greppa det 

förflutna och studera det.89 Koselleck skriver: „Sie konstruieren Geschichte und ihre Erkenntnis 

zugleich, und zwar konstituieren sie diese, indem sie den inneren Zusammenhang von Vergangenheit 

und Zukunft, früher heute oder morgen aufweisen und herstellen“. (De konstruerar historia och 

historisk kunskap i ett, och detta genom att påvisa och upprätta ett inre sammanhang mellan dåtid 

och framtid, mellan tidigare, idag och imorgon.)90 I artikeln Erwartungsraum und Erwartungshorizont 

– Zwei historische Kategorien från 1979 beskriver Koselleck erfarenhet som en kunskapskategori 

vilken ligger till grund för att skapa historisk insikt. Därmed knyter han an till en filosofisk förståelse 

av erfarenhetsbegreppet, och då särskilt till det av sin läromästare Hans-Georg Gadamer utvecklade 

hermeneutiska erfarenhetsbegreppet. Med ett tydligt fokus mot historievetenskapen och historisk 

empiri förstår Koselleck erfarenhet som i samtiden närvarande dåtid. Han skriver:  

Erfahrung ist gegenwärtige Vergangenheit, deren Ereignisse einverleibt worden sind und erinnert 

werden können. Sowohl rationale Verarbeitung wie unbewusste Verhaltensweisen, die nicht 

oder nicht mehr im Wissen präsent sein müssen, schließen sich in der Erfahrung zusammen.  

Erfarenhet är närvarande förflutet, vars händelser har införlivats och kan hämtas fram ur minnet. 

Såväl rationell bearbetning som omedvetna förhållningssätt, vilka inte eller inte längre behöver 

vara något vi direkt har kännedom om, sluter sig samman i erfarenheten.
91

  

I en växelverkande relation till erfarenhet hänvisar Koselleck till förväntan, som han förstår som i 

samtiden närvarande framtid. Han skriver: ”auch Erwartungen vollzieht sich im Heute, ist 

vergegenwärtigte Zukunft, sie zielt auf das Noch-Nicht, auf das nicht Erfahrene, auf das nur 

Erschließbare.“ (också förväntningar uppstår i nuet, är samtida framtid som riktar sig mot det ännu-

inte, mot det icke erfarna, mot det endast förmodade.) 92  

Relationen mellan erfarenhet och förväntan är inte fast på så sätt att erfarenheter övergår i 

förväntningar. Koselleck skriver: ”Wer seine Erwartungen zur Gänze aus seiner Erfahrungen 
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ableiteten zu können glaubt, der irrt *…+ Wer aber seine Erwartungen nicht auf Erfahrungen gründet, 

der irrt ebenfalls“ (Den som tror sig kunna härleda sina förväntningar ur sina erfarenheter, misstar 

sig *…+ Men den som inte grundar sina förväntningar på erfarenheter, den misstar sig likaså).93 Även i 

motsatt riktning är en påverkan förhanden. Koselleck menar att erfarenheter förändras över tid, dels 

genom att nya erfarenheter görs, dels genom en bakåtverkande förväntan. Tillämpat på empiriskt 

material är det med kategorierna möjligt att fånga människors tidsbundenhet: "Sie verweisen auf die 

Zeitlichkeit des Menschen und damit, wenn man so will metahistorisch, auf die Zeitlichkeit der 

Geschichte.“ (De visar på människors tidsbundenhet och därmed, om man så vill, metahistoriskt på 

historiens tidsbundenhet).94 Resonemanget gör tydligt att förståelsen av det förflutna och det vi kallar 

historia alltid är kontextbundet och avhängigt ett sammanhang i vilket erfarenheter får mening.  

Av Koselleck applicerades begreppen Erfahrungsraum och Erwartungshorizont på 

historievetenskapligt producerad historia (Geschichtswissenschaft).95 Detta är intressant då han i 

senare texter istället resonerar kring erfarenheter och minnen på individnivå och utifrån subjektet 

problematiserar relationen till såväl en akademisk historieskrivning som till minneskulturer.  

 

I artikeln Der 8. Mai zwischen Erinnerung und Geschichte från 2006 försvarar han två intressanta 

ståndpunkter: 1) att erfarenheter och minnen endast kan utgå från det självupplevda och således 

inte är möjliga att lära eller lära ut, eller för den delen, uttryckas kollektivt, och 2) att varje individ har 

en oantastad rätt till sina erfarenheter och minnen som inte får kollektiviseras eller 

instrumentaliseras.96 Därmed vänder han sig mot en alltför enkelspårig analys av historiska skeenden 

där generella perspektiv ställs över individuella erfarenheter. Beträffande andra världskriget skriver 

han:  

Im Blick auf das ganze Ost- und Südeuropa haben mehr als 18 Millionen Deutsche – nun darf es 

wohl auch so gesagt werden – ihre Heimat verloren. Diese Zahlenhinweise dienen wie gesagt 

nicht zur moralischen oder kausalen Auf- oder Abrechnungen und schon gar nicht, um Ansprüche 

daraus abzuleiten. Nur eines verbieten sie uns jedenfalls: für diese 18 Millionen Menschen von 

>Befreiung< zu sprechen. Besiegte waren sie allemal, oft dafür haftend, was anderen an 

Verbrechen begangen hatte, einer Rache ausgeliefert für Taten, die nicht die ihren waren. 
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Med tanke på hela Öst- och Sydeuropa har mer än 18 miljoner tyskar – nu får det väl också sägas 

– förlorat sina hem. Detta tal tjänar som sagt inte för moraliska eller kausala uppräkningar eller 

uppgörelser och överhuvudtaget inte för att härleda anspråk. Men ett förbjuder det oss: att för 

dessa 18 miljoner människor tala om >befrielse<. Besegrade var de hur som helst, ofta även 

ansvariga för vad andra hade gjort, en hämnd utlämnad för brott som inte var deras.
 97

  

Argumentationen som Koselleck för är i en tysk kontext (och kanske än mer i en polsk) inte utan 

provokation. Det är ett tydligt försök att bryta det tabu som varit förbundet med en artikulering av 

det tyska folkets lidande under och efter andra världskriget, och likaså ett försök att bemöta en 

bitterhet som enligt honom varit dess resultat. Han skriver: ”dass, eine Nation, die unfähig ist, ihrer 

eigenen Toten zu gedenken, auch nicht fähig ist, die durch sie Ermordeten zu erinnern.“ (att en 

nation som är oförmögen att hedra sina egna döda inte heller är förmögen att minnas dem som 

genom dem dödats.)98 Här menar jag att Koselleck pekar på en viktig punkt som alltför ofta förbises: 

Även om segrarna skriver historien har förlorarna också erfarenheter och minnen. Däremot är jag 

inte lika säker på att jag följer Koselleck när han skriver: ”Je mehr kollektiviert die Erinnerungen 

werden, desto verlustreicher für die konkrete Person.“ (ju mer kollektiva minnen blir, desto större är 

förlusten för den enskilda personen.)99 Vad Koselleck här förbiser är att minnen och föreställningar 

om det förflutna har en funktion i sociala relationer och sammanhang. Jag vill därför argumentera för 

en komplex förståelse av det förflutna, där entydiga kategoriseringar av gott och ont inte har någon 

plats. Att lyfta fram enskilda levnadsberättelser blir då ett sätt att tillföra historien nya perspektiv och 

öka en ömsesidig förståelse som jag menar går att finna i ett samförstånd om det förflutna.  

Även om jag inte lika entydigt som Koselleck fördömer kollektivt inflytande på erfarenheter och 

minnen anser jag det viktigt att klargöra relationen mellan individ och kollektiv: hur den enskildes 

erfarenheter och minnen formas av gemenskaper. Emigrationen till Sverige efter andra världskriget 

innebar för unga tyska kvinnor en förflyttning till ett samhälle präglat av andra erfarenheter än det 

de kom ifrån. Förhållandet till det förflutna var därmed också ett annat. För att studera hur 

erfarenheter och minnen hos de kvinnor som deltar i föreliggande studie formats efter det tyska 

respektive det svenska samhällets förhållningssätt till det förflutna, erbjuder Kosellecks teori 

användbara utgångspunkter. Likaså gäller det för gemenskapen i St. Gertruds församling som under 

denna punkt på ett mer systematiskt plan avses analyseras.  

För att klargöra innebörden av erfarenheter och minnen framhäver Koselleck att de inte formas 

endast i hjärnan utan även i kroppen: i hjärtat, i njurar, tarmar, muskler och nerver. Och detta inte 
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bara metaforiskt. Han skriver: ”Es gibt nun einmal in den Leib gebrannte Erfahrungen, deren 

Erinnerung an den Leib zurückgebunden bleibt – und die mit diesem Leib in dessen Tod 

entschwinden“ (Det finns erfarenheter som bränts in i kroppen, erfarenheter som lämnas kvar på 

kroppen – och med denna kropps död försvinner).100 Utifrån berättelser från de som själva erfarit 

uppstår vad Koselleck kallar sekundärminne. Det är ett vagare minnesbegrepp som inte är att likställa 

med erfarenhet. I nära relationer, där gemensamma handlingar utförs, ser Koselleck en möjlighet att 

minnas tillsammans. Han pratar då om minneskollektiv. I mer abstrakta gemenskaper som folk eller 

klass avfärdar Koselleck föreställningen om kollektiva minnen och väljer istället att prata om 

kollektiva förutsättningar för den enskilde att minnas. Förutsättningarnas art kan vara såväl politiska, 

ekonomiska och religiösa, som mentala, sociala eller generationsspecifika. Ramarna som ställs upp 

både frambringar minnen och begränsar vad som är möjligt att minnas.101 Detta sker genom att den 

enskildes erfarenheter och minnen fogas till en generell mall. Koselleck väljer att se anpassningen 

som en förlust för den enskilde individen. En öppnare tolkning är att se det kollektiva inflytandet som 

en social process, där gemensamma föreställningar om det förflutna förhandlas. Det senare 

möjliggör en kontextualisering, i vilken det även är möjligt att ta hänsyn till, och belysa 

maktförhållanden inom gemenskaper. 

Gemenskapsstiftande minnen och dess kollektiva ramar 

Genom att öppna upp för att se föreställningar om det förflutna som kollektivt förhandlade leder jag 

över till en annan form av minnesbegrepp, där fokus inte längre är riktat mot individen utan mot 

gemenskaper. Med utgångspunkt i sociologen Maurice Halbwachs, som på 1920-talet introducerade 

begreppet kollektivt minne, har historiken Jan Assmann utvecklat ett ramverk som jag ser som 

användbart för min analys. En central punkt är att Assmann betonar att minne endast kan existera på 

individnivå och därmed, likt Koselleck, tar avstånd från Halbwachs ansats om kollektiva minnen. Vad 

han däremot fångar upp och utvecklar är föreställningen om minnens gemenskapsstiftande funktion. 

Assmann förstår det förflutna som: „eine soziale Konstruktion, deren Beschaffenheit sich aus den 

Sinnbedürfnissen und Bezugsrahmen der jeweiligen Gegenwarten her ergibt [...], sie ist eine 

kulturelle Schöpfung.“ (en social konstruktion vars beskaffenhet sätts samman av behov av mening 

och referensramar vid en specifik tid [...] det är en kulturell skapelse.)102 Basen för gruppidentitet ser 

Assmann i den självbild som en grupp bygger upp och med vilken dess medlemmar identifierar sig.103 

Ett centralt inslag i formeringen är händelser i det förflutna genom vilka föreställningar om gruppens 

enighet och egenart skapas. Genom att fokusera på hur St. Gertruds församling efter 1945 förhöll sig 
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till det förflutna blir det således möjligt att studera ramarna för gemenskapen i församlingen: Vem 

som inkluderades respektive exkluderades liksom hur församlingen positionerade sig själv gentemot 

det svenska respektive det tyska samhället.  

Ytterligare en aspekt som Assmann tar fasta på hos Halbwachs är föreställningen om att minnet är 

beroende av kollektiva minnesramar. Genom dessa fastläggs inte endast vad som koms ihåg, utan 

även vad som glöms bort. Assmann skriver:  

Wenn ein Mensch  – und eine Gesellschaft – nur das zu erinnern imstande ist, was als 

Vergangenheit innerhalb der Bezugsrahmen einer jeweiligen Gegenwart rekonstruierbar ist, dann 

wird genau das vergessen, was in einer solchen Gegenwart keine Bezugsrahmen mehr hat.  

Om en människa – och ett samhälle – endast är i stånd att minnas det förflutna som är 

rekonstruerbart inom de samtida referensramarna, då glöms just det som en samtid inte har 

några referensramar för bort.
104

   

I föreliggande studie kan glömskan och avsaknaden av minnen tänkas utgöra en viktig analyspunkt.  

En central ansats i Assmanns teori är att minnen skapas genom kommunikation och i interaktion med 

andra. Enligt honom minns vi inte endast det självupplevda utan också det som andra berättat liksom 

det som av andra återspeglats som betydelsefullt. Han rör sig här alltså med ett annat 

minnesbegrepp än Koselleck. I föreliggande studie ser jag Assmanns förståelse som användbar för att 

analysera vilken betydelse kvinnorna tillskriver det förflutna i relationen och interaktionen med 

andra, såväl svenskar som andra tyskar.  

I föreliggande studie är det viktigt att beakta den förskjutning som sker i och med migrationen: De 

tyska kvinnorna delar inte samma upplevelser som människorna de möter i Sverige, endast i 

undantagsfall när de träffar andra tyskar som erfarit krigsåren på ett liknande sätt. Assmanns 

begrepp kommunikatives Gedächtnis (kommunikativt minne), med vilket han åsyftar det närliggande 

förflutna som går tillbaka på minnen som människor i en tid delar med varandra, kan därför 

huvudsakligen endast användas för att analysera minnen från tiden efter migrationen. För minnen 

från gemenskapen i St. Gertruds församling ser jag det dock som fruktbart, och då särskilt det 

generationsminne som Assmann framför som typexempel: „Dieses Gedächtnis wächst der Gruppe 

historisch zu; es entsteht in der Zeit und vergeht mit ihr, genauer: mit ihren Trägern.“ (Detta minne 

skapas historiskt med en grupp; det uppstår i en tid och försvinner med den, tydligare: med dess 

bärare).105 Som avgränsning till det kommunikativa minnet härför Assmann ett kulturelles Gedächtnis 
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(kulturellt minne) som riktar sig mot historiska fixeringspunkter i ett avlägsnare förflutet: Händelser 

ur dåtiden som blir till symboliska figurer. I det kulturella minnet står inte det faktiska i förgrunden, 

utan det ihågkomna. Genom minnen transformeras det förflutna således till myt. Assmann 

framhåller att historien därmed inte är att betrakta som overklig, utan tvärtom, som verklig i form av 

en fortgående normativ och formativ kraft.106  

I föreliggande uppsats studeras erfarenheter och minnen i migration. Utifrån denna aspekt är det 

intressant att uppmärksamma Viola Georgis och Reiner Ohligers forskning om historiemedvetande 

hos ungdomar med migrationsbakgrund, som idag lever i Tyskland och de maktstrukturer de utifrån 

nationella och etniska kategorier lokaliserat i förhållandet till Tysklands förflutna. En utgångspunkt i 

Georgis och Ohligers resonemang är att historien upplevs och tolkas på skilda sätt i olika samhällen.  I 

ett samhälle präglat av immigration träffar således olika historiesyner på varandra och nya former av 

historia med fler perspektiv, andra berättarstrukturer och nya referenser uppstår. Georgi och Ohliger 

framhäver att historia därmed blir en central referens i förhandlingar om identitet. Detta sker dock 

inte i ett vakuum, utan allt som oftast inom ramarna för nationellt präglad historiepolitik som 

representerar majoritetssamhällets syn på det förflutna. Så kan Georgi visa hur 16- åriga Bülents med 

bakgrund i Turkiet vid ett studiebesök i koncentrationslägret i Theresienstadt känner sig trängd att 

försvara sitt intresse för tysk historia, som han menar sig ha samma rätt till som andra unga tyskar. 

Denna hållning förklaras utifrån den misstro han mött i form av beskyllningar att som icke- tillhörig 

inte kunna förstå ”vad det handlar om”. Att tillägna sig tysk historia, och till och med identifiera sig 

med en tysk förövarroll, blir enligt Georgi ett sätt för Bülents att markera tillhörighet.107 I 

föreliggande studie är resonemanget inte endast intressant i de kvinnliga immigranternas förhållande 

gentemot det svenska samhället, utan även, och kanske framförallt, inom gemenskapen i St. 

Gertruds församling, eftersom människor med olika erfarenheter och föreställningar om det förflutna 

där kom samman.  

Sociala kategorier och makt  
Individer eller grupper i ett samhälle kan aldrig studeras i ett rumsligt eller tidsligt vakuum. 

Människor är alltid inlemmade i ett större sammanhang och påverkade av normer och värden som 

där råder. Genom att synliggöra härskande föreställningar och de strukturer som därpå följer är det 

möjligt att förklara varför aktörer handlar på ett visst sätt, liksom vilkas intressen ett visst agerande 

tjänar. I föreliggande studie studeras en process i vilken över- och underordning kan tänkas vara 

baserat på flera, sinsemellan samverkande kategorier. I St. Gertruds församling möttes efter 1945 

män och kvinnor i olika åldrar, med olika klassidentiteter och från olika regioner i det sönderfallna 
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Tyskland, eller andra områden med tysktalande befolkning, eller från Sverige. För att förstå hur 

gemenskapen i församlingen formades och vilka normer och värden som där skapades och 

upprätthölls, används för analysen nationalitet, kategorierna genus/kön, generation och klass. Dessa 

är även fruktbara för att analysera det handlingsutrymme en ung tysk kvinna, immigrerad till Sverige 

för att arbeta som hembiträde i välsituerade svenska familjer, hade i det svenska samhället generellt, 

och i församlingen mer specifikt, tiden efter andra världskriget.  

En central utgångspunkt är att kategorierna i sig inte besitter någon essens utan blir 

betydelsebärande först i sammanhang och i relationen människor emellan. För att förklara 

maktstrukturer med hjälp av nationalitet, genus/kön, generation och/eller klass måste 

utgångspunkten därför tas i konkreta historiska situationer, i vilka kategoriernas betydelse kan tolkas 

och förklaras.108 På senare år har kritik framförts mot att betrakta kategorierna var för sig, sekundära 

och oberoende av varandra. I texten Det problematiska systerskapet beskriver historikern Paulina de 

los Reyes hur de snarare samverkar och förstärker varandra.109 En liknande slutsats drar historikern 

Kathie Friedman-Kasaba i Memories of Migration, en studie om rysk-judiska och italienska kvinnors 

migration till USA runt sekelskiftet 1900. För att studera migrationens inverkan på kvinnors sociala 

position utgår Friedman-Kasaba från en världssystemteori i vilken migrantens handlingsutrymme 

kopplas till den kapitalistiska världsordningen och dess fördelning av arbetskraft. I den historiska 

kontexten tar hon fasta på betydelsen av genus, klass och etnicitet/nationalitet och visar därmed hur 

ekonomiska, politiska och sociala förändringar i härkomstländerna påverkade kvinnor i olika grad 

beroende på deras sociala ställning. Hon visar även hur kvinnornas integration i USA underordnades 

flera samverkande maktordningar.110 I föreliggande studie ska jag likt Fridman-Kasaba analysera såväl 

kulturella som ekonomiska aspekter för att förstå migrationens inverkan på unga kvinnors sociala 

position, dels i det svenska samhället i stort, dels i den tyska gemenskapen i St. Gertruds församling.  

Sinsemellan skiljer sig kategorierna genus/kön, nationalitet, generation och klass åt i sin konstruktion 

och funktion. Per se är de inte att betrakta som likställda, men inte heller som fast rangordnade. 

Nedan följer en redogörelse av varje kategoris egenhet, därefter går jag in på hur strukturerad makt 

mer generellt kan studeras.  
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Kön/Genus 

För att studera relationer och strukturella hierarkier mellan kvinnor och män används inom forskning 

begreppen kön och genus. Medan kön utgår från biologiska skillnader betecknar genus den sociala 

organisationen av förhållandet mellan könen.111 I de flesta kulturer är genus och kön ett fält i vilket 

mening av makt artikuleras och i många fall även ett sätt att möjliggöra makt. Hur kvinnligt och 

manligt definieras och uppfattas skiljer sig dock åt både över tid och mellan geografiska och 

kulturella rum. Därtill formas kön- och genusordningar ofta i samverkan med andra sociala 

kategorier. Att betrakta kön och genus som något universellt är därför problematiskt.112 I en artikel 

om medborgarskap för kvinnor i Sverige under 1700-talet visar historiken Monika Edgren hur genus 

och i viss mån klass användes för att definiera nationellt medborgarskap. I förgrunden stod 

moderskapet som nationell resurs och Edgren argumenterar för att kvinnor inkluderades i staten 

utifrån sin roll som mödrar snarare än som individer. Detta gällde dock endast för kvinnor som 

passade in i den nationella självbilden och inte för icke-protestanter som judar och romer.113 Den 

normativa synen på kvinnan som moder är uttryck för statligt utövad makt över sexualitet och 

befäster som Edgren påpekar heterosexualitet som norm.114 I föreliggande studie är det relevant att 

uppmärksamma hur nationellt befästa genusföreställningar påverkat de tyska kvinnorna som 

immigrerat till Sverige. För att analysera hur kön/genus blir betydelsebärande i de studerade 

kontexterna ämnar jag lokalisera isärhållande mekanismer som ger genus mening genom att skilja på 

kvinnor och män, på kvinnligt och manligt. Jag vill även belysa maktaspekten av genus genom att 

uppmärksamma föreställningar om mannen som norm. Även här är det viktigt att reflektera över 

vilken föreställning som ligger till grund för manlighet och vilken man det är som normeras.  

Nationalitet 

Nationalitet är en kategori bunden till föreställningen om nationen och nationellt medborgarskap. I 

ett modernistiskt präglat samhälle menar socialantropologen och statsvetaren Benedict Anderson att 

nationen kan beskrivas som ett formellt, allmängiltigt sociokulturellt begrepp som utgår från att alla 

har en nationalitet liksom alla har ett kön.115 Å ena sidan bygger nationaltanken på en föreställning 

om ett medborgarskap som omfattar samtliga individer inom ett territoriellt område oavsett språk, 

religion, klasstillhörighet etc. Å andra sidan har manifesteringen av nationer tenderat att sträva efter 

enighet och homogenitet inom de territoriala gränserna för att underbygga legitimitet. I Den 

föreställda gemenskapen beskriver Anderson hur en föreställning om nationell identitet historiskt 

                                                           
111

 De los Reyes (1998), s. 339.  
112

 Ibid, s. 337.  
113

 Edgren, Monika, “Colonizing women´s bodies. Pupulatin Policies and nationhood in Eighteenth-Centery 
Sweden”, i: Jurnal of women´s history 2:22, s. 116. 
114

 Ibid, s. 121. 
115

Anderson (1993), s. 20.  



33 
 

och kontinuerligt skapas på bas av en gemensam berättelse där nationella horisonter, erfarenheter 

och normer manifesteras. En nationell identitet behöver innerst inne inte vara kulturellt, språkligt 

eller religiöst homogen. Då en grupp upplyfter sina egna värden till norm och ser avvikelse som hot 

mot nationen blir nationalitet dock en motsägelsefull bas för gemenskap. Sociologen Alexandra 

Ålund menar att så ofta sker. Berättelsen om nationen följer enligt henne en homogeniserande norm 

som är blind för klassmotsättningar, religionsstrider och genusmotsättningar. Exempelvis 

instrumentaliseras kollektiva föreställningar om det förflutna för att inkludera eller exkludera olika 

grupper från den nationella gemenskapen.116 I föreliggande studie är kategorin nationalitet inte 

endast relevant för relationen mellan de tyska kvinnorna och det svenska samhället. Även inbördes 

är det intressant att studera hur en tysk nationalitet formades och blev betydelsebärande i en tid då 

Tyskland villkorslöst kapitulerat, territoriellt reducerats och då miljontals tyskar flytt eller fördrivits 

från sina hem.   

Generation 

Generation kan som analytiskt begrepp föras tillbaka på sociologen Karl Mannheim och hans verk 

Das Problem der Generationen från 1929. Med hjälp av begreppen Generationslagerung, 

Generationszusammenhang och Generationseinheit (generationsplacering, generationssammanhang 

och generationsenhet) försöker Mannhem förklara vad som kännetecknar en generationsgemenskap 

och vilken funktion generation som kategori kan tillskrivas i en samhällskontext.117 Mer konkret 

uppstår Generationsplacering genom att erfarenheter bundna till historiska skeenden upplevs vid en 

viss tidpunkt i livet och i en viss bestämd ordning, och att detta i sin tur leder till att personer födda i 

närliggande årgångar får ett liknande perspektiv på historien. Vidare menar Mannheim att det i varje 

placering finns en inneboende tendens av bestämda beteenden, känslor och tankesätt som gör att 

varje generation karakteriseras av bestämda kognitiva, emotionella och praktiska förhållningssätt.118 

Med Generationssammanhang beskriver Mannheim den verkan en gemensam placering får för en 

gemensam problemhorisont. Han menar att ett generationssammanhang först uppstår när personer 

födda i närliggande årgångar till följd av delaktighet i upplevelser i sin ungdom, orienterar sig efter 

samma historisk-aktuella problematik. Ett sådant sammanhang verkar inte automatiskt utifrån en 

historisk-biologisk prägel, utan kräver en aktiv formulering av kollektiva förbindelser och ett aktivt 

deltagande av individer i sociala och intellektuella strömningar som bildas i historiska skeenden.119 

Eftersom deltagandet sker på lösa grunder kan individers tolkning vara olikartade och flera så kallade 
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generationsenheter kan så utkristalliseras inom en generation. Mannheim skriver: ”Im Rahmen 

desselben Generationszusammenhanges können sich also mehrere, polar sich bekämpfende 

Generationseinheiten bilden.” (Inom ramen för samma generationssammanhang kan således flera 

sinsemellan polära och motstridiga generationsenheter bildas).120 De fyra kvinnorna som står i 

blickfånget i föreliggande uppsats är födda på 1920-talet i Tyskland och tillhör således samma 

generationsplacering. Ställda bredvid varandra blir det möjligt att studera hur denna placering 

inverkat på deras sätt att tolka och analysera sin tids problem och hur en generationsspecifik 

orientering påverkat deras relation till andra generationer och generationsenheter.     

Klass 

Klass är ett begrepp som fångar samhälleliga maktstrukturer grundande i materiella förhållanden och 

i tillgången till produktionsmedel. Det ursprungliga teoretiska ramverket av historiematerialism som 

skapades av Karl Marx och Friedrich Engels vid 1800-talets mitt har fortfarande relevans för 

förståelsen av sociala relationer, även om många justeringar behövts göras för att förklara sentida 

förutsättningar och problem. Ett viktigt steg har varit att bryta upp ett bipolärt fokus på arbetare och 

ägare av produktionsmedel, som i takt med att andra samhällsgrupper uppstått och växt, inte längre 

är brukbart för att studera samhället i stort. Genom att ta fasta på makt och kontroll av arbete har 

Erik Olin Wright öppnat upp för en bredare klassanalys, i vilken även användning och beslutsrätt över 

produktionsmedel, liksom kontroll och rätten att bestämma över andras arbete uppmärksammas. 

Med Wrights teori kan klasspositioner även studeras som indirekta (givna av föräldrarnas 

klasspositioner) eller förmedlade (makars inverkan på varandras klasspositioner).121 Genom att 

studera de fyra kvinnorna som aktörer i ett kapitalistiskt system där arbetskraft distribueras över 

nationsgränser ämnar jag analysera hur migrationen påverkade deras klassposition. Tjänsten som 

hembiträde, vilken vare sig medförde makt eller kontroll av arbete, ställs då i relation till den direkta 

eller indirekta klassposition kvinnorna hade i Tyskland. Utöver den strukturella dimensionen är jag 

även intresserad av att studera kvinnornas subjektiva klassposition, dvs. hur deras självuppfattning, 

agerande, levnadssätt etc. kan kopplas till deras klassposition. För detta erbjuder Ina Katznelsons fyra 

nivåer; struktur, levnadssätt, disposition och kollektiv handling en fruktbar analysram.122 Medan den 

första, strukturella nivån, utgår från övergripande ekonomiska strukturer och polariserade klasser, 

berör den andra nivån, genom att uppmärksamma samhällets organisation som t.ex. sociala 

relationer med grannar, i föreningar etc., människors levnadssätt. Båda nivåerna utgår från en 

objektiv position som påverkar människors möjligheter att forma och organisera sina liv i vardagen. 

På den tredje och fjärde nivån uppmärksammar Katznelson den subjektiva aspekten av klass. Med 
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dispositioner åsyftas kognitiva föreställningar, som delas av grupper med liknande objektiva 

klasspositioner. Dispositioner är således kollektiva och tar sig uttryck i normer, värderingar och 

tolkningsmönster. I ett stadium, där klassdispositioner är så väl formerad att de leder till handling 

tillkommer den fjärde nivån, som betecknar organiserade handlingar i syfte att förbättra den egna 

klassens position.123  

Makt som hegemoni  

För att förstå hur klass påverkade och styrde relationer i St. Gertruds församling är det svårt att utgå 

från en traditionell marxistisk ansats, eftersom gemenskapen i församlingen inte var bunden till 

relationen mellan arbete och kapital. Trots det kan medlemmarnas objektiva och subjektiva 

klasspositioner antas ha påverkat gemenskapens karaktär. För att studera klassbegreppet i 

sociokulturella processer har historiken Marion Leffler använt sig av Antonio Gramscis 

hegemonibegrepp. Genom tolkningar och preciseringar har hon utarbetat ett teoretiskt ramverk som 

jag anser fruktbart för att studera klassmotsättningar, men även maktstrukturer baserade på genus, 

generation och nationellitet, i St. Gertruds församling.  

Traditionellt har Gramscis hegemonibegrepp använts för att beskriva dominansförhållanden mellan 

stater, men som Leffler visar är principen även användbar för att studera maktrelationer inom 

samhällen och grupper. För att förklara den dominerande klassens ideologiska övertag differentierar 

Leffler, med stöd i Gramscis teoretiska resonemang, mellan användningen av tvång å ena sidan och 

strävan efter samtycke å andra sidan. Tvång tillgrips endast i kristider. Under normala förhållanden 

strävar den dominerande klassen efter att upprätthålla sin ställning med de underordande klassernas 

samtycke: Detta genom att framställa sin världsuppfattning som naturlig och allmängiltig. För att 

lyckas med detta menar Leffler att den dominerande klassen tar upp vissa folkliga föreställningar som 

sedan sprids genom institutioner som skolor, kyrkor och massmedia. Genom att få sin världsbild 

accepterad av de underordnade klasserna uppnås hegemoni.124  

Lefflers förståelse för makt baserad på klass är dynamisk eftersom den rymmer såväl klassamverkan 

som klassmotsättningar. Situationer då strävan efter samförstånd är extra påtaglig kan vara ett 

tecken på pågående konflikter som den dominerade klassen strävar efter att släta ut. Leffler skriver: 

”En klass som strävar efter att bli eller förbli ledande måste vara beredd att formulera (och ständigt 

återformulera) sin samhällssyn och få andra klasser att godkänna den”.125  
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Även om ägandeförhållanden ses som förutsättning för att en klass ska kunna etableras 

hegemoniskt, är fokus i Lefflers teoretiska ansats riktat på sociala relationer. 126 Det hegemoniska 

sätter sig samman av traderade världsåskådningar från äldre tider liksom sättet på vilket 

samhällsproblem, och lösningar formuleras i samtiden.  Därtill kommer även det som ses som 

självklart, det tysta som alla är överens om.127 Det hegemoniska kan betraktas som samhällets 

mentalitet: ”Det kitt som håller nationen samman”128 En fördel som tydligt gör sig gällande för 

föreliggande studie, är att det med Lefflers tolkning av hegemonibegreppet är möjligt att studera 

materiella och mentala företeelser som en helhet. Medan Leffler koncentrerar sig på 

klassperspektivet ämnar jag utvidga analysen av hegemoni genom att även ta fasta på hierarkier 

baserade på kön/genus, nationalitet och generation. Därigenom hoppas jag kunna utveckla en 

komplex förståelse för maktrelationer inom gemenskapen i St. Gertruds församling.  
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3. Metod och källor  
 

För att studera hur erfarenheter och minnen formas i migration riktar jag i föreliggande studie dels 

blicken mot gemenskapen i tyska St. Gertrudsförsamlingen i Stockholm som åren efter andra 

världskriget blev en träffpunkt för tyskar som lämnat det krigshärjade hemlandet, dels mot individer 

som själva emigrerat och mot deras subjektiva berättelser om erfarenheter och minnen. Analysen 

genomförs således i två delar som delvis avspeglar och underbygger varandra. I ett avslutande 

resonemang om hegemoni knyts delstudierna samman.  

Min position som forskare 
Att skriva om tyska kvinnor i Sverige är en idé som sakta växt fram. Jag har själv under flera år bott 

växelvis i Tyskland och Sverige och upplever mig själv ofta i mellanrummet mellan två nationer och 

kulturer. Intresset för migration är således självreflexivt. Historiken Maria Ågren poängterar att en 

historisk produkt alltid filtreras genom personen som skapat den och att det därför är viktigt att lyfta 

fram och synliggöra sin egen position som forskare, att yttra självkritik. Det vi förmår att se begränsas 

inte endast av källorna vi använder, utan även av våra egna sätt att tänka och tolka, fantisera och 

förstå. Vad vi ser i källorna är avhängigt våra egna mänskliga erfarenheter.129 Mitt intresse för tysk 

gemenskap och historia i en svensk kontext utgår framförallt från två fenomen som länge upptagit 

mig. För det första är det en närvaro av historia och ett aktivt förhållande till det förflutna som jag 

upplever utmärker det tyska samhället. På flera plan och områden i det offentliga samtalet pågår en 

process i att bearbeta ett nationellt trauma. I Sverige finns inget liknande. Den andra företeelsen är 

en i Sverige ännu förekommande reduktion av Tyskland till historien om andra världskriget. I mitt 

examensarbete på lärarprogrammet ställde jag och min uppsatspartner svenska elever som läser 

tyska på gymnasiet frågan, vad de tänker på när de tänker på Tyskland. Flertalet av informanterna 

angav något som kan kopplas till andra världskriget.130 Frågan om hur tyska immigranter i Sverige 

förhåller sig till sitt hemlands historia, och hur denna historia påverkat deras tillvaro i Sverige, är 

således sprungen ur erfarenheter och upptäckter jag själv gjort i kontakten med de båda länderna. 

Detta kan mycket väl påverka mitt sätta att tolka och förstå de källor jag använder. Mina kunskaper i 

tyska har varit en förutsättning för att studera material från St. Gertruds församling och det visade sig 

även tjänligt att kunna tyska i mötet med kvinnorna, eftersom de alla föredrog att genomföra 

intervjuerna på tyska. Min erfarenhet av att ha varit aupair i en tysk familj öppnar upp för paralleller 

med informanternas erfarenheter av arbetet som hembiträden.  
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Allteftersom jag läst in mig på tidigare forskning om tysk immigration till Sverige under och efter 

andra världskriget, har jag slagits av en manlig dominans: Till stor del består tidigare forskning av 

män som skrivit om män.  Att skriva om kvinnor blev för mig därför viktigt. Historiken Malin Thor 

påpekar att teoretiska ingångar, utgångspunkter och frågeformuleringar påverkas av den samtid och 

det samhälle i vilket forskaren verkar.131  Att jag vill skriva om kvinnor, just för att de är kvinnor och 

inte för att de utfört stora dåd eller varit medlemmar i politiska rörelser, kan tolkas som signifikant 

för min tid. Tydligt blev detta när jag läste följande rader från 1998 av Klaus Misgeld, en av de män 

som skrivit om män: ”Die meisten Flüchtlinge, um die es hier geht, wollten mehr als nur überleben, 

mehr als Heimweh überwinden und sich ein neues Zuhause schaffen.”132 Jag vill skriva om kvinnor 

som skapat sig ett nytt hem, som övervunnit hemlängtan och som funnit en tysk gemenskap i St. 

Gertruds församling, men som kanske inte ville så mycket mer (och även om de ville det är det inte 

därför jag intresserar mig för deras berättelser).  

Varför muntlig historia?  
Att skriva om det personliga, ospektakulära och vardagliga är enligt Ågren inte banalt, utan en viktig 

del i strävan att förstå helheten, det övergripande. Hon skriver: ”Vi vill förstå helheten genom delen 

och delen genom helheten”.133 En utmaning för empiriska studier som fokuserar på det lilla är därför 

att knyta an till en större kontext, där förståelsen av delen och helheten står i växelverkan med 

varandra.  Tanken knyter an till Annalesskolans plädering för totalhistoria. I ett sådant projekt blir 

frågan om synlighet och tystnad central.134 Allt som hänt i det förflutna går inte att studera i arkiv. 

Thor lyfter i texten Analys av muntliga källor i form av levnadsberättelser detta problem genom att 

plädera för muntlig historia, som hon förstår som något mer än en metod: Hon vill skriva en historia 

om vanliga människors livserfarenheter, en historia underifrån.135  

I Historisk tidskrifts specialnummer på tema källkritik årgång 2005 pläderar Ågren i en artikel för en 

ny källkritik byggd på kategorierna synlighet, vikt och trovärdighet.  Hon påpekar att vissa företeelser 

haft större möjligheter att bevaras, eftersom de legat i statsmaktens intresse att samla och arkivera 

viss information och att det sällan är slumpen som avgör vad som är synligt eller osynligt i historiskt 

material. Detta är förvisso ingen ny insikt. Ågren hänvisar till en tradition av god forskning där 

historikerna med hjälp av epokkännedom och kringgående tolkningar även tidigare dragit insikter ur 
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uppkomst och bortfall av information och koppla det till förändringar i den undersökta tiden. För att 

ett fenomen är osynligt i källor, går det inte att dra slutsatsen att det inte funnits.136 När historiker på 

1970-talet började skriva kvinnors och arbetares historia hade, enligt Ågren, utgången kunnat tas i en 

kritik av den klassiska källkritiken genom att lyfta fram frågan om synlighet.137 En invändning mot 

Ågrens resonemang är att kvinno- och arbetarhistoriker på 1970-talet de fakto vidgade källbegreppet 

genom att använda sig av alternativa källor och därmed visa på traditionella källors begränsningar. 

Ett exempel är just muntlig historia som av dessa historiker etablerades inom historieforskning. Med 

muntliga källor är det möjligt att sätta fokus på de tysta, bortglömda och marginaliserades historia 

som tidigare, delvis till följd av traditionella källors karaktär, inte skrivits.138  

Utöver synlighet ser Ågren en källas vikt som central. Hon värjer sig mot representativitetskriteriet, 

eftersom det inte ger utrymme för udda och unika företeelser som i sig kan vara intressanta att 

studera. Det är ändå av betydelse huruvida källan är vanlig, central, betydelsefull eller unik för att 

kunna tolka den. En källa kan även vara mångstämmig och ge svar på olika typer av frågor. Det är 

därför viktigt att erkänna olika tolkningsmöjligheter. För att bedöma en källas trovärdighet hänvisar 

Ågren till den klassiska källkritikens frågor om närhet, tendens och beroende.  

I jakten på källor  
Att använda mig av muntlig historia för att studera betydelsen av historiska erfarenheter för tyska 

kvinnor i migrationsprocesser kommer sig dels av frågeställningarnas utformning: Subjektiva 

erfarenheter lämpar sig att studeras med hjälp av muntliga berättelser, dels av en brist på åtkomliga 

skriftliga källor. Dagböcker och brev hade kunnat utgöra skriftliga källor för att besvara mina frågor. 

Att få tillgång till så personliga dokument är dock svårt. I de få fall där kvinnorna i studien finns 

representerade i statliga arkiv är utsagorna ytterst fragmentariska. På Riksarkivet finns persondoséer 

som bl.a. innehåller kvinnornas ansökningshandlingar för inresetillstånd och ansökan om svenskt 

medborgarskap. Även om viss information om arbetsgivare, utbildning och in- och utresor finns 

tillgänglig går det inte att utläsa något, eller ytterst lite, om kvinnornas egna erfarenheter. Att 

lokalisera ännu levande kvinnor i min målgrupp blev därför en förutsättning för studiens empiriska 

undersökning. 

Genom Tyska kyrkan i Stockholm kom jag i kontakt med fyra kvinnor i min målgrupp: födda på 1920-

talet, uppvuxna i Tyskland och efter kriget komna till Stockholm för att arbeta som hembiträden. 

Genom deras berättelser fick jag upp ögonen för den migrationsgemenskap St. Gertruds församling 

utgjort under efterkrigsåren. Idén att sammanföra studien om kvinnornas erfarenheter och minnen 
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med en undersökning av den sociala gemenskap, i vilken de funnit en plats som tyskar i Stockholm, 

växte således fram efterhand. De båda studierna sammanstrålar inte endast tematiskt utan 

kompletterar därtill varandra med olika typer av källmaterial. Medan jag i studien av St. Gertruds 

församling begränsas av det som skrivits ner, är jag i analysen av det muntliga intervjumaterialet 

utlämnad till det kvinnorna idag berättar. Genom att sammanföra skriftliga och muntliga källor kan 

blinda fläckar få kontur och annars osynliga aspekter lyftas fram. Ställda mot varandra tjänar 

kombinationen även till att pröva källornas trovärdighet.  

En gemenskap studerad i arkiv 

I den första delstudien ämnar jag skissera en bild av gemenskapen i St. Gertruds församling under 

åren 1945-1960. Huvudsakligen baserar studien på församlingens interna medlemsskrift: Deutsche 

Gemeindeblatt (Tyska församlingsbladet). Tillsammans med annat internt material från St. Gertruds 

församling finns församlingsbladet systematiskt arkiverat på Stockholm statsarkiv. Tyvärr innehåller 

arkivet inget material från församlingens verksamhetsgrupper utan den information som finns att 

tillgå beträffande aktiviteter i församlingen begränsar sig i stort till de årsrapporter som trycktes i 

församlingsbladet. Deutsche Gemeindeblatt gavs ut månadsvis, med uppehåll under 

sommarmånaderna juni, juli, augusti. För en mindre summa (4kr/år) kunde 

församlingsmedlemmarna abonnera på skriften. I och med att församlingen växte ökade upplagan 

och vid början av 1950-talet låg den närmare 2 400.  

Genom församlingsbladet är det möjligt att få ett intryck av det kyrkliga och kulturella livet i St. 

Gertrud. I församlingsbladet publicerades en intern kommunikation, i vilken församlings-

medlemmarna dels informerades om aktuella händelser i kyrkan, som månadsprogram, anstående 

besök, insamlingar etc. liksom redogörelser från verksamhet som varit, dels presenterades texter 

kring olika ämnen inom teologi och filosofi, kultur och historia, politik och ekonomi, etc. Ofta 

hämtades texter från kyrklig press i Tyskland och församlingsbladet fick därmed funktionen av att 

upprätthålla banden till det gamla hemlandet. För föreliggande uppsats är det främst de internt 

producerade texterna som är intressanta. Ett sådant inslag är de utdrag från pastor G.W. Schiebes 

predikningar som regelmässigt trycktes i bladet. Eftersom gudstjänsten och predikan kan ses som 

kärnan i den kyrkliga tillvaron ger dessa texter en viktig insyn i vilka ämnen och frågor som berördes i 

församlingen och på vilket sätt de tematiserades. En annan för min studie central del av 

församlingsbladet utgörs av årsrapporterna (”Gemeinde im Jahre…”) i vilka församlingens 

verksamhet under det föregående året kort sammanfattas.  Dels ger de en överblick av vad som hänt 

i församlingen, dels kommer där flera röster till tals. Efter en inledande text av pastor Schiebe 

redogör varje verksamhetsgren för sin verksamhet, eller rättare sagt, en representant från varje 

verksamhetsgren. I övrigt är det få röster från församlingsmedlemmar som ges plats i bladet, 
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undantaget enstaka rapporter från hållna arrangemang. Till stor del måste församlingsbladet därför 

betecknas som en envägskommunikation från pastor Schiebe till församlingen. Emellanåt trycktes 

även texter där det låter sig anas att de är författade av kyrkorådets representanter eller andra 

inflytelserika personer i församlingen. Ett exempel är de artiklar signerade M.T. som jag åberopar i 

analysen. För att bättre kunna ordna in texterna i ett sammanhang hade det varit önskvärt att 

identifiera de personer som skrev i församlingsbladet närmare. Tyvärr har jag inte haft tillgång till 

källmaterial som gjort det möjligt. Problemet med ett snävt urval av källmaterial präglar dessvärre 

framställningen av församlingen i sin helhet. För att mer grundligt studera gemenskapen hade ett 

bredare och mer omfattande källmaterial varit behövligt. Syftet är dock inte att rekonstruera en 

heltäckande bild av St. Gertruds församling utan istället att ge ett intryck av den gemenskap 

kvinnorna jag intervjuat blev en del av. Framställningen jag ger måste ses i kombination med den 

andra delstudien och i viss mån som en beskrivning av den sociala tillvaro som de tyska kvinnorna jag 

träffat i Stockholm verkat i.  

För att analysera gemenskapen i St. Gertrud utifrån Deutsche Gemendeblatt riktar jag, styrd av 

uppsatsens teoretiska ramverk, blicken dels mot hur olika grupper inom församlingen framställs i 

bladet och i vilken relation de ställs gentemot varandra, dels mot historiska referenser och den 

tidslighet som framtonar i församlingens inordning gentemot det svenska samhället och hemlandet 

Tyskland. I analysen uppmärksammas såväl övergripande tendenser i fråga om hur olika ämnen, 

grupper och fenomen behandlades som enskilda texter och specifika formuleringar och ordval i fråga 

om hur fenomen framställdes. Båda sätten syftar till att synliggöra grunden för gemenskap i 

församlingen: Hur det förflutna och samtiden traderades och vilka kollektiva ramar som skapades för 

en gemensam narration. Till tolkningen av texter ur församlingsbladet hör även en inordning 

gentemot samtida politiska, kyrkliga eller andra samhälleliga kontexter.  

Genom att komplettera studien av skriftliga källor med muntliga utsagor från kvinnliga medlemmar 

som sedan 1950-talet varit aktiva i församlingen vinner analysen ytterligare en dimension. Redan vid 

mitt första möte med de fyra kvinnorna i oktober 2010 framgick det att St. Gertruds församling 

utgjorde en viktig gemenskap för tyskar i Stockholm. Vid ett andra besök i Stockholm i januari 2011 

hade jag möjlighet att träffa tre av mina fyra informanter i församlingshemmet på Svartmansgatan 

och tillsammans över en kopp kaffe samtala om deras minnen och intryck av den församling de 

mötte när de för närmare 60 år sedan flyttade till Sverige. Med deras subjektiva utsagor förstärks, 

förskjuts och rubbas tendenser i det skriftliga materialet.  
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Historia över en kopp kaffe 

Med hjälp av pastorn i Tyska kyrkan i Stockholm fick jag kontakt med tre kvinnliga 

församlingsmedlemmar i min målgrupp. Efter att i ett kort brev, i vilket jag presenterade mig själv 

och mitt uppsatsämne, ha vänt mig till kvinnor i min målgrupp, hörde tre kvinnor från församlingen 

av sig. En av dem vidarebefordrade även min förfrågan till en bekant som inte är lika involverad i 

församlingslivet som de andra tre och därför inte nåtts av min förfrågan. Så fick jag kontakt med min 

fjärde informant. Samtliga fyra kvinnor visade själva intresse av att delta i min studie. Den 

amerikanska genushistoriken Sherna Gluck påpekar att det är av stor vikt hur den första kontakten 

med en informant etableras. Hon lyfter fram fördelarna med att ha en förtroendegivande instans 

som förmedlingslänk.139 I min kontakt med St. Gertruds församling kunde jag luta mig mot min status 

som student vid Linnéuniversitetet. I mötet med kvinnorna kopplades jag samman med församlingen 

och hade därmed en förtroendebas att utgå ifrån. Detta var av stort värde. 

Under en solig höstvecka i oktober 2010 besökte jag så de fyra kvinnorna i deras hem, blev bjuden på 

kaffe och kakor, och lät dem berätta om sina erfarenheter och minnen. Det centrala temat var 

migrationen till Sverige, deras erfarenheter från uppväxten i Tyskland utgjorde därför en viktig 

bakgrund. Då samtliga informanter valt att stanna i Sverige kan migrationen tillskrivas en central 

betydelse i deras levnadsberättelser. Att ämnet är intressant och relevant för informanter menar 

Thor är av stor vikt för hur samtalet förlöper.140 Den information som kvinnorna fått innan vi 

träffades var att jag intresserade mig för deras erfarenhet av att vara tysk kvinna i Sverige efter andra 

världskriget (ett fokus som därefter förskjutits något). När vi träffades var kvinnorna således 

förberedda på vad samtalet skulle handla om. Jag hade inte förberett några specifika frågor utan lät 

kvinnorna själva lägga ut texten. När de kom in på områden som intresserade mig mer uppmuntrade 

jag dem att berätta utförligare och jag ställde följdfrågor. Eftersom den första kontakten genom 

kyrkan knutits på tyska föll det naturligt att fortsätta så: Alla fyra kvinnor föredrog att prata tyska. Jag 

fick en känsla av att det tyska språket sörjde för en förtrogenhet som gjorde att även jag uppfattades 

som en del av en tysk gemenskap i Sverige. Att vi träffades hemma hos kvinnorna bidrog ytterligare 

till att jag kom in i en privat sfär, där kvinnorna var beredda att anförtro sig åt mig.  

Thor påpekar att relationen mellan den intervjuade och intervjuaren påverkar utsagorna och 

samtalets riktning.141 Att skapa en förtrolig situation är därför en förutsättning för att den muntliga 

källan ska bli givande. Gluck är inne på samma sak, när hon poängterar att intervjun i första hand är 

ett mänskligt möte och en interaktion – att intervjuaren måste tillåta sig att vara människa och inte 
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uppträda som en opersonlig forskare.142 Genom att hänvisa till sina egna erfarenheter menar hon att 

relationen mellan den intervjuade och intervjuaren påverkas av synen på varandra: av huruvida 

intervjuaren ses som utomstående eller del av en gemenskap.143 

Innan jag lämnade Stockholm var jag inbjuden av pastorn att besöka en seniorträff i St. Gertruds 

församling. Där återsåg jag två av mina informanter och vi fick tillfälle att återknyta till våra tidigare 

samtal. Inledningsvis hälsade pastorn mig välkommen och berättade för de församlade kvinnorna att 

jag intresserade mig för tyska kvinnors biografier. Då ingen av de närvarande kvinnorna visade 

närmare intresse för att delta i min studie knöts där inga nya kontakter. Det var trots det ett givande 

och intressant möte och jag fick ett intryck av gemenskapen i församlingen.  

I januari 2011 var jag tillbaka i Stockholm för att studera St. Gertruds kyrkoarkiv. Jag fick då tillfälle 

att träffa de tre informanterna som sedan sin första tid i Sverige varit aktiva i församlingen (fru K., fru 

N. och fru M.). Efter en söndags gudstjänst träffades vi i församlingshemmet och samtalade om den 

församling de mött när de för närmare 60 år sedan anlände till Stockholm. Även om samtalt ofta gled 

in på sidospår var det värdefullt att få träffa kvinnorna tillsammans och höra dem samtala om ett 

förflutet de delar.  

Även om jag inte haft möjlighet att träffa kvinnorna fler gånger har jag varit mån om att upprätthålla 

den förtrogna kontakt vi knutit. Efter mitt första besök skickade jag ett tackkort varpå två av 

kvinnorna hörde av sig tillbaka. Likså via postväg har jag meddelat kvinnorna om att uppsatsen blivit 

färdig och lovat att delge dem delar av resultatet i en artikel i församlingsbladet (som pastorn i 

församlingen bett mig skriva). Jag vill även skicka en kopia på ljudfilerna av intervjuerna till 

informanterna.  

Tolkningar av intervjuer som historisk källa 

När jag lämnade Stockholm efter min första träff med kvinnorna hade jag flera timmars bandat 

material med mig hem; material som skapats av mig och fyra kvinnor, som jag mött i syfte att 

möjliggöra en vetenskaplig studie utifrån deras erfarenheter och berättelser. Inom historia finns en 

tradition att skilja på om en källa är en kvarleva eller en berättelse. Muntliga källor kan vara både 

och. Dels kan de studeras som minnen av en historisk händelse: Hur berättelser om en specifik 

händelse tar form vid en specifik tidpunkt i ett specifikt samhälle. Dels kan de användas för att 

rekonstruera vad som hänt vid en historisk händelse.144 Thor pläderar för ett funktionellt källbegrepp 

när hon skriver: ”varken skriftligt eller muntligt material är historiska källor i sig, utan *…+ett material 
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blir till en källa till svar på en fråga i relation till en uttalad fråga”.145 I föreliggande studie vill jag 

använda kvinnornas berättelser för att studera deras situation som tyska immigranter i Sverige i 

mitten av 1900-talet, liksom gemenskapen i St. Gertruds församling, men kanske främst för att 

analysera hur de idag berättar om sig själva i den historiska kontexten av andra världskriget och 

senare som medlemmar av St. Gertruds församling. I föreliggande studie används de muntliga 

källorna alltså såväl som berättande källa som kvarleva.  

Därutöver vävs intervjustudien in i en större undersökning där den ställs bredvid skriftliga källor från 

Tyska kyrkans arkiv i Stockholms statsarkiv. Kvinnornas erfarenheter och minnen studeras således 

från olika håll, vilket stärker studiens resultat. Leffler konstaterar i sin avhandling att skriftliga och 

muntliga källor ofta berättar två versioner av samma händelse146 Det är möjligt är att jag i 

föreliggande studie kan göra liknande iakttagelser.  

Synlighet – vikt – trovärdighet 

Ovan har jag redan resonerat kring valet av muntliga källor utifrån ett synlighetskriterium: det jag 

syftar att studera finns inte tillgängligt i skriftlig form. Frågan som därefter inställer sig är vad som blir 

synligt i det muntliga materialet. Som intervjuare är man i stor utsträckning beroende av, och 

utlämnad till, vad den intervjuade berättar. Några berättar mer, andra mindre. Att en informant är 

förtegen behöver inte betyda att den inte minns eller håller inne med information. Det kan likväl 

handla om en vana att berätta, om en förmåga att sätta ord på sina tankar. Att intervjua flera 

personer om samma sak har därmed fördelen att utsagor kan komplettera varandra.  

De fyra kvinnorna i studien är utvalda efter kriterier för min målgrupp. De har därtill själva visat 

intresse av att delta. Detta är två aspekter som påverkar källornas vikt. För det första har jag valt att 

fokusera på en grupp tyska kvinnor som dels blivit kvar i Sverige, dels sökt en tysk gemenskap i St. 

Gertruds församling. Alla de tyska kvinnor som efter en tid som hembiträden i Sverige återvände till 

Tyskland eller tredje land är inte representerade i studien. Inte heller någon av de tyska kvinnor som 

stannat kvar i Sverige men som inte blivit aktiva medlemmar i den tyska församlingen representeras. 

För att studera erfarenheter och minnen från nazitiden i Tyskland i en svensk kontext utgör min 

målgrupp endast en nisch. För det andra har de fyra kvinnorna utmärkt sig genom att visa intresse för 

studien.  Att de självmant ställer upp kan tolkas som en vilja att berätta, vilket i sin tur kan tänkas öka 

synligheten i deras utsagor. Men, det betyder samtidigt att de andras historier, de som inte väljer att 

berätta, inte blir synliga. När jag ringde upp en av kvinnorna första gången uppgav hon att hon gärna 

ställde upp, eftersom hon bara hade positivt att berätta. Hon menade att någon skulle berätta om 
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det som var bra, så att inta bara det dåliga kom fram. Tyvärr var det ingen av de kvinnor som gjort 

dåliga erfarenheter som till en början visade intresse att delta i studien. Först genom personliga 

kontakter kvinnorna emellan kom jag i kontakt med den fjärde kvinnan, som skulle visa sig, inte bara 

hade bra att berätta. Det faktum att kvinnorna stannat kvar i Sverige och idag är beredda att berätta 

om sina erfarenheter och minnen förorsakar en stark tendens i källmaterialet. Genom att tematisera 

den och synliggöra den återvinner källorna trovärdighet, eftersom det då blir möjligt att tolka och 

analysera dem för vad de är.  

En svårighet med muntliga källor som ofta uppmärksammats är tidsaspekten, dvs. att intervjuer görs 

flera år efter den historiska händelse som studeras. Även om minnet är stabilt kan uppfattningar och 

värderingar av det förflutna förändras under tidens gång. Thor uppmanar oss därför att reflektera 

över vad som berättas och hur. Att en informants utsagor är präglade av situationen, i vilken de 

tillkommer, är ett faktum som historiken har att förhålla sig till i arbetet med muntliga källor. I 

föreliggande undersökning är det därför viktigt att ha i åtanke att dagens syn på nationalsocialismen 

och andra världskriget är ett resultat av årtiondens bearbetning och historieskrivning. Då, precis efter 

kriget slut, var Förintelsen inget begrepp och judarnas öde i ”Tredje riket” var bara ett brott bredvid 

flera som nationalsocialisterna gjort sig skyldiga till.147 Hur de tyska kvinnorna berättar om sina 

erfarenheter av krig och nationalsocialistisk diktatur, liksom om sina upplevelser från de första åren i 

Sverige, kan därför antas vara präglade såväl av egna minnen som av den samhällsdebatt, i vilken 

Nazityskland sedan krigsslutet och fram till idag diskuterats. För kvinnorna handlar det om att utifrån 

sin aktuella situation skapa ett meningsfullt förflutet.148 Joan Scott pläderar för att använda muntliga 

källor som kvarlevor för att granska berättelsens grundförutsättningar; dess betydelse för att skapa 

samhällelig ordning. Den språkliga konstruktionen ger oss, enligt Scott, ramar för vårt tänkande och 

strukturerar våra erfarenheter.149 En levnadsberättelse blir som historisk källa därmed intressant att 

studera i sin betydelse i ett samhällssammanhang.  

I sin avhandling om judiska ungdomar i svensk exil åren 1933-1943 studerar Thor just vad 

informanterna i efterhand valde att berätta om sina liv och hur berättelsen berättades.150 Hon tar 

fasta på förståelsen av levnadsberättelser som en del av en social process, den som berättar gör det 

med utgångspunkt i idéer om hur en livshistoria ska se ut.151 Genom att intervjua flera personer som 

upplevt samma sak är det, enligt Thor, möjligt att fastlägga mönster, att se gemensamma drag. Detta 

                                                           
147

 Levy, Daniel & Sznaider, Natan, Memory unbound. The Holocaust and the Formation of Cosmopolitan 
Memory, European Journal of Social Theory 5(1):87-106, London: Sage Publication, 2002.  
148

 Thor (2006), Muntliga källor och källkritik, s. 30. 
149

 Scott (1996), s. 24.  
150

 Thor (2005) s. 47.  
151

 Thor(2006), Muntliga källor och källkritik, s. 28.  



46 
 

kommer sig inte endast av att personerna gjort samma erfarenheter, utan framförallt för att de lärt 

sig berätta om dem efter en bestämd mall.152 Oftast är levnadsberättelser strukturerade kring ett 

huvudtema som figurerar som strukturerande princip. Vanligtvis börjar berättelsen med barndomen 

och fortsätter in i det vuxna livet. Den ledande frågan är ”Varför blev det som det blev?”153 De 

kvinnor jag intervjuat bär på olika erfarenheter och minnen. Vad de delar är dock erfarenheten av att 

bearbeta minnen från uppväxten i Nazityskland i en svensk omgivning. Hur denna berättelse tar form 

är en av frågorna i föreliggande studie. Språklig struktur, begreppsanvändning och relation till en 

större kontext är där föremål för min analys.  

Att beakta är att erfarenheter och minnen är personliga och ofta förtrogna. I föreliggande studie är 

det inte de fyra kvinnorna i sig som står i fokus, utan de erfarenheter de gjort, liksom hur de 

formulerar minnen från det förgångna. För att markera denna skillnad och respektera kvinnornas 

integritet använder jag i analysen täcknamnen, fru K., fru L., fru M. och fru N.   
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4. Att minnas i en migrationsgemenskap  

  
Alla tyskar med evangelisk trostillhörighet, som under efterkrigsåren bosatte sig i Stockholm, kom i 

kontakt med tyska St. Gertruds församling, då St. Gertrud i egenskap av icke-territoriell församling 

inom svenska statskyrkan administrerade folkbokföringen för tyskar bosatta inom Stockholm stad. Ur 

medlemsstatistiken framgår att församlingen åren efter kriget stadigt växte, vilket säger mer om 

antalet tyska immigranter i Stockholm, än om församlingen i sig. Påfallande är tillströmningen av 

kvinnor. År 1950 registrerades 516 nyinflyttade kvinnor jämfört med 182 män, två år senare var 

kontrasten än större: 1 057 kvinnor jämfört med 240 män. Samma mönster återfinns även för de 

andra åren under 1950-talet, då inflyttningen av kvinnor låg mellan femhundra och tusen, medan 

inflyttningen av män höll sig runt två till tre hundra. Att det främst handlade om kvinnor som 

övergående uppehöll sig i Stockholm framgår av utflyttningsstatistiken som, om än med förskjutning, 

återger liknande tal som inflyttningen.154 Medlemsmässigt var St. Gertrud vid den undersökta 

tidsperioden således en församling med hög fluktuation. Att gemenskapen i församlingen stod öppen 

för de nya medlemmarna och att kyrkan blev en träffpunkt för unga tyska kvinnor som åren efter 

andra världskrigets sökte sig till Stockholm, framgår av de fyra kvinnliga informanternas berättelser. 

Tre av dem fann i St. Gertruds församling en tysk gemenskap och har genom den upprätthållit 

banden till Tyskland; till tysk litteratur, musik, mat, traditioner etc.; till det tyska språket liksom till 

andra tyskar i Stockholm. I det följande ämnar jag analysera hur denna gemenskap formades åren 

efter 1945 och vilka ramar som upprättades för att tradera det förflutna, respektive vad som 

lämnades att glömma: hur en gemensam narration tog form. Även om St. Gertrud under 

efterkrigsåren medlemsmässigt fick en ny sammansättning bar församlingen på ett eget förflutet. För 

att bättre kunna förstå och inordna St. Gertruds hållning gentemot det förflutna efter 1945 ges 

härnäst en bakgrund med församlingens egen historia.  

Tyska St. Gertruds tidiga anor 

Tyska kyrkan och St. Gertruds församling vittnar om en lång historia av tysk invandring till Stockholm. 

Belägen mitt i Gamla Stan, mellan gator som bär namnen Tyska brinken, Tyska skolgränd och Tyska 

stallplan intar kyrkan och den tyska närvaron rent fysiskt en central plats i det historiska Stockholm. 

De tyska referenserna sträcker sig tillbaka till medeltiden, då tyska köpmän, hantverkare och 

konstnärer genom det nordtyska handelsförbundet Hansan starkt präglade staden. I samband med 

reformationen på 1500-talet, i vilkens spår bibelöversättningar och predikningar på folkspråken 

följde, uppkom önskemål från tyska stockholmare att få bilda en egen församling. Genom ett kungligt 

privilegium utställt av Johan III grundades den tyska församlingen 1571 och 1607 överlämnade Karl IX 
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till församlingen St. Gertruds Gildehus som de byggde om till kyrka.155 Den ståtliga och präktiga 

byggnaden ger intrycket av rik församling med långa anor.  

En del av svenska statskyrkan   

Redan från början inordnades den tyska församlingen i Stockholm som del av den svenska 

statskyrkan.  I kungliga privilegium fastslogs rätten att rekrytera präster från Tyskland och därmed 

upprätthålla banden med det gamla hemlandet.156 Genom de evangeliska teologerna från Tyskland 

förkroppsligade, enligt Bohn, St. Gertruds församling en tysk protestantism som bidrog till att sprida i 

Tyskland traderade religiösa föreställningar till Sverige.157 Den självständiga statusen inom svenska 

statskyrkan gjorde även att församlingen kunde bevara ett kyrkligt och kulturellt egenliv, där 

medvetenheten om en nationell tysk identitet befästes i olika föreställningar. Banden till ”die alte 

Heimat” (det gamla hemlandet) intog en framträdande plats.158 Vid den av Bohn undersökta period 

1933-1945 låter det sig fastslås att merparten av kyrkans medlemmar sedan länge bodde i Sverige, 

besatt svenskt medborgarskap och var väl assimilerade i det svenska samhället.159 Medlemskapet i 

den tyska församlingen reglerades av en kunglig förordning från 1841 i vilken det fastslogs att alla i 

Tyskland födda eller tysktalande födda på annan plats, liksom personer med tyska föräldrar, boende 

inom Stockholm stad, skulle tillhöra tyska församlingen, förutsatt att de var av evangelisk tro. Kvinnor 

och barn, oberoende av födelseort, följde sina män respektive fäder.160 Bohn påvisar att 

medlemskapet således inte grundades på ett nationellt begrepp definierat efter medborgarskap, 

utan på en språklig tillhörighet för personer med tyska som modersmål. För dessa personer ålåg det 

ett anslutningstvång i församlingen.161 I och med den ökade tillströmningen av tyskar efter 

nationalsocialismens makttillträde 1933 och andra världskrigets utbrott 1938 blev 

tvångsanslutningen problematisk, eftersom många flyktingar inte delade den världsbild som 

dominerade gemenskapen i St. Gertrud. Efter kriget hanterades frågan om anslutningsbestämmelser 

på regeringsnivå.162 För St. Gertruds församling var bestämmelserna av existentiell karaktär och 

ovissheten inför framtiden präglade därför församlingen starkt vid tiden då kvinnorna i föreliggande 

studie anlände till Stockholm och blev medlemmar i församlingen.  

Organisatoriskt var St. Gertruds församling i stort uppbyggd efter samma principer som svenska 

statskyrkan. Beslutsfattande instans var kyrkorådet, vars sex representanter valdes på 
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församlingsstämmor, där i Sverige valberättigade män som under minst ett år varit medlemmar i 

församlingen hade rösträtt.163 Först den 26 maj 1946 fick kvinnorna rätt att rösta.164 Senfärdigheten 

är anmärkningsvärd och avslöjar en stark patriarkal tradition inom församlingen. För sin undersökta 

period konstaterar Bohn att församlingens sex kyrkoråd tillhörde Stockholms övre borgerliga skikt 

och bar titlar som direktör, justitieråd eller handelsman.165 En egenhet med lång tradition inom 

församlingen som ytterligare förstärkte banden till överheten var utnämningen av en 

hederspresident, ”Hoher Kirchenrath”. Hans uppgift var att bistå församlingen och intyga dess 

lojalitet gentemot den ekonomiska överheten i Sveriges huvudstad, inklusive kungafamiljen.166  

Denna borgerliga prägel avspeglade sig även i den sociala sammansättning, som Bohn utifrån 

skattelängder uppställt för församlingens medlemmar. Vid utgången av 1945 hade församlingen 

sammanlagt 3 138 medlemmar varav 2 244 var svenska medborgare, 656 tyska medborgare, 211 

statslösa och 27 var medborgare i annan stat. Yrkesmässigt dominerade medelklassyrken som 

tjänstemän och anställda, följt av beteckningar hemmahörande i samhällets övre skikt. Arbetaryrken 

förekom endast marginellt inom församlingen. Intressant är dock att beteckningen hembiträde redan 

vid denna tid uppgick till 11 procent i de välbärgade stadsdelarna Hedvig Eleonora och Oscar.167 I 

föreliggande studie ämnar jag inte explicit befatta mig med kyrkans styrande organ och jag har heller 

inte möjlighet att studera den sociala sammansättningens förändring i siffror. Bilden som 

framkommer utifrån Bohns uppställning utgör trots det en viktig referenspunkt utifrån vilken 

förändringar i församlingen efter krigsslutet kan lokaliseras.  

Balansgången mellan 1933-1945 

Som del av svenska statskyrkan var St. Gertruds församling inte direkt konfronterad av de politiska 

krav som efter 1933 ställdes på kyrkan i Tyskland. I sin relation till det gamla hemlandet, men även till 

sina medlemmar i Stockholm, var församlingen dock tvungen att förhålla sig till och delvis anpassa sig 

efter den politiska utvecklingen. Bohn beskriver församlingens hållning som en balansgång mellan 

lojalitet till det svenska samhället och anpassning efter nazistsympatiserande församlingsmedlemmar 

och krav från de från Berlin utsända representanterna i Stockholm. Hon belägger även långtgående 

nazistsympatier hos församlingens ledande representanter, även hos pastor Emil Ohly.      

Den främsta aktören i församlingen ser Bohn i Emil Ohly som mellan 1922 -1944 var församlingens 

pastor. Utöver de budskap han predikade från predikstolen dominerade han även det av honom 

1925 instiftade församlingsbladet (Gemeindeblatt) och det var han som utåt sett representerade 
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församlingen.168 Utifrån hans världsåskådning inordnar Bohn Ohly i en tradition av konservativ 

nationalism. Likväl som nation och folk var centrala inslag i hans religiösa övertygelse såg han 

bolsjevismen och materialismen som vägbanare för sekularisering.169 Genom att beteckna Martin 

Luther som väktare för en tysk-kristlig tradition och garant mot liberala och socialistiska strömningar 

slogs i konservativa kretsar inom den protestantiska kyrkan i Tyskland en brygga över till en teologisk 

tradition.170 En nationell konservatism hade efter grundandet av Weimer republiken 1918 i protest 

börjat likställas med evangeliet självt.171 Ohly, som betecknade St. Gertruds församling som ”Hort des 

Deutschtum” (en tysk högborg) i Sverige, höll sig inte till att predika bara evangeliet, utan manade 

även till lojalitet gentemot hemlandet och nationellt pliktmedvetande.172 Mot sin uttalade ambition 

att hålla sig opolitisk välkomnade Ohly Hitlers makttillträde, vilket han i Svenska kyrkans årsbok 1934 

beskrev som en viktig vändpunkt för Tyskland och en början på en nationell revolution.173 Två år 

senare skrev han i St. Gertruds församlingsblad:  

Seit der Jahrhundertwende habe ich die deutsche Geschicke bewusst miterlebt, ich bin von 

früher Jugend an zum nationalen Denken erzogen worden, ich habe im lebendigen Strom der 

nationalen und sozialen Bewegung gestanden, *…+ und ich muss heute sagen: Wie viel von dem, 

was uns jungen Menschen von damals als Ideal staatlicher Ordnung vorschwebte, ist im Dritten 

Reich verwirklicht worden.  

Sedan sekelskiftet har jag medvetet tagit del av det tyska ödet, jag är från tidig ungdom 

uppfostrad till nationellt tänkande, jag har stått i den aktiva strömmen av sociala och nationella 

rörelser, *…+ och jag måste idag säga: Mycket av det som då föresvävade oss unga som ideal för 

statlig ordning har förverkligats i ”Tredje riket”.
174

  

Till bilden som Bohn skisserar av Ohly tillför Almgren en intressant nyansering. I en kort utläggning 

beskriver hon hur Ohly i en julgudstjänst varnat för hedendom – utan att nämna Tyskland var 

budskapet tydligt och ett flertal församlingsmedlemmar ska i protest ha lämnat kyrkan. Incidenten 

rapporterades till Auswärtiges Amt och följden blev att församlingen miste sitt ekonomiska stöd. 

Starkare än Bohn betonar Almgren Ohlys strävan att hålla fred åt alla håll, eftersom han endast så 
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ansåg sig kunna utföra sitt uppdrag.175 Även om Bohn beskriver denna balansgång tar hon den inte i 

försvar på samma sätt som Almgren.  

Enligt Bohn vittnar församlingsbladet om att nationalsocialismens frammarsch i Tyskland mötte stor 

resonans även bland andra medlemmar inom församlingen. Närvaron av nationalsocialistiska 

företrädare i Stockholm och det ökade trycket på församlingen från tyskt politiskt håll, kom, vilket 

Bohn i sin studie visar, att rubba harmonin inom församlingen. Av tradition hade St. Gertruds 

församling vårdat goda relationer till den tyska diplomatkåren i Stockholm. Församlingen var inte 

endast en religiös, utan även en kulturell medelpunkt för i Stockholm boende tyskar ur de högre 

samhällsskikten.176 Till den av NSDAP etablerade staben i Stockholm var det svårare att upprätta en 

förtrogen relation och förhållandet blev spänt. Till en brytning kom det dock inte.177  

En konflikt som Bohn skildrar i sin studie var sprungen ur krav från NSDAP:s utsända i Stockholm, på 

att Tyska kyrkan skulle hissa hakkorsflaggan. I rädsla för att stöta bort församlingsmedlemmar som 

inte sympatiserade med ”Tredje riket”, såväl som för reaktionen från det svenska samhället sida, 

avböjde Ohly. Under året 1935 intensifierades konflikten genom att nationalsocialistiskt sinnade 

församlingsmedlemmar bojkottade gudstjänster och annan församlingsverksamhet.178 I sin 

argumentation mot hakkorsflaggan åberopade Ohly kyrkans historiska ställning i Stockholm, som 

enligt honom gjorde det omöjligt att hissa en flagga som symboliserade en totalitär världssyn. Från 

denna kritik av nationalsocialismen vek han sig dock i november samma år, då han tillsammans med 

fyra av kyrkorådets medlemmar röstade för att hissa hakkorsflaggan på nationella högtidsdagar. I 

protest mot beslutet avsade sig kyrkorådet W. Schlachter sin post och förkunnade utträde ur kyrkan, 

som han inte längre såg sig samhörig med. I källmaterialet har Bohn inte hittat belägg för att fler 

följde hans exempel. Den 1 maj 1937 vajade hakkorsflaggan för första gången över Tyska kyrkan mitt 

i Gamla Stan i Stockholm. Även om svenska tidningar reagerade med bestörtning uteblev en större 

protestvåg.179 Efter att Nazityskland invaderat Danmark och Norge 1940 upphörde flaggningen.180  

Anmärkningsvärt är att även Almgren tar upp striden om Hakkorsflaggan och Ohlys vägran att hissa 

den, dock utan att nämna att han vek sig och till slut hissade flaggan. Hon nämner däremot att 

Auswärtiges Amt tog till kraftåtgärder.181 Framställningarna är därmed inte nödvändigtvis att 

betrakta som motstridiga. Troligare är att Almgren utelämnar slutet på historien och därmed 

belägger hissningen av hakkorsflaggan i Gamla Stan med tystnad.  
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En annan form av anpassning som St. Gertruds församling gjorde efter Hitlers maktillträde utgör 

inordningen i den tyska kolonin i Stockholm. Kolonin var en sammanslutning av tyska föreningar i 

staden, och dess ledning stod under ledning av NSDAP. Genom att underorganisationer som 

”Deutsche Kulturbund”, ”Deutsche Arbeitsfront”, ”Hitlerjugend” och ”Bund Deutsche Mädchen” 

bildades i Stockholm, trängdes en stor del av kyrkans sociala och kulturella verksamhet undan. Då 

flera av församlingens bärande medlemmar var engagerade även i den tyska kolonin, drogs kyrkan in 

i verksamheten och gränserna blev flytande. Bl.a. rapporterade församlingsbladet utförligt om tyska 

kolonins festligheter den 30 januari 1943, då årsdagen för Hitlers makttillträde firats.182  Även om 

kyrkan ville vara en samlingspunkt även kulturellt för i Stockholm levande tyskar, menar Bohn att 

detta endast lyckades marginellt. Gudstjänster och annan församlingsverksamhet besöktes endast av 

en liten skara trogna församlingsmedlemmar. Ur statistik från 1933 framgår att de 67 gudstjänsterna 

i genomsnitt inte drog mer än 100 personer, ett snitt som markant hölls uppe av stora högtidsdagar 

runt påsk och jul.183    

I spåren av Hitlers makttillträde kom inte endast nationalsocialistiska partifunktionärer till Stockholm 

utan även deras politiska motståndare: Tyska socialdemokrater och kommunister på flykt.184 I 

egenskap av tyskar var de tvungna att skriva sig i St. Gertruds församling.185 Någon tillflyktsort fann 

de inte där. För det första gick deras vänsterinriktade världsbild på tvärs med den dominerande 

konservativa hållningen inom församlingen, och för det andra hade hjälp till flyktingarna från 

församlingens sida varit ett brott mot lojaliteten gentemot den politiska makten i Berlin.186 I 

källmaterialet finner Bohn inga indikationer på att flyktingfrågan hanterades av kyrkorådet eller 

tematiserades i församlingsbladet. Genom tvångsanslutning var flyktingarna skyldiga att betala skatt 

till församlingen. Utöver mantalsskrivningen sörjde församlingen även för utställandet av urkunder 

och vid behov hamnade flyktingarna därmed i ett beroendeförhållande gentemot församlingen.187 

Efter att flyktingar spårats upp och utsatts för husrannsakan av NSDAP:s utsända i Stockholm kom 

anklagelser om att kontaktuppgifter till tyska flyktingar getts vidare från St. Gertruds församling. Ohly 

såg allvarligt på anklagelserna, eftersom han befarade att incidenten kunde få konsekvenser på 

regelverket för medlemsanslutning, vilket den även fick (en närmare utläggning av detta följer längre 

fram).188   
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Med flyktingarna från Tyskland kom även rapporter om politisk och rasistisk förföljelse, om 

koncentrationsläger och om förödande brott mot mänskligheten. I St. Gertruds församling 

avfärdades vittnesmålen som ”Gräuelpropaganda” (skräckpropaganda). Även från den bekännande 

kyrkan i Tyskland, som tidigt vänt sig mot och kritiserat förföljelsen av judar, rapporterades det om 

nationalsocialismens terror. Inte heller dessa skildringar togs riktigt på allvar och endast marginellt 

tematiserades följderna av nazisternas politik i församlingsbladet.189  

När kriget tog slut  

I november 1944 gick Emil Ohly hastigt bort. Han lämnade St. Gertruds församling i en existentiell 

kris. Nationalsocialismens kapitulation och uppdagandet av det ideologiskt begrundade förtrycket, 

förföljelsen och förintelsen av judar, romer och politiska motståndare betydde även ett sammanbrott 

för den världsbild som många framstående församlingsmedlemmar slutit upp bakom. I och med 

Ohlys död kom den inre uppgörelsen att överskuggas av yttre hot. I rädsla för att förlora sina 

privilegier bemödade sig kyrkorådet omgående om att tillsätta den vakanta pastorstjänsten. Gustav 

Werner Schiebe som mellan 1933 och 1935 tjänat som sjömanspastor i Stockholm och som under 

krigsåren arbetat i Bonzen och Budapest ombads att komma till Stockholm.190 På en 

församlingsstämma den 3 mars 1946 valdes han till församlingens pastor. Bohn tolkar valet som en 

vilja att upprätthålla kontinuitet. Under två och ett halvt år hade Schiebe som församlingens 

sjömanspastor arbetat i nära relation till Ohly och under denna tid haft nära kontakt med den 

kyrkliga utrikesavdelningen (Kirchliches Außenamt).191 Huruvida Ohlys konservativa värderingar låter 

sig återfinnas även hos Schiebe står inte i fokus i föreliggande studie, däremot indirekt i frågan om 

kontinuitet och uppbrott efter 1945. I markant skillnad gentemot Bohns studie, som främst handlar 

om församlingens inflytelserika män, riktar jag blicken mot dess medlemmar: Mot de nya unga 

kvinnorna i församlingen.  

En tysk gemenskap i Stockholm efter andra världskriget  
För St. Gertruds församling innebar andra världskrigets slut en nyorientering. Med installationen av 

en ny pastor kom stora förändringar naturligt och den konservativa nationalistiska hållning som Emil 

Ohly upprätthållit i församlingen tonades utan en förkunnad kursändring ner. St. Gertruds församling 

bytte så framtoning utan att markera ett brott med den välvilliga inställning till nationalsocialismen 

som tidvis präglat församlingen sedan början av 1930-talet. En annan stor förändring följde av den 

ström av tyskar som efter kriget sökte sig till Stockholm. Medan församlingen 1945 kunde ange 3 138 

medlemmar, hade siffran 1956 stigit till 6 200. Närmare två tredjedelar av dem var kvinnor. 192 Från 
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att ha varit en borgerligt präglad församling, där majoriteten av medlemmarna var svenska 

medborgare blev St. Gertrud under efterkrigsåren framförallt till en träffpunkt för i Stockholm 

nyanlända tyskar; däribland unga kvinnor som tagit anställning som hembiträden. Med St. Gertruds 

församlingsblad som huvudsaklig källa ämnar jag i följande delanalys redogöra för hur församlingen 

tog sig an de nya utmaningar efterkrigsåren innebar. 

Kyrkan åter en samlingspunkt 

I februari 1945 bildades St. Gertruds Jugendgilde. Ungdomsverksamheten lockade till en början 25 

församlingsmedlemmar och föresatsen var att ägna sig åt bildning och diskussioner, litteratur och 

film, att sjunga och musicera samt hålla bibelstudier. Därtill uppgav gruppen sig vilja knyta kontakter 

med andra ungdomsgrupper inom svenska statskyrkan. I redogörelsen som publicerades i 

församlingsbladet förkunnar Jugendgilde föresatsen att ta del i församlingslivet och ställa sina krafter 

i församlingens tjänst.193 Med tanke på den glesa ungdomsverksamhet församlingen haft decenniet 

innan markerar bildandet av Jugendgilde en viktig förändring, som måste ses mot bakgrund av tyska 

kolonins minskade inflytande. Med nationalsocialismens undergång upphörde den verksamhet som 

bedrivits i ”Hitlerjugend” och ”Bund Deutscher Mädel” för tyska ungdomar i Stockholm. Genom att 

etablera en ungdomsgrupp i St. Gertruds församling fylldes detta tomrum. Inkluderingen i kyrkan kan 

ses som en garant för nya värden och en orientering mot det svenska samhället. Namnet Gilde, som 

utgjorde en fixpunkt i församlingens kulturella minne, gick tillbaka på det tyska köpmansgille som 

under 1500-talet huserat i den byggnad som församlingen under 1600-talet byggt om till kyrka. 

Referensen framhävde därmed ett långt förflutet av tysk närvaro i Stockholm: ett förflutet som St. 

Gertruds församling efter 1945 var mån om att knyta an till för att försvara sin existens som 

tyskspråkig inrättning i det svenska samhället.  

Tillströmningen av unga tyskar under åren som följde ledde till att Jugendgilde snabbt växte och 

inom kort tillskrevs en framträdande roll i församlingens verksamhet, särskilt vad gällde att integrera 

nya församlingsmedlemmar. Vid 1940-talets slut rapporterade ungdomsgruppen hundra medlemmar 

och det angavs att träffarna, som hölls en gång i veckan, drog ett 60-tal deltagare.194 För att göra 

verksamheten mer hanterlig bildades 1950 en ”Mädchenkreis” (flickgrupp) för alla de flickor som 

endast för en tid uppehöll sig i Stockholm, d.v.s. främst för de unga tyska kvinnor som kommit för att 

arbeta som hembiträden. Att det inom församlingen upprättades särskild verksamhet som vände sig 

till nyanlända unga kvinnor vittnar om att denna grupp utgjorde en allt större del av församlingen, 

liksom att det inom församlingen fanns ett intresse av att knyta dem till organisationen. Även om 

bildandet av en separat grupp medförde att de unga kvinnorna träffades för sig framgår det att 
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kontakt till övrig församlingsverksamhet främjades. En gång i månaden sammanföll Mädchenkreis 

träff med den allmänna församlingskvällen, emellanåt arrangerades gemensamma tillställningar med 

Jugendgilde och flera av Mädchenkreis medlemmar var aktiva gudstjänstbesökare. Att de nyanlända 

unga kvinnorna starkt präglade församlingen framkommer bl.a. i årsberättelsen från 1949 där 

Schiebe inledningsvis skriver: ”Es besagt viel, dass unter den Gottesdienstbesuchern und denen, die 

sich zur Gemeinde halte, vor allem auch solche sind, die erst in den letzten Jahren aus Deutschland 

hierher kamen.“ (Det säger mycket att det bland gudstjänstbesökarna och bland dem som håller sig 

till församlingen, framförallt också är de som först under de senaste åren kommit hit från 

Tyskland.)195 Att han såg ett särskilt ansvar att skapa ett rum för dem i församlingen framgår när han 

fortsätter:  

Sie, die alle so unendlich viele Schwieriges durchgemacht haben und besonders schmerzlich die 

Ungesichertheit ihres Lebens und die Not der Heimatlosigkeit erfahren haben und auch hier 

weiterhin erleben müssen, sind besonders dankbar für die Gemeinschaft in unserer Gemeinde. 

De som genomgått så oändligt många svårigheter och särskilt smärtsamt erfarit osäkerhet för 

sina liv och nöden i hemlöshet och som också här måste uppleva den, är särskilt tacksamma för 

gemenskapen i vår församling.
196  

Omfamningen av de nyanlända framträder i skarp kontrast till den ignorans som St. Gertrud ett par 

år tidigare visat de tyska flyktingar, som kom till Stockholm under kriget. När Tyskland kapitulerat och 

kriget var över, var viljan att hjälpa det krigshärjade hemlandet stor inom församlingen, något som 

även avspeglades i omsorgen av församlingsmedlemmar som personligen upplevt kriget.  

De många nya medlemmarna innebar ett uppsving för St. Gertruds församling. Under de första 

efterkrigsåren kunde Schiebe rapportera om ett tilltagande intresse för gudstjänster, 

barngudstjänster och bibelträffar. Även antalet nattvardsbesökare ökade.197 Kontrasten till krigsåren 

var stor. I årsredovisningen från 1952 grep Schiebe tillbaka på statistiska uppgifter för att framhäva 

den positiva utvecklingen: Med 3 049 församlingsmedlemmar år 1944 hade församlingen 281 

nattvardsgäster. Under året 1952 var medlemsiffran 5 422 och antalet nattvardsgäster 1 508.198 Även 

i sidoverksamheter var många medlemmar aktiva. År 1950 bildades St. Gertruds Gilde, en mansgrupp 

som en gång i månaden träffades för att diskutera religiösa och världsliga problem. I församlingens 

Nähverein (syförening) träffades icke förvärvsarbetande kvinnor en eftermiddag varannan vecka och 
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i Frauenkreis (kvinnogruppen) samlades förvärvsarbetande kvinnor på kvällstid. Därtill fanns 

Jugendgilde och Mädchenkreis för de yngre inom församlingen. Organiseringen av medlemmarna 

skedde således åldersmässigt genom att en äldre och en yngre generation hölls isär. Genom de olika 

grupperna upprätthölls även en tydlig isärhållning av kvinnliga och manliga domäner. Medan 

kvinnorna främst ägnade sig åt praktiska sociala sysslor träffades männen för att diskutera politiska 

och teologiska frågor. Under efterkrigsåren ägnade sig kvinnorna i församlingen intensivt åt 

hjälpverksamhet i Tyskland. På sina träffar tillverkade de handarbeten som såldes på den årliga 

basaren. Intäkterna gick till ”Hilfswerk für Deutschland”, som genom ”Evangelischer Hilfswerk in 

Deutschland” förmedlade matpaket, kläder, skor etc. till behövande i det krigshärjade Tyskland.199 

Församlingen skickade även egna mat- och klädpaket, vilket också var en verksamhet som utfördes 

av kvinnor. I den könsuppdelade organisationen är även gruppernas namn värda att kommentera. 

Med benämningen ”Frauenkreis” och ”Mädchenkreis” framställdes kvinnorna som de avvikande: de 

med kön. Till skillnad från ”St. Gertruds Gilde” och ”St. Gertruds Jugendgilde” användes ingen 

historisk referens för att framhäva en gemenskap med församlingens förflutna. Detta indikerar att 

församlingens kulturella minne var manligt befäst: De fixpunkter som åberopades berättade om män 

och inte om kvinnor. För kvinnornas del upprätthölls även en klassmässig uppdelning mellan 

hemmafruar och förvärvsarbetande. Församlingskvällarna som arrangerades en gång i månaden 

vände sig till samtliga medlemmar. Huruvida grupperingarna avspeglades även där framgår inte i 

källmaterialet. Däremot vittnar statistik om att kvällarna var välbesökta. År 1951 lockade de 

sammanlagt 1 100 personer.200   

Samtidigt som många församlingsmedlemmar starkt engagerade sig för att hjälpa det krigshärjade 

Tyskland rapporteras det i församlingsbladet om en allt större nöd bland församlingens egna 

medlemmar. Genom församlingens ”Schutzverein” och ”Diakoniverein” kunde 

församlingsmedlemmar få stöd och ekonomisk hjälp. Samtidigt som behovet ökade minskade 

gåvorna från församlingens egna medlemmar.201 Problematiken ger en indikation på församlingens 

snabbt förändrade sociala sammansättning. De välbesuttna församlingsmedlemmarna, som sedan 

länge levt i Stockholm, utgjorde en allt mindre del av församlingen, medan nyanlända, medellösa 

arbetare, framförallt hembiträden, blev allt fler. Ytterligare en indikation på en social förskjutning 

framträder i årsrapporten från 1951, där syföreningen uttrycker ett nedgående intresse och minskat 
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deltagande, medan kvinnogruppen, d.v.s. de förvärvsarbetande kvinnorna glädjes över många nya 

medlemmar.202          

Omsorgen om tyska landsmän i Sverige sträckte sig även utanför den egna församlingen. Vid 

krigsslutet upprättade St. Gertrud ett samarbete med svenska myndigheter kring kyrklig vård av 

internerade tyskar som befann sig i militära eller civila läger, på lasarett eller i egen logi runtom i 

Sverige.203 Huvudsakligen utfördes arbetet av pastor Meschke, som sedan 1938 varit bosatt i Sverige 

och som redan under krigsåren knutit kontakt till flyktingar från Tyskland. Nämnvärt är att Meschke 

efter Ohlys bortgång kandiderade i pastorsvalet, men av församlingen fick långt färre röster än 

Schiebe. Utan att känna till andra faktorer kan den svaga uppslutningen bakom Meschke tolkas som 

en indikation på att hans omsorg om flyktingar från Tyskland honorerades först efter krigsslutet. 

Fram till mitten av 1950-talet rapporteras i församlingsbladet återkommande från Meschkes 

verksamhet och kyrkliga omsorg om tyska landsmän utanför huvudstaden.   

Framställningen av en livskraftig församling med viktiga uppgifter att fylla, såväl bland tyskar i Sverige 

som med hjälpverksamhet till det krigshärjade hemlandet, måste ses i skenet av det existentiella hot 

som låg över församlingen vid den undersökta tiden. I ett regeringsförslag i riksdagens första 

kammare, som lades fram i januari 1945, ifrågasattes den tvångsanslutning av alla inom Stockholm 

stad boende personer med tysk bakgrund, som St. Gertruds medlemsantal baserades på. Istället 

föreskrev förslaget att alla svenska medborgare, oavsett härkomst skulle anslutas till en svensk 

församling. I grunden skulle en sådan förändring innebära upplösningen av St. Gertruds församling.204 

Att frågan kom upp till diskussion ser Bohn, som en direkt följd av den hantering, som tyska flyktingar 

som under kriget tvångsmässigt registrerats i församlingen fått utstå.205 Konflikten kan även ses om 

en maktstrid mellan den socialdemokratiska regeringen och den borgerligt präglade församlingen. I 

och med socialdemokraternas valseger efter kriget delades den politiska och ekonomiska makten i 

Sverige, vilket för St. Gertruds församling innebar en förskjutning bort från det politiska maktcentrat. 

När frågan om anslutning efter kriget kom upp till diskussion gjorde församlingen sitt bästa för att 

framhäva sitt existensberättigande i den omvälvande samtiden.  

Mädchenkreis – en del av församlingen 

Erfarenheter av lidande och nöd, flykt och främlingskap var inte endast något som fanns i Tyskland. 

Med den ström av nya medlemmar som efter kriget sökte sig till St. Gertruds församling blev det en 

del av gemenskapen. I november 1947 skrev Schiebe i församlingsbladet:   
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Täglich begegnen uns heute Menschen, die aus geordneten und gesicherten Lebensverhältnissen 

gewaltsam herausgerissen sind, alles verloren haben, was sie besaßen und nun vor die harte 

Notwendigkeit gestellt sind, ein Leben in Armut und völliger Ungesichertheit und Mühsal zu 

führen. 

Dagligen möts vi idag av människor som våldsamt rivits upp från ordnade och säkra 

livsförhållanden, som förlorat allt vad de ägde och nu är ställda inför den hårda nödvändigheten 

att leva sitt liv i fattigdom och total osäkerhet och möda. 
206

 

Efter krigsslutet var St. Gertruds församling mån om att bemöta de nyanlända landsmännen med 

öppenhet och att ge dem en plats i den tyska gemenskapen i Stockholm. Tydligast framträdde detta i 

Mädchenkreis, som bildats för de unga kvinnor som kommit för att arbeta som hembiträden i 

Stockholm. I årsrapporten från 1951 står att läsa: ”Um den im Ausland unter oft schweren 

Verhältnissen arbeitenden jungen Mädchen über Heimweh hinwegzuhelfen, haben wir versucht 

ihnen nicht nur ein Stück deutscher Heimat zu ersetzen, sondern ihnen auch den Weg zur ewigen 

Heimat zu zeigen.“ (För att hjälpa de unga flickor som ofta under svåra förhållanden arbetar i 

utlandet att komma över hemlängtan, har vi försökt att inte endast ersätta en bit tyskt hemland, 

utan även att visa dem vägen till det eviga hemmet.)207 Att många av de unga kvinnorna beskrevs 

som flitiga gudstjänstbesökare och att bibelläsning fann stort intresse i Mädchenkreis vittnar om att 

de inte endast använde kyrkan som en social träffpunkt utan även för att orientera sig andligt i en tid 

då tidigare (nationalsocialistiska) värden fördömts och förkastats. I årsrapporten 1952 skrev 

undertecknade H. Detke att Mädchenkreis medlemmar, även om de endast för en kort tid uppehåller 

sig i Stockholm:  

”… so wollen wir alle doch die Gemeinschaft, die wir hier in der St. Gertruds Gemeinde im 

Gottesdienst, Gemeindeleben und in unserem Kreis miteinander und mit der ganzen Gemeinde 

erleben dürfen, als ein wertvolles Geschenk bewahren. Auch dieses Erleben möge uns 

heranreifen lassen zu lebendigen Gliedern der Kirche Jesu Christi, unabhängig davon, wo wir uns 

befinden.“ 

 

Så vill vi alla bevara den gemenskap som vi här i St. Gertruds församling i gudstjänster, 

församlingsliv och i vår grupp får uppleva med varandra och med hela församlingen som en 

värdefull gåva. Dessutom bör denna erfarenhet göra oss mogna till att vara levande medlemmar i 

Jusu Kristi kyrka, oberoende av var vi befinner oss.
208  
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Slutmeningen ger uttryck för en flyktighet och markerar att många av Mädchenkreis medlemmar 

tidsligt inte var så djupt förankrade i församlingen, men däremot andligt och mentalt. Eftersom 

många medlemmar endast stannade i Stockholm en kortare tid låg en stor utmaning i att 

upprätthålla gemenskap. I församlingsbladet omtalades denna svårighet. Genom att bilda mindre 

grupper, där medlemmarna sinsemellan hade starkare kontakt, hoppades man underlätta för 

nyanlända att snabbt finna sig till rätta i församlingen. Redan under första året samlade träffarna, 

som hölls varje tisdagskväll, 60-80 deltagare. I egen regi arrangerade de litteratur, konst och 

musikkvällar och de bildade en flickkör. Rapporter från Mädchenkreis verksamhet vittnar om att 

gruppen sökte kontakt med den övriga församlingen och trots en stor medlemsmässig fluktration 

blev en bestående del av St. Gertruds församling. I egenskap av flickgrupp inbjöds de att delta på 

församlingens årliga basar, där handarbeten gjorda av syföreningens (Nähverein) och 

kvinnogruppens (Frauenkreis) medlemmar såldes för att samla pengar till välgörande ändamål.209 

Basaren blev därmed en tillställning där nya och gamla medlemmar möttes över generationsgränser 

och där, vilket är värt att notera, den könsmässiga arbetsfördelning som präglade församlingen 

överfördes på de yngre och nytillkomna.  

Den plats de nyanlända unga kvinnorna intog i församlingen från slutet av 1940-talet är påfallande. 

Att Mädchenkreis var ett av de aktivaste leden inom församlingen uppmärksammades och 

honorerades i församlingsbladet, framförallt i årsrapporterna. En bidragande faktor till den öppenhet 

församlingen visade sina nya medlemmar är att finna i pastor Schiebes engagemang. Han var själv 

relativt ung (född 1909) och hade först efter kriget kommit till Sverige. Han kan därför tänkas ha haft 

mer gemensamt med de nya medlemmarna, mer än med den äldre delen av församlingen som sedan 

länge varit bosatt Stockholm. Genom att frekvent lyfta fram de ungas insats och engagemang i 

församlingen befäste Schiebe en slags motbild till den historiskt förankrade borgerliga självbilden av 

församlingen. Ett tydligt exempel på detta återfinns i de rader med vilka Schiebe i årsrapporten från 

1957 redogjorde för införandet av en ny sångbok:  

”Wenn wir gewiss auch mansche alte und der Gemeinde vertraute Leider und Melodien im 

neuen Gesangbuch vermissen, und es für die Gemeinde gewiss nicht immer leicht ist, Zugang zu 

den bisher unbekannten Liedern zu finden, so haben wir doch gerade in der Jugend, die in großer 

Zahl an unseren Gottesdiensten teilnehmen pflegt, eine dankenswerte Hilfe. Viele von ihnen 

kennen die neuen Lieder schon aus der Heimat und haben es leichter, sich das neue Leidergut 

anzusingen.“ 
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Även om vi säkerligen saknar vissa äldre och i församlingen välkända visor och melodier i vår nya 

sångbok, och det för församlingen inte alltid är lätt att få tillgång till de obekanta sångerna, så 

har vi just bland de unga, som i stort antal brukar delta i våra gudstjänster, en tacksam hjälp. 

Många av dem känner till de nya sångerna från hemlandet och har det så lättare att sjunga in sig 

i den nya sångsamlingen.
210

  

Att unga kvinnliga församlingsmedlemmarna hade en förtrogen i pastor Schiebe och genom honom 

inbjöds och gavs en plats i församlingen bekräftas även av det kvinnorna jag träffat berättar. Till 

detta återkommer jag senare.  

I gränslandet mellan Sverige och Tyskland 

En utmaning för St. Gertruds församling var att efter kriget hitta en plats i gränslandet mellan Sverige 

och Tyskland. Under århundraden hade en nära relation existerat mellan länderna. Efter 1945 och 

Tysklands fullkomliga kapitulation riktades dock blickarna i Sverige västerut och intresset för 

grannlandet i söder avtog allt mer.211 Tyskland å sin sida hade efter kriget territoriellt reducerats 

genom nya gränslinjer i öster. Från 1949 var det gamla hemlandet därtill delat i DDR och BRD. I den 

förändrade tillvaron var St. Gertruds församling tvungen att finna en ny roll som brobyggare mellan 

Sverige och det delade Tyskland.  

Relationen till det gamla hemlandet dominerades i församlingen av efterkrigstidens nöd. Genom 

församlingsbladet informerades St. Gertruds medlemmar kontinuerligt om flyktingtillvaron, 

hungersnöden, krigsskadade män (sällan kvinnor) och utbombade städer. I flera artiklar skildrades 

även förlusten av områdena öster om Oder-Neiße-gränsen och fördrivningen av tyskar i dessa 

områden.212 Påfallande är att samhörigheten med det gamla hemlandet fokuserades till 

protestantiska områden, av vilka delar efter de nya gränserna blev till polskt territorium och andra 

hamnade i den sovjetiska zonen som 1949 blev DDR. Det Tyskland som St. Gertruds församling och 

dess medlemmar refererade till var således ett annat än Bundesrepublik Deutschland (BRD) som de 

politiskt orienterade sig efter. I många framställningar åberopas samhörighet med det gamla 

hemlandet och församlingsmedlemmarna manades till hjälpverksamhet. Nöden i hemlandet ställdes 

i kontrast till den trygga och materiellt välställda tillvaron i Sverige. I årsrapporten från 1947 återfinns 

ett citat ur ett brev: ”Wie beneidenswert seid ihr doch, dass ihr in dem glücklichen kriegsverschonten 

Schweden in Ruhe und Frieden leben und arbeiten dürft.“ (Så avundsvärda ni är som i lugn och ro får 

leva och arbeta i det lyckligt krigsförskonade Sverige.)213 Klyftan som uppenbarar sig mellan det 
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gamla och nya hemlandet bemödade sig dock församlingen att överbrygga. I årsberättelsen står 

vidare att läsa:  

…niergendwo in diesem Lande wird wohl die Not der deutschen Heimat innerlich und äußerlich 

stärker und unmittelbarer miterlebt, mitgetragen und miterlitten, als gerade in unserer 

deutschen Gemeinde. Das hat auch ihr Leben und die Arbeit im vergangenen Jahr überaus stark 

geprägt.
 214

 

…Inte på någon plats i detta land blir nöden i det tyska hemlandet så innerligt, ytterligt och 

omedelbart medupplevt, uppburet och genomlidet som i vår tyska församling. Under det 

förgångna året har det starkt präglat församlingens verksamhet och arbete.  

I förhållandet till Tyskland framträder en tydlig fokusering på nuet: Det är nu nöden härjar och det är 

nu människor behöver hjälp. I mer sällsynta fall gjordes tillbakablickar på krigsåren. Tiden 

dessförinnan, vilken även innefattar större delen av 1930-talet, omtalades nästintill inte alls.  

Vid sidan om nöden i det krigshärjade Tyskland återfinns i församlingsbladet även en intensiv 

rapportering om hur den evangeliska kyrkan i Tyskland gjorde upp med sitt nationalsocialistiska 

förflutna och den omformning av kyrkoorganisationen (”die Evangelische Kirche in Deutschland”) 

som därpå följde. Anmärkningsvärt är att frågan nästintill uteslutande framställs genom texter 

hämtade från kyrklig press i BRD. Egna analyser av Schiebe eller andra verksamma i St. Gertruds 

församling lyser med sin frånvaro. Även om tematiseringen av tyska kyrkans skuld och medansvar för 

utvecklingen i ”Tredje riket” i församlingsbladet är högst intressant lämnar jag en närmare 

redogörelse därav dithän, eftersom en sådan analys dels skulle kräva en utförlig bakgrund om den 

Tyska kyrkans utveckling under och efter kriget, liksom en noggrann inordning av de texter som 

publicerades i församlingsbladet. Eftersom mitt fokus inte är riktat mot den teologiska diskussionen i 

församlingen utan mot den gemenskap, som växte fram mellan dess aktiva medlemmar efter kriget, 

ser jag det legitimt att lämna frågan som en randanmärkning.  

I kontrast till den samtidsinriktade relationen till Tyskland tillskrevs det förflutna en central plats i 

relationen till det svenska samhället. I strävan att försvara församlingens existensberättigande 

åberopades frekvent den 400-åriga historien av en tysk kyrka i Stockholm liksom den rad kungliga 

privilegier som under århundraden garanterat församlingens ställning.215 Det stora slaget för St. 

Gertruds långa tradition i Stockholm slogs av Emil Schieche som 1952 gav ut Geschichte der 

Deutschen St. Gertruds-Gemeinde zu Stockholm. Band I: Die Anfänge im 16. Jahrhundert. I 

framställningen betonade Schieche den nära relationen till kungahuset och de betydelsefulla 
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kungliga privilegiebreven som möjliggjort församlingens framväxt. Författarens uttalade ambition var 

att beskriva St. Gertrud som integrerad del av Sveriges huvudstad, och han tillägnade sitt verk 

Stockholms stad i samband med dess 700-års jubileum.216  

I församlingen mottogs Schieches verk med stor entusiasm och han inbjöds att tala om Tyska kyrkan 

och Stockholms stads historia på en rad träffar och tillställningar. På en församlingskväll i september 

1952 överlämnade Schieche sitt verk till företrädare för Stockolms stad, däribland till biskop 

Björkquist.217 För församlingen tjänade verket ett tydligt syfte att medvetandegöra kyrkans långa 

tradition, såväl bland de egna medlemmarna som bland inflytelserika stockholmare. Genom att rikta 

blicken mot församlingens avlägsna förflutna avleddes även uppmärksamheten från församlingens 

intagna position gentemot ”Tredje riket”. Redan två år tidigare, 1950 hade det i församlingsbladet 

publicerats flera utförliga ställningstaganden, där signaturen M.T. utifrån historiska referenser 

argumenterade för församlingens existensberättigande. I en historisk resumé beskrev skribenten 

församlingens nära relation till en rad svenska kungar: Först Gustav Vasa med vilken hantverkare från 

Ostfriesland kommit till Stockholm och vilka efter reformationen yttrat en önskan om att få bilda en 

egen tyskspråklig församling. Därefter Johan III, som utfärdat privilegiebrevet om att få bilda en tysk 

församling i Stockholm, Karl IX som överlämnat St. Gertruds Gildehus för att bygga en kyrka och så 

Gustav II Adolf som med sina krigståg på kontinenten och i det tyska hemlandet kämpat för den 

protestantiska tron. Även mer aktuella förbindelser med kungahuset lyftes fram. Skribenten M.T. 

nämnde bl.a. 300-årsjubileet av kyrkobyggnaden som 1942 mitt under kriget, firats med kung Gustav 

V och hela kungahuset som gäst.218 De historiska referenserna till medeltidens tyska hantverkare, 

köpmän och konstnärer, liksom den nära och långa relationen till kungahuset användes vid 

återupprepade tillfällen som identitetsskapande symboler och kan därmed ses som fixpunkter i 

församlingens kulturella minne. Självbilden som därigenom producerades passar väl in på den 

borgerliga prägel som församlingen hade fram till andra världskrigets slut. Med den ström av tyskar 

som därefter sökte sig till församlingen skedde en förskjutning i den sociala sammansättningen. 

Traderingen av församlingens långa historia i Stockholm och den starka betoningen på högborgerliga 

referenser kan därför kopplas till den del av församlingen som existerat innan och under kriget, och 

mindre till de nyanlända medlemmarna, även om kvinnorna jag samtalat med idag, 60 år senare, ser 

sig som delaktiga av församlingens långa historia.  

En annan viktig referens för församlingen var Martin Luther. Med protestantismen som gemensam 

bas var St. Gertrud en integrerad del inom svenska statskyrkan och religiöst likställd med svenska 
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församlingar. I protestantismen hade en tysk rörelse förenats med det svenska samhället, och St. 

Gertrud såg sig i denna förening som förbindande länk. Efter att biskopen Manfred Björkquist 1950 

hållit visitationsstämma i församlingen skrev skribenten M.T.:  

Diese Tatsache bringt manchen, der sich das vorher nicht recht überlegt hat, mit aller Klarheit 

zum Bewusstsein, dass unsere Gemeinde ein Glied der schwedischen Kirche ist, das unter ihrem 

Schutz und ihrer Aufsicht in einem eigenen schönen Gotteshause im Herzen der Altstadt von 

Stockholm Wort und Sakrament in der Sprache Martin Luthers verkünden und empfangen darf. 

Detta faktum gör att vissa, som tidigare inte riktigt funderat däröver, med klarhet blir medvetna 

om att vår församling är en del av den svenska kyrkan, och under dennes skydd och uppsikt i en 

av de vackraste Gudshusen i hjärtat av Gamla Stan i Stockholm får förkunna och mottaga ord och 

sakrament på Martin Luthers språk.
219

 

Martin Luther framställdes som en förenande och sammanbindande länk mellan den svenska kyrkan 

och en tysk tradition som St. Gertrud förkroppsligade genom sin existens. Den starka identifikationen 

med Luther fungerade även som en mekanism för inkludering och exkludering. När den kyrkliga 

situationen i Tyskland beskrevs var det uteslutande den evangeliska kyrkan som lyfts fram. Även 

hjälpverksamheten verkar ha riktats medvetet till protestantiska områden och i rapporter som 

publiceras i församlingsbladet hänvisas ofta till de nödlidandes sanna tro, det vill säga den 

evangeliska tron.220  

Fokuseringen på Martin Luther och den starka betoningen av protestantismen, som användes för att 

framhäva samhörighet med svenska kyrkan, fyllde delvis en motsatt funktion, eftersom den gick på 

tvärs med de ekumeniska strävanden som var framträdande inom svenska kyrkan och som bl.a. hade 

en framstående anhängare i Stockholm stifts biskop Manfred Björkquist.221 Efter den stora 

ekumeniska världskongressen i Stockholm 1925 och den tidigare ärkebiskopen Nathan Söderbloms 

ekumeniska engagemang, räknades svenska kyrkan till en av de ledande kyrkorna inom den 

internationella rörelsen.222 Betecknande är att det gemensamma arbetsspråket var engelska, vilket 

kan ses som ett vittnesmål på att den tyska kyrkan under nazitiden i Tyskland varit frånvarande i 

internationella sammanhang.223 I svenska teologiska kretsar, som tidigare varit starkt präglade av tysk 

teologi, var engelska något nytt och för St. Gertruds församling innebar förskjutningen en förlorad 
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ställning som förbindelselänk. I församlingsbladet lämnar ekumeniska impulser få avtryck under 

efterkrigstiden. En tolkning därav är att församlingen under de förgångna decennierna varit alltför 

upptagen av att förhålla sig till utvecklingen i Tyskland för att riktigt registrera utvecklingen inom 

svenska kyrkan.  

Skuggan från det närliggande förflutna 

I vissa lägen säger tystnad mer än tusen ord. Efter andra världskriget och Nazitysklands kapitulation 

framtonade på flera områden en tystnad i St. Gertruds församlingsblad. Ett påtagligt problem med 

att analysera tystnad ligger i att bevisa den; kanhända fanns det andra forum i församlingen där det 

närliggande förflutna och den nationalsocialistiska irrvägen diskuterades, kanhända sökte många 

församlingsmedlemmar personligen efter förklaringar och svar på det som varit, kanhända fanns det 

ett samtal i församlingen som aldrig skrevs ner. Anmärkningsvärt är ändå att krigsslutet i maj 1945 

inte kommenterades med stora rubriker i församlingsbladet; att det de facto inte kommenterades 

alls. Istället präglades församlingsbladen, som utgavs på våren och sommaren 1945, av Emil Ohlys 

bortgång och det anstående prästvalet. Även om samtiden beskrevs som dunkel och präglad av 

mänsklighetens förfall lämnades det osagt vari det förfärliga låg. Betecknande för detta är att den 

uppdagade förintelsen i nationalsocialismens koncentrationsläger inte uppmärksammades, att den 

nationalsocialistiska ideologin inte avtäcktes och fördömdes eller för den delen, att församlingens 

egen hållning gentemot politiken i Nazityskland inte utreddes. En förklaring till tystnaden om 

utvecklingen i det gamla hemlandet kan sökas i avsaknaden av en tydlig ledargestalt, såväl i 

församlingen i stort som för församlingsbladet i sig. Fram till sin död hade Emil Ohly ansvarat för att 

fylla församlingsbladet, såväl med egna texter som av honom utvalda. Under krigsslutets omvälvande 

månader låg denna uppgift på andra. Uppenbart är att dessa inflytelserika personer inom St. 

Gertruds församling inte hade någon önskan eller något intresse av att konfrontera församlingen 

med nationalsocialismens förödande verkningar.    

I de fall det tyska folkets ansvar i det som hänt och frågan om skuld tematiserades i 

församlingsbladet var artiklarna nästan uteslutande hämtade från utomstående skribenter. Så 

framfördes under rubriken ”Eine englische Stimme zur Schuldfrage”, som publicerades i december 

1945, en varning för att utifrån döma ett helt folk och göra en enda folkgrupp ansvarig för det elände 

som världen under de senaste åren utstått. Skuldfrågan, menade skribenten, lät sig inte tigas ihjäl: 

Det tyska folket måste dock själva inse och förstå vilka oerhörda brott som det begått. En sådan insikt 

kan inte präntas in av självrättfärdiga segrarmakter.224 Genom att ställa det tyska folkets skuld, vars 

innebörd inte närmare konkretiseras, mot segermakternas hantering av den samtida situationen, 

hamnade fokus på det senare: inte på orsaken till tyska folkets skuld utan på hur denna skuld bör 
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bemötas. Tendensen att diskutera Tysklands nationalsocialistiska era utan att redogöra närmare för 

den förföljelse, förintelse och totalitarism som den medförde och bar ansvar för, leder till en 

relativisering av de brott tyskarna gjort sig skyldiga till. Ett exempel på detta är även att finna i 

artikeln ”Der Bischof von Chichester über die Massenaussiedlung”, som publicerades 1946. Med 

utgångspunkt i kritik som biskopen från Chichester riktat mot det brittiska parlamentet med 

anledning av massomflyttningen av tyskar från Polen, Tjeckien och Österrike, likställde skribenten 

fördrivningen av tyskar med nationalsocialismens raspolitik:  

Es geht dabei *…+ um eine völlige Entwurzelung von ungeheuren Volksmassen aus rassischen 

Gründen *…+ Es handelt sich um die Verleugnungen von Menschenrechten und es ist äußerst 

schwierig einzusehen, wie sich das grundsätzlich von den Massenverschleppungen ziviler 

Bevölkerungsgruppen unterscheidet, für die sich die nationalsozialistischen Führer von dem 

Nürnberger Gerichtshof als für ein Kriegsverbrechen zu verantworten haben. 

 

Det handlar om *…+ en total uppryckning av oerhörda folkmassor utifrån rasistiska motiv *…+. Det 

handlar om brott mot de mänskliga rättigheterna och det är ytterst svårt att se, hur det i grunden 

skiljer sig åt från de fördrivningar av civila befolkningsgrupper, för vilka de nationalsocialistiska 

ledarna av Nürnbergtribunalen görs ansvariga för krigsförbrytelse.
225

 

Problemet med argumentationen är inte liknelsen i sig, utan att ingående skildringar av hur tyskar 

fördrivs ställdes mot ett tomt begrepp: ”Kriegsverbrechen”. Även om det kan antas att 

församlingsbladets läsare kände till Nürnbergsprocessen och på andra vägar blivit varse 

nationalsocialismens brott mot mänskligheten, är det påfallande och högst anmärkningsvärt hur 

räckvidden av det som skett reducerades till abstrakt begrepp. Ett undantag låter sig finnas i artikeln 

”Die dänische Kirche und die deutschen Flüchtlinge“, publicerad i november 1945. Där skildrade 

danska präster sitt arbete bland tyska lutheraner, som vid krigsslutet kommit från Tyska rikets 

östligaste delar till läger i Danmark. I artikeln vände sig skribenten mot det hat tyskarna mötte hos 

det danska folket. Det står att läsa: „Sie *die Flüchtlinge+ tragen, obwohl sie nicht von dem gewusst 

haben, was geschehen ist, ihren Teil an Schuld des deutschen Volkes“. (De [flyktingarna] bär, även 

om de inte viste något om det som skedde, sin del av det tyska folkets skuld).226 Ändå, argumenterade 

skribenten, är det viktigt att erkänna deras människoväde: ”Wir haben gegen den Nazismus 

gekämpft, weil der nicht im Juden einen Mensch sehen wollte, und wir wollen ebenso gegen einen 

neuen Nazismus kämpfen, der nicht im Deutschen einen Menschen sehen will.“ (Vi kämpade mot 
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nazismen eftersom de inte ville se en människa i juden, och vi vill likaså kämpa mot en ny nazism som 

inte vill se en människa i tysken.)227 Att en av de få textrader om nazismens människoföraktande 

ideologi som låter sig finnas i församlingsbladet är skriven för att försvara tyskars rättigheter efter 

kriget är anmärkningsvärt. Tydligt är att St. Gertruds församling inte tog upp nazismens ideologi eller 

den terror som följde i dess spår till de kollektiva referensramarna. Därmed förpassades de brott som 

begåtts i Tyskland under naziregimen till glömska inom församlingen.  

I kontrast till den tystnad som rådde om judar, politiskt obekväma och alla de andra oönskade 

grupper och individer i ”Tredje riket”, skildrades den nöd som efter Tysklands sammanbrott 

drabbade den tyska befolkningen ingående i St. Gertruds församlingsblad. Särskilt stor 

uppmärksamhet gavs åt de miljoner tyskar som vid krigsslutet tvingades fly från Tyska rikets östligare 

delar och den nöd som mötte dem som internflyktingar i väst. I ovan nämnda artikel från 

flyktingläger i Danmark beskrivs deras öde: ”Sie sind gegen ihren Willen gezwungen worden Haus 

und Heim zu verlassen. Viele haben auf der Flucht ihre nächsten Angehörigen sterben sehen oder 

sind von ihren getrennt worden und wissen nicht, wo sie sind. Sie haben alles verloren und sehen 

einer dunklen Zukunft entgegen.“ (De var mot sin vilja tvingade att lämna hem och hus. Många såg 

på flykten sina närmsta anhöriga dö eller splittrades från dem och vet inte var de är. De har förlorat 

allt och blickar nu mot en mörk framtid.)228 I andra artiklar skildrades hur flyktingar tvingades leva i 

stall, hur mat och kläder saknades och hur oförmöget det tyska samhället var att bemästra 

situationen.229 Även situationen för hemvändande soldater och krigsfångar uppmärksammades 

utförligt.230 I församlingen kan det således antas ha funnits en kännedom om och en föreställning av 

vad nya medlemmar som först efter kriget kommit till Stockholm upplevt. Berättelser om flykt, nöd 

och förlusten av anhöriga hade en framträdande plats i församlingen. Andra aspekter av de nya 

medlemmarnas förflutna fann i kontrast därtill ingen resonans i församlingsbladet. För livet i Hitlers 

diktatur och den nationalsocialistiska ideologins inverkan på vardagslivet innan och under kriget 

skapades ingen referensram inom församlingen.  

Som ur intet – förhållandet till det egna förflutna  

Samma täta tystnad som rådde kring nationalsocialismens ideologiska avgrund och den terror som 

följde i dess spår, bredde även ut sig över församlingens eget förflutna från 1930- och första halvan 

av 1940-talen. Den expansion av församlingens verksamhet som präglade de första efterkrigsåren 

betraktas med ett snävt fokus på samtiden och försiktiga blickar mot framtiden. Vad som varit innan, 
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eller rättare sagt, varför det inte funnits någon ungdomsverksamhet eller diskussionsgrupp för män i 

församlingen under krigsåren, förklarades inte. Den tyska kolonin och det engagemang många 

församlingsmedlemmar uppbringat för den nationalsocialistiska kulturpolitiken, liksom den tillbaka 

ställa plats St. Gertruds församling under denna tid haft som samlingspunkt för tyskar i Stockholm, 

förpassades till glömska.  

En av de få artiklar där församlingens närliggande förflutna berördes är författad av signaturen M.T., 

som utifrån historiska referenser argumenterade för St. Gertruds fortsatta existensberättigande. 

Under rubriken „Die Überwindung der Krisen im Leben unserer Gemeinde“ skildrade M.T. 1950 det 

senaste årtiondets svåra kriser, som han menade att församlingen "glücklich überstanden 

hat”(lyckligt hade övervunnit). Med denna formulering markerade skribenten att det förflutna var ett 

avklarat kapitel och att det som varit inte inverkade på samtiden. Den kortfattade uppradningen av 

de anspelade kriserna befäster detta intryck: „Zuerst die Jahre des Nationalsozialismus mit allen 

kirchenfeindlichen Begleiterscheinungen. Dann nach dem Zusammenbruch des Hitlerreiches eine Zeit 

der Verwirrung und der Scham des Deutschtums, auch der inneren und äußeren Not vieler 

Gemeindeglieder.“ (Först de nationalsocialistiska åren med alla dess kyrkofientliga följdsymtom. 

Sedan, efter Hitlerrikets sammanbrott, en tid av förvirring och skam för tyskheten, också den inre och 

yttre nöden bland många församlingsmedlemmar).231 Beträffande det senare poängterade M.T. 

kyrkans särskilda ansvar att visa förståelse, vägvisning och vilja att uppta behövande personer i 

gemenskapen. Även om skribenten inte konkretiserade hur de kyrkofientliga följdsymtomen av 

nationalsocialismen gjorde sig gällande i St. Gertruds församling, är det intressant att notera att de 

överhuvudtaget nämndes. Därmed indikerade skribenten att nationalsocialismen var en del av St. 

Gertruds förflutna även om församlingen inte direkt varit underordnad politiken i ”Tredje riket”. 

Detsamma gällde för Hitlerrikets sammanbrott och den förvirring som därefter följde, och det inte 

bara i Tyskland utan även i St. Gertruds församling och bland dess medlemmar. Indirekt antydde M.T. 

därmed att nazismen haft anhängare bland församlingens medlemmar och att krigsslutet och 

Naziregimens undergång inneburit ett sammanbrott även för dem. Närmare än så tematiserades inte 

församlingens hållning gentemot nationalsocialismen i församlingsbladet. Inga övriga antydningar 

gjordes angående det inflytande den tyska kolonin och de nationalsocialistiska sändebuden i 

Stockholm utövat på församlingen, att kyrkorådet beslutat att hissa hakkorsflaggan och också gjorde 

det, att rapporter från koncentrationsläger, förföljelse och förintelse ignorerats och relativiserats av 

kyrkans ledande män. Istället betonade skribenten M.T. i en annan artikel på samma tema 
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(församlingens existensberättigande) hur tillhörigheten i svenska kyrkan skyddat församlingen från 

nationalsocialistisk inflytande:  

Ein Schutz war unsere Zugehörigkeit zur schwedischen Kirche, als zur Zeit des dritten Reiches 

manche – ohne Verständnis für historische Werte und kirchliche Freiheit – unsere Gemeinde, die 

sich zur kämpfenden und bekennenden Kirche hielt, am liebsten zu einer leicht zu 

beherrschenden Legationsgemeinde gemacht hätten.  

Ett skydd var tillhörigheten i svenska kyrkan, när vid tiden för ”Tredje riket” vissa – utan förståelse 

för historiska värden och kyrklig frihet – helst hade gjort vår församling, som ställde sig till den 

kämpande och bekännande Kyrkan, till en lydförsamling.
232

 

Citatet är intressant på flera punkter: För det första lämnade skribenten öppet vilka det var som ville 

göra St. Gertrud till lydförsamling: ”manche” (vissa) kan tolkas som en subtil kritik mot de 

församlingsmedlemmar som ställt sig på de nationalsocialistiska sändebudens sida och bl.a. genom 

bojkott försökte få Emil Ohly och kyrkorådets medlemmar att foga sig i kraven från Berlin. För det 

andra är det anmärkningsvärt hur självklart skribenten placerade församlingen som anhängare av 

den kämpande och bekännande kyrkan. Ur Bohns redogörelse framgår det att Ohly med sin 

konservativa nationalism och rädsla för bolsjevism 1933 välkomnat Hitlers maktövertagande och de 

starka band som knöts mellan kyrka och stat. Likaså undvek han att värdera och ta ställning mot den 

politik som i Nazityskland riktades mot ”alla icke arier” inom kyrkorna i Tyskland liksom förföljelsen 

av judar i stort, vilket den bekännande kyrkan gjorde.233 Först när den kyrkopolitiska situationen i 

Tyskland tillspetsades 1936/37 och rapporter om hur medlemmar och representanter i den 

bekännande kyrkan förföljdes och fördes till koncentrationsläger, vek Ohly från sin hållning och 

undvek därefter också en alltför öppen kooperation med den tyska kyrkans utländska representanter 

(Kirchliche Außenamt).234 Till skillnad från svenska kyrkan som, även om enhälligheten inte var total, 

tidigt fördömt judeförföljelsen och under Hitleråren partiellt haft nära kontakt och utbyte med den 

bekännande kyrkans representanter,235 måste St. Gertruds relation till densamma i varje fall värderas 

som tvetydig. På denna problematik gick skribenten M.T. dock inte närmare in i sin redogörelse för 

församlingens relationer i det förgångna.  

I ytterligare en artikel, likaså publicerad 1950, hittar jag en beskrivning av St. Gertruds närliggande 

förflutna. Under signaturen I.B. skildrade skribenten hur han ödesåret 1933 för första gången besökt 

Stockholm. Hans dåvarande hemort var Warszawa, där motsättningarna mellan tyska protestanter 
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och polska katoliker rått redan långt innan kriget. För honom framstod den tyska kyrkan i Stockholm i 

stor kontrast till hemlandet: ”Der Sprachenstreit meinen Wohnlandes war hier, wie ich erfuhr, nicht 

vorhanden.”(Språkstriden i landet där jag bodde var här, som jag erfor, inte närvarande.)236 Han 

minns hur pastor Ohly i sin predikan förkunnat alla folks lika värde inför Gud: ”Der Hauptpastor nahm 

sogar in seiner Predigt klar, wenn auch ohne jedes verletzendes Wort gegen Andersdenkende, 

dagegen Stellung. `Hier ist nicht Jude noch Grieche…, denn ihr seid allzumal einer in Christo Jesu´ 

(Galater 3,28)“. (Pastorn tog till och med i sin predikan tydligt, utan ett sårande ord mot dem som 

tänkte annorlunda, ställning däremot. `Här är varken jude eller grek…, för ni är alla ett i Jusu 

Krist´(Galater 3,28)).  

Beskrivningen skribenten I.B. ger står i skarp kontrast till den bild Bohn ger av Ohlys starka betoning 

av folk och religion och hans syn på det tyska folket särskilda förbund med Gud vid samma tid. 

Förklaringarna därtill kan vara många; den citerade predikan kan ha utgjort ett undantag, kan ha 

tolkats fritt av skribenten I.B., eller så har Bohn förbisett en aspekt av Ohlys människosyn. Oavsett 

vilket är det anmärkningsvärt, och samtidigt föga förvånande, att de få textrader som berättade om 

församlingen vid denna tidpunkt förmedlade en fördelaktig bild. Intressant är även I.B:s infogade 

bisats om de som tänker annorlunda. Som tillfällig besökare i Stockholm och i tyska kyrkan 

registrerade skribenten I.B. uppenbarligen spänningar inom församlingen. Ohlys ställningstagande 

för judar och greker tolkade skribenten inte som kritik mot nationalsocialismen och dess anhängare 

utan snarare som en indirekt exkludering: „Hier branden die wilden Wogen des Völker- und 

Rassenkampfes nicht über die Mauern der Kriche hinüber, hier herrschte der Friede Gottes“. (Här 

slog folkens och raskampens vilda vågor inte över kyrkomuren, här rådde guds frid.)237 Om skribenten 

hade besökt Stockholm på en tysk högtidsdag fyra år senare, hade han kunnat skåda hur 

hakkorsflaggan vajade över kyrkans port. Han återkom dock först vid krigsslutet då flaggningen av 

hakkorset upphört. När han anlände som flykting i Stockholm beskrev han hur tyska kyrkans torn 

symboliserade en ö av ”Heimat” i det främmande landet.  

I den ovan redan nämnda artikeln, undertecknad av M.T., nämnde skribenten att 88 

församlingsmedlemmar med svenskt medborgarskap, som frivilligt tillhört församlingen, vid 

krigsslutet valde att lämna den. Han angav härför personliga, politiska och affärsmässiga orsaker. I 

vilken riktning de politiskt motiven att lämna församlingen efter ”Tredje rikets” fall gick, klargjorde 

han inte, men frågan väcks. Att Tysklands förflutna trängde på och gjorde sig gällande i St. Gertruds 

gemenskap och bland dess medlemmar under efterkrigstiden antyddes så till och från i 

församlingbladet. Angående svenska kyrkan förkunnade till exempel skribenten M.T.: „Ein Schutz ist 
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sie noch heute, wenn sich Tendenzen geltend machen wollen, die unbewusst bösem Vorbild folgend, 

generell verurteilen und am liebsten allem Deutschen den Garaus machen möchten.“ (Ett skydd är 

den också idag när tendenser gör sig gällande som, följande en ond förebild, generellt vill döma och 

allra helst skulle förgöra alla tyskar.)238 Skribenten M.T. kritiserade, i samklang med andra röster i 

församlingsbladet, tendensen att dra alla tyskar över en kam, undanhöll sig dock från att söka en 

differentiering genom att konfrontera de skyldiga. Hotet lokaliseras inte inom församlingen, utan 

från de som fördömde Tyskland och dess folk. Genom församlingsbladet inkluderades inte det 

närliggande förflutna i den kollektiva referensramen, vare sig det handlar om nazismens terror i 

Tyskland eller St. Gertruds tvetydiga hållning gentemot nazismens anhängare i Stockholm eller 

kraven från Berlin. De politiska och ideologiska aspekterna liksom deras följder lämnades till 

glömskans förgängelse.  

Världsliga minnen i religiösa tolkningar  

I egenskap av kristlig gemenskap hade förkunnandet av Guds ord en framträdande plats i St. Gertrud 

församling. I församlingsbladet trycktes emellanåt utdrag ur pastor Schiebes predikningar. I dem låter 

sig analyser av församlingens världsliga existens utifrån bibliska och religiösa tolkningar finnas. På en 

religiös nivå sökte Schiebe förklaringar på den samtida nöden, på krigets fruktansvärda verkningar 

och efterverkningar, på frågan om skuld och försoning. Påfallande är den dystra resumé med vilken 

han gång på gång beskrev samtiden. Redan i sin första predikan till St. Gertrud i april 1945 drog han 

paralleller mellan de senaste årens händelser och den världsundergång som förkunnas i bibeln:  

In diesem Jahrzehnt ist die Welt von dem größten Unglück heimgesucht worden, das je über 

diese Erde gekommen ist. Ob wir die Schrecken des Krieges aus der Nähe oder Ferne erlebt 

haben, uns allen will es wohl scheinen, als ob die letzten Zeiten dieser Welt angebrochen sind, 

von denen die Bibel in so erschütternden Bildern spricht. 

Under detta årtionde har världen hemsökts av den största olycka som någonsin kommit till 

jorden. Om vi upplevt krigets skräck nära eller långt bort, för oss alla är det som om den sista 

tiden i denna värld, från vilken Bibeln med så omskakande bilder talar om, har brutit ut.
239

 

Schiebe, som tillbringat krigsåren i Bonzen och Budapest, tillhörde de i församlingen som på nära håll 

upplevt krigets fasor. I sin predikan antydde han de olika erfarenheter som församlingsmedlemmarna 

hade av kriget, beroende på om de tillbringat krigsåren i Tyskland eller på avstånd i Sverige, men 

försökte samtidigt skapa en gemensam grund för att betrakta det förflutna. När han ett år senare i en 

predikan tematiserade skuldfrågan, inlemmade han församlingen i en tysk gemenskap utan att 

differentiera mellan de olika band som förband församlingsmedlemmarna med det gamla 
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hemlandet. I församlingen antydde Schiebe ett rådande tabu om det som varit: „Es wird mir nicht 

leicht, davon zu sprechen, weil die Gefahr des Missverständnisses und der Missdeutung groß ist, aber 

es muss heute davon gesprochen werden“. (Det kommer inte bli lätt att tala om det eftersom faran 

är stor att det missförstås och misstolkas, men idag det måste talas därom.)240Genom att åberopa 

den bibliska berättelsen om Jeremia argumenterade han för det rättmässiga i att belägga ett helt folk 

med skuld. I egenskap av tysk församling såg han det berättigat att även i Stockholm ställa sig frågan 

om skuld i det som varit: Samhörigheten med hemlandet kunde inte endast åberopas när det gällde 

det storartade och goda som Tyskland frambringat, utan måste även bestå och upprätthållas när 

hemlandet led nöd, argumenterade Schiebe.  

Att frågan om skuld upptog många församlingsmedlemmar menade Schieb sig har erfarit i brev och 

samtal: ”Ich weiß, dass viele unter uns sich mit dieser brennenden Frage abquälen, mit der Frage um 

die Gesamtschuld des Volkes aus dem wir herstammen und das wir lieben.“ (Jag vet att många bland 

oss pinas av dessa brännande frågor, med frågan om en allomfattande skuld hos det folk från vilket vi 

härstammar och som vi älskar).241 Istället för att anklaga andra för tillkortakommanden uppmanade 

han sina församlingsmedlemmar att fråga sig: Vad har jag gjort? Vad har vi gjort? Hans uppmaning 

att rannsaka sitt eget förflutna handlade om att hitta en relation till Gud, vilket inte var förbundet 

med en politisk eller rättslig uppgörelse. Även i senare predikningar tematiserade Schiebe 

skuldbekännelsen i samma anda. Förklaringen till mänsklighetens skuld och lidande såg Schiebe i 

sekulariseringen. Utifrån denna logik förklarade han den irrväg som det tyska folket slagit in på 

genom att föra Hitler till makten. Därmed företrädde han en förklaringsmodell av utvecklingen i 

Nazityskland som av Östling lokaliseras till kyrkliga konservativa kretsar i Tyskland. 

Nationalsocialismen sågs där som ett moraliskt sammanbrott, orsakat av tilltagande sekularisering 

och materialism.242 Inordningen av Schiebes världsåskådning i en tysk konservatism stödjer Bohns 

förmodan om att Schiebe orienterade sig efter liknande värden som Ohly och därmed garanterade 

en kontinuitet för församlingen.  

Intressant är hur Schiebe lyfte fram frågan om skuld i det som varit utan att mer utförligt beskriva 

vari skulden bottnade. Därmed blev skuld till ett abstrakt begrepp som kunde diskuteras utan att 

man behövde göra upp med de orättfärdigheter som rått. I kontrast därtill skildrades den nöd som 

det tyska folket tvingats utstå ingående efter kriget. Två år efter krigsslutet publicerades en predikan 

av Schiebe under rubriken ”Von Gott verlassen”. I centrum stod den hopplösa situationen av 

hemlöshet och hungersnöd i Tyskland och det gudstvivel som följde i dess spår: „Die heute von 
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Trümmerstätten und Elendsvierteln zum Himmel ihr gequältes „Warum“ aufsteigen lassen“. (De som 

idag från ruinstäder och eländesstatsdelar låter sitt kvalfulla ”Varför” stiga upp mot himmelen).243 I 

en rad predikningar knöt Schiebe även an till tillvaron som flykting. I december 1947 drog han 

paralleller till julevangeliet som också handlar om flyktingar som inte välkomnas: ”Wie viele unserer 

Brüder und Schwestern erleben den heiligen Abend geradeso in Armut und Kälte, in Hunger und Not. 

Sie suchen die Heimat und haben sie nicht…“. (Hur många av våra bröder och systrar upplever 

julafton just så i fattigdom och kyla, i hunger och nöd. De söker sitt hem men har det inte…)244 Även 

på religiös nivå var åren efter kriget samhörigheten med lidande människor i Tyskland alltså ett 

centralt inslag i församlingen.  

När efterkrigstiden gick mot sitt slut 

Vid mitten av 1950-talet gjorde sig en rad förändringar i församlingen märkbara och tonen i 

församlingsbladet ändrade nyans. Påfallande är att rapporterna om nöden i Tyskland avtog. I dess 

plats trädde analyser av det politiska läget och sorgen om det delade hemlandet. Det Tyskland med 

vilket församlingen känt sig förbundet existerade inte längre territoriellt och politiskt och i 

församlingsbladet gjorde sig en stark känsla av förlust märkbar. Det kalla kriget och motsättningarna 

mellan ockupationsmakterna i Tyskland väckte i St. Gertrud ett politiskt intresse. I årsrapporter från 

slutet av 1950-talet framgår det att St. Gertruds Gilde bl.a. befattade sig med „Unser Begriff der 

Freiheit” (vårt frihetsbegrepp) kopplat till den samtida politiska situationen i det delade Tyskland, och 

de i Jugendgilde diskuterat ”Berlin – unsere Chance und unsere Aufgabe” (Berlin – vår chans och vår 

uppgift).245 I en predikan från 1955 kritiserade Scheibe utvecklingen i DDR och yttrade öppet en 

politisk åsikt. Han skrev:  

Wir sind ja äußerst kritisch, wenn wir hören, wie ein politisches System unserer Tage die Leiden, 

Nöte und Opfer der Gegenwart dadurch erträglich und schmackhaft machen will, dass immer 

wieder verkündet wird: Das ist nur noch heute so. Heute noch muss diese Generation leiden und 

entbehren und Opfer bringen, dann aber werden die Kinder und Kindeskinder die Herrlichkeit 

eines neuen vollkommenen Zustandes der sozialen Gerechtigkeit, der Freiheit und des Friedens 

erleben.  

 

Vi är ytterst kritiska när vi hör hur ett politiskt system i våra dagar vill göra lidandet, nöden och 

offerbringandet i vår samtid till något uthärdligt och tilltalande genom att ständigt förkunna: Det 

är bra idag det är så. Idag också måste denna generation lida och avstå och bringa offer, sedan 
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kommer barnen och barnbarnen uppleva härligheten av ett nytt fullkomligt tillstånd av social 

rättvisa, frihet och frid.
246

   

Intressant är att han använde personalpronomet ”wir” (vi) med vilket han inte bara talade för sig 

själv, utan därtill tog sig makten att föra hela församlingens talan.  

Att efterkrigsåren gick mot sitt slut kan även registreras i en höjd blick mot omvärlden. Medan nöden 

i hemlandet fullständigt upptog församlingens tankar det fösta decenniet efter kriget framträdde 

under 1950-talets senare del alltfler internationella inslag. Ur årsrapporter framgår det att 

Frauenkreis 1957 lyssnat på föredrag om kinesiska kvinnor och om en resa till Indien och på 

församlingskvällar under året 1960 hölls föredrag om missionen i Tibet, om en resa till Brasilien, för 

att nämna några exempel.247 Samtidigt avtog församlingens hjälparbete till Tyskland, i 

årsredovisningen från 1957 framgår det att hjälpen endast kunnat upprätthållas i mindre skala och 

1960 nämns det att församlingen engagerar sig i hjälparbete även i andra länder.  

Det brinnande engagemang och den expanderande verksamhet som genomsyrade årsrapporterna 

under de första efterkrigsåren tonade efterhand ner. I samband med att medlemsantalet gick tillbaka 

något kom även färre besökare till gudstjänsterna. I årsrapporten från 1960 beklagade sig Schiebe 

över det bristande engagemanget i församlingen och det låga intresset för gudstjänster, 

barngudstjänster och bibelstunder.248 I Jugendgilde och Mädchenkreis omtalades den stora 

fluktuationen av medlemmar som ett problem, som såväl inverkade på organiseringen av 

verksamheten, som på gemenskapen medlemmarna emellan. I årsrapporten från 1957 skrev 

Jugendgilde: ”Es galt, nicht nur aus dem neuen Vorstand eine Gemeinschaft werden zu lassen, 

sondern aus der ganzen Gruppe. Das war nicht einfach, zumal wir uns ja untereinander kaum 

kannten.“ (Det gällde inte endast att få till en gemenskap i den nya styrelsen, utan i hela gruppen. Det 

var inte lätt, särskilt inte eftersom vi knappt kände varandra).249 Orsaken till att många lämnar 

verksamheten förklarades med att de återvände till Tyskland. I Mädchenkreis upprätthölls kontakten 

till tidigare medlemmar och 1960 kunde de rapportera om ett samarbete med en grupp f.d. 

medlemmar i Hamburg.250  
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Det förändrade tonläget i församlingsbladet ger en indikation på att engagemanget i församlingen 

minskade i takt med att den mentala och materiella nöden i Tyskland och bland de egna 

församlingsmedlemmarna avtog. Efter kriget hade församlingen haft en viktig funktion såväl i arbetet 

att stödja nyanlända tyskar i Stockholm som att hjälpa nödställda i hemlandet. När efterkrigsåren 

övergick i mer stabila förhållanden ebbade denna på många sätt svåra men likväl att beteckna som 

livskraftiga period för församlingen ut. Denna slutsats följer samma mönster som Müssener 

konstaterade för politiska flyktingar under kriget: Nämligen att gemenskapen till andra landsmän var 

störst under de första åren i Sverige.   

St. Gertrud ur personliga perspektiv  

Tre av de kvinnor jag för min studie träffat och intervjuat fann i St. Gertruds församling en 

gemenskap som starkt kommit att prägla deras liv i Stockholm. I sina skildringar av livet som 

hembiträden i Stockholm intar gemenskapen med andra kollegor i kyrkan ett viktigt inslag. Fru K. 

berättar hur hon sökte sig till andra unga som pratade hennes språk och att kyrkan blev deras 

samlingspunkt: ”Da traf man sich. Natürlich ist man in die deutsche Kirche gegangen.“ (Där träffades 

man. Naturligtvis gick man i den tyska kyrkan). Hon minns hur de unga träffades för att sjunga och 

spela. Hon kan inte minnas att de samtalade nämnvärt om kriget och det som varit i Tyskland – under 

1950-talet var det fortfarande ett tabu. Hon påpekar att människorna som kom samman i 

församlingen var en blandad skara från alla delar av Tyskland. I Stockholm var de alla konfronterade 

med att bygga upp en ny existens och börja från början. Även fru N. nämner att hon sökte sig till St. 

Gertruds församling och hur glädjen var stor när hon där träffade på landsmän från Schlesien. 

Hennes aktiva inträde i församlingen gick dock inte via Mädchenkreis utan genom kyrkans kör. 

Senare när hon själv hade barn blev hon tillfrågad av pastor Schiebe att leda barngudstjänsten. 

Frågan överraskade henne, eftersom hon inte såg sig själv som kompetent för ett sådant uppdrag. I 

efterhand kan hon med viss stolthet konstatera att hon antog utmaningen och växte med uppgiften. 

Intrycket som fru N. förmedlar av Schiebe stödjer bilden av hans engagemang för de nya unga 

församlingsmedlemmarna.  

Även fru M. lyftes fram av Schiebe. År 1962, tio år efter det att hon flyttat till Sverige, blev hon 

församlingsassistent i St. Gertruds församling. I vårt samtal skildrar hon i detalj hur hon på gatan 

sprang på pastor Schiebe och hur han då passade på att bjuda in henne och hennes kvinnliga 

livskamrat på inofficiellt kyrkkaffe söndagen därpå. När hon berättade för sin flickvän om inbjudan 

anade denne vad det handlade om: ”Dann wird er dich fragen, ob du Gemeindehelferin werden 

willst.”(Då kommer han att fråga om du vill bli församlingsassistent.) Själv vågade Fru M. inte riktigt 

hoppas men berättar närmare femtio år senare att det var det största hon kunnat önska sig: ”Und 

das war etwas, was ich mir nicht hätte träumen lassen. Zu meiner größten Freude.” (Och det var 
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något som jag inte hade kunnat drömma om. Till min största glädje.) Fram till sin pensionering 24 år 

senare arbetade fru M. för församlingen. Av Schiebe fick hon stort erkännande och uppskattning. I 

Fru M:s berättelse om uppväxten i Nazityskland framkommer det hur hennes familj tagit tydligt 

avstånd från nazismen och ”deutsche Christen” (nationalsocialistiska präster). Huruvida detta vägdes 

in i bedömningen av hennes lämplighet som församlingsassistent får stå osagt. Klart är däremot att 

hennes öppet bekända homosexualitet och relationen till en kvinnlig livskamrat inte utgjorde hinder 

för en tjänst inom församlingen. Till det inofficiella kyrkkaffet bjöd Schiebe inte bara fru M. utan även 

hennes kvinnliga livskamrat. När jag träffar de tre kvinnorna i församlingshemmet kommenterar fru 

K. och fru N. pastor Schiebes öppenhet beträffande homosexualitet och nämner att även andra inom 

församlingen, bl.a. kantorer, varit öppet homosexuella. I början av 1960-talet måste detta betraktas 

som frisinnat och liberalt.  

När jag frågar de tre kvinnorna vad de känner till om St. Gertruds tillvaro under andra världskriget blir 

det tydligt att församlingens eget förflutna från denna tid inte öppet diskuterats. Till fru N:s 

fragmentariska bild hör berättelsen om hur pastor Ohly i sin vägran att hissa hakkorsflaggan gick ut 

och sågade ned flaggstängerna. Därefter ska ingen flaggning alls ha varit möjlig vid kyrkan och enligt 

fru N. hissades så aldrig hakkorset. Även fru K. känner till historien. När jag frågar var de hört den är 

ingen av dem så säkra, men fru N. nämner Bohns studie och menar att hon kan ha den därifrån. Till 

skillnad från kvinnornas bild skriver Bohn att hakkorset hissades och på varje tysk högtidsdag mellan 

1937 och 1941. Här handlar det inte om en glömska av församlingens förflutna utan om en regelrätt 

omskrivning om vad som varit. Om fru N. läst Bohns studie är oklart, om hon gjort det har hon 

antingen inte tagit till sig vad där står, eller glömt delar av berättelsen.  

  



76 
 

5. Att minnas i spåren av migration – Fyra tyska kvinnor i Sverige 
 

Närmare 60 år efter det att de fyra tyska kvinnorna för första gången kom till Sverige träffar jag dem i 

det som blivit deras hem i Stockholm.  Jag ber dem berätta hur det var att som tysk komma till 

Sverige under efterkrigsåren. Där börjar vår resa bland minnena som kommer att ta oss tillbaka till 

barn- och ungdomsårens Tyskland, till krig, flykt och ruiner, men även till livet i Sverige, till arbetet 

som hembiträde i svenska familjer, till gemenskapen i St. Gertruds församling och till familj och 

vänner i det nya landet. I följande analys ska inte ett historiskt skeende i sig rekonstrueras, utan 

istället riktas fokus på hur kvinnorna i sina berättelser upprättar mening med, och struktur i, sina 

berättelser: Vad de tillskriver betydelse och hur de orienterar sig i ett större sammanhang. Hur de 

förklarar varför deras liv gestaltat sig så som det gjort och vilken betydelse erfarenheter från 

krigsåren i Tyskland har kommit att spela i deras liv i Sverige. Framställningen är indelad i fyra delar i 

vilka kvinnornas förhållande till sitt förflutna analyseras under olika aspekter. För att lokalisera 

kollektiva villkor som ligger till grund för hur erfarenheter och minnen formuleras utgör varje 

delanalys ett skikt. I följande ska jag analysera 1) hur kvinnorna upprättar samband mellan tiden före 

och efter migrationen, 2) hur de beskriver sig själva i den historiska kontexten av krig och diktatur, 3) 

i vilka sociala sammanhang de menar att det förflutna från Tyskland haft betydelse, samt 4) vilken 

betydelse deras tyska bakgrund kan tillskrivas i deras tillvaro i Sverige. Efter varje sektion följer en 

sammanfattande analys.  

Erfarenheter från uppväxten i Nazityskland som bakgrund i 

migrationsprocessen  
 

Es waren so unglaublich viele Erlebnisse, für dich ist es, und für die jüngere Generation ist es eine 

Geschichte, aber für uns ist es ein Bilderbuch. Wir können zurückblättern und dann sehen wir.  

*…+ Wir junge Menschen, die damals nach Schweden kamen, wir waren glücklich, dass wir hier  

her kommen konnten. Und hier gute Menschen trafen, die uns nicht böse waren.           /Frau K. 

Det var så otroligt många upplevelser, för dig är det, och för en yngre generation är det en 

historia, men för oss är det en bilderbok. Vi kan bläddra tillbaka och då ser vi. *…+ Vi unga 

människor som då kom till Sverige, vi var lyckliga att vi kunde komma hit. Och att vi här träffade 

människor som inte var onda på oss.                                        

Med metaforen bilderbok beskriver fru K. en relation till upplevelser från barn- och ungdomsåren i 

Tyskland. Genom att ”bläddra tillbaka” åberopar hon bilder ur det förgångna och upprättar därmed 

ett samband mellan dåtid och nutid. Utifrån minnena från Tyskland leder hon över till det som då var 
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framtid: migrationen till Sverige. Genom att betona att de var lyckliga att träffa goda människor som 

inte var onda på dem blir det tydligt hur det förflutna från Nazitiden påverkar hur hon idag ser på 

sina förväntningar på en framtid i Sverige. Hennes i efterhand konstruerade förväntningshorisont 

formas utifrån erfarenheter baserade såväl på upplevelser i Tyskland under nationalsocialismen och 

andra världskriget, som av hur denna tid fördömts i efterhand.   

I följande analysdel ämnar jag undersöka hur kvinnorna i sina berättelser upprättar samband mellan 

olika tidsdimensioner och hur de nu förbinder erfarenheter och minnen från barn- och ungdomsåren 

i Tyskland med ankomsten och livet i Sverige. Inledningsvis fokuserar jag därmed migrationen – 

gränsöverskridningen från ett rum till ett annat. Detta gör jag för att markera undersökningens 

tematiska tyngdpunkt. Framställningen följer således inte en kronologi utan utgår istället från 

kvinnornas strukturering av sina berättelser i kombination med en uttolkning och analys av mig i 

syfte att lokalisera och lyfta fram de samband mellan tidsdimensioner som kvinnorna upprättar i 

berättandet. Eftersom det material jag har att tillgå tillkommit i intervjuer genomförda i oktober 

2010 är den tidslighet jag undersöker bunden till denna tid: Hur kvinnorna idag, 60 år efter 

emigrationen till Sverige förhåller sig till sitt förflutna. Det är inte ett kausalt samband mellan 

kvinnornas olika livsfaser som söks, utan snarare en växelverkan av erfarenheter och förväntningar i 

deras berättelser: Utifrån vilka erfarenhetsrum och med vilka förväntningshorisonter menar 

kvinnorna att de format sina liv i Sverige?  

Att lämna Tyskland 

För fru K. beskuggas flytten till Sverige av situationen som flykting i Tyskland i den direkta 

efterkrigstiden. På hösten 1944, berättar hon, tvingades hon och hennes familj att fly från hemmet i 

Memelland i Tyska rikets östligaste kant. När Röda armén närmade sig lät de hus och hem stå för att 

bege sig västerut. Efter månader på flykt togs de emot i Kellinghusen i Schleswig Holstein där de 

ackorderades in hos bönder, som tvingades att dela med sig av mat och husrum till den ström av 

flyktingar som kom österifrån. Här börjar fru K. sin berättelse om migrationen till Sverige. Hon säger: 

”Zu der Zeit als ich kam, waren wir sehr viele, die nach Schweden kamen. Die Jahre nach dem Krieg. 

In Deutschland hatten wir keine Zukunft. Außerdem bin ich Flüchtling des eigenen Landes gewesen“. 

(På den tiden då jag kom var vi många som kom till Sverige. Åren efter kriget. I Tyskland hade vi ingen 

framtid. Dessutom var jag flykting i det egna landet.) Flykten och förlusten av Heimat framställer fru 

K. som utgångspunkt i förklaringen till varför hon emigrerade. Först i kontrast till den utsatta, 

hopplösa situationen i Tyskland är ankomsten och livet i Sverige att förstå i hennes berättelse. Senare 

i vårt samtal säger hon:  

Wir sind ja auch nach Schweden gekommen, weil wir gar keine Möglichkeiten hatten in 

Deutschland. Wir hatten ja nichts und wir mussten unsere Leben wieder aufbauen. Wir sind auch 
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nicht als Verfolgte nach Schweden gekommen. Sondern sind wir, als, als, aus ökonomischen 

Gründen eigentlich auch nicht, sondern aus, ja: Wir wollten raus. Bei uns war eine Wand, eine 

Mauer. 1945 mit dem Ende des Krieges war bei uns eine Mauer und wir hatten keine 

Möglichkeiten. Solange man jung war konnte man etwas anderes: Man konnte raus.  

Vi kom ju också till Sverige eftersom vi inte hade några möjligheter i Tyskland. Vi hade ju inget 

och vi var tvungna att bygga upp våra liv på nytt. Vi kom inte heller till Sverige som förföljda. 

Istället kom vi som, som, egentligen inte heller av ekonomiska skäl, utan av, ja: Vi ville ut. Hos oss 

var en vägg, en mur. 1945 med krigsslutet var hos oss en mur och vi hade inga möjligheter. Så 

länge man var ung kunde man något annat: Man kunde ta sig ut.  

På våren 1949 kom fru K. med hjälp av kontakter, som hennes yngre syster upprättat till Stockholm 

som hembiträde. Utifrån situationen i Tyskland framställer hon flytten till Sverige som en strategi att 

skapa bättre levnadsvillkor och framtidsperspektiv. Förlusten av Heimat och ankomsten som 

ovälkommen flykting i Schleswig Holsten utgjorde erfarenheter utifrån vilka hon i efterhand beskriver 

sina förväntningar på framtiden i Tyskland som en mur. I Tyskland menar hon, hade de inte några 

möjligheter, men ändå var de konfronterade med att bygga upp en ny existens. Sverige blev då en 

utväg. Hon berättar att hon bara hade för avsikt att stanna en kort tid, men att hon blev en av dem 

som stannade kvar. I Sverige gjorde hon nya erfarenheter som förändrade hennes 

förväntningshorisont på framtiden.  

I de andra kvinnornas berättelser framställs inte krigets följder så direkt som för fru K., som orsak till 

emigrationen. Fru L. och fru M., som båda var utbildade barnskötare, berättar hur de genom bekanta 

med kontakter i Sverige fick erbjudandet att arbeta som hembiträden i svenska familjer. Eftersom de 

båda saknade arbete i Tyskland såg de chansen att ordna sin situation och samtidigt få uppleva något 

nytt och se sig om. De erfarenheter fru L. och fru M. lyfter fram för att ge emigrationen mening 

grundas i deras instabila arbetssituation. Erbjudandet om anställning i Sverige öppnade för dem nya 

förväntningshorisonter.  

Fru M. inleder vårt samtal med att nämna att hon under kriget fick problem med sina sköldkörtlar. 

Följderna av det kom indirekt att leda henne till Sverige. Under nazitiden, berättar hon, hade hon 

utbildat sig till Kindergärtnerin. När kriget slutade och hon och hennes mor lyckats ta sig bort från 

hemstaden Dresden, som kommit under sovjetisk ockupation, till Bayern där fadern fanns, fick fru M. 

anställning på ett barnhem för föräldralösa flyktingbarn från Polen. Hon poängterar att det var ett 

rent evangeliskt hem i det annars katolska Bayern och hon framhäver att tjänsten var något av det 

bästa hon kunnat tänka sig. Men, så kom problemen med sköldkörtlarna tillbaka och hon blev 

sjukskriven. Det var på våren och försommaren, och när hon erinrar sig tiden säger hon: ”Es war ein 
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so wunderschöner Sommer, 1948, und da waren auch andere, die auch zu Erholung da waren und es 

war so wunderbar, wie wir da immer am Waldrand saßen.“ (Det var en så underbar sommar, 1948, 

och där var också andra som också kommit för att återhämta sig, och det var så underbart hur vi satt 

där i skogsbrynet.) För fru M. har åren som internflykting i Bayern hängt sig kvar i minnet som en 

vacker tid med attraktiva yrkesmöjligheter. Trots det var hon beredd att bryta upp. Hennes äldre 

syster befann sig i Hamburg och många av hennes vänner var kvar i Dresden. Att flytta var inget 

främmande i fru M:s liv. När hon tillfrisknade berättar hon, fick hon en förfrågan från den bayerska 

biskopen och hans fru, som var goda vänner till familjen, om hon ville åka till Sverige och arbeta som 

hembiträde. Biskopsparet hade en dotter som tillsammans med sin man levde i Stockholm och som 

försökte förmedla ett tyskt hembiträde till bekanta. Fru M. minns att hon inte hade tillfälle att 

konsultera sina föräldrar men att hon visste att de var positivt inställda till Sverige efter att 1937 ha 

semestrat vid Siljan. Sverige var alltså inte ett helt okänt land, utan fru M. bar på positiva 

föreställningar som föräldrarna förmedlat. Hon tackade ja och kom 1951 till en familj i Härnösand. 

Påfallande i fru M:s skildring är de många religiösa och kyrkliga referenserna som kan sägas löpa som 

en röd tråd genom hennes berättelse. Större delen av sitt yrkesversamma liv kom fru M. att arbeta 

som församlingsassistent i St. Gertruds församling. Den kristna tron och den evangeliska kyrkan kan 

därför ses som konstanter genom vilka hon förbinder sin barn- och ungdom i Tyskland med sitt vuxna 

liv i Sverige. Det är även möjligt att se ett bakåtverkande inflytande på fru M:s minnen, där de 

kyrkliga inslagen från det förgångna lyfts fram som betydelsefulla utifrån hennes nutida situation.  

Fru L. är den enda av de fyra kvinnorna som inte har ett förflutet som internflykting i Tyskland. Under 

kriget bodde hon med sin mamma och syster i familjens hus i Volksdorf, en förort till Hamburg. 

Medan stora delar av innerstaden bombades till ruiner stod husen i Volksdorf kvar när kriget slutade 

1945. Även om fru L. nämner utbombade hus och matransonering intar nöd ingen central plats i 

hennes berättelse från uppväxten i Tyskland. Hennes erfarenhetsrum skiljer sig därmed markant från 

de andra kvinnornas.  Efter sin utbildning arbetade hon som Kindergärtnerin på ett daghem, där hon 

hade sin egen avdelning. Arbetsförhållandena var inte de bästa och hon inleder vårt samtal med att 

berätta hur hon p.g.a. en konflikt med föreståndarinnan sa upp sig: ”Da mussten wir abends das 

Fussbodenparkett spänen. Wir hatten Stålull unter den Fußen und mussten mal eine halbe Stunde da 

und eine halbe Stunde da… Da dachte ich zuletzt: Das ist frech! Unverschämt uns da so anzustellen. 

Da wurde ich böse und habe gekündigt“. (Där var vi på kvällarna tvungna att polera golvparketten. Vi 

hade stålull under fötterna och var tvungna, en halvtimma där och en halvtimma där… Då tänkte jag 

till slut: Det är fräckt. Oförskämt att utnyttja oss så. Då blev jag arg och sa upp mig.) Genom en 

svensk bekant som tidigare arbetat på svenska ambassaden i Tyskland fick hon tipset att åka till 

Sverige som hembiträde. Han hjälpte henne också att få kontakt med en svensk familj. En kort tid 
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innan hon skulle åka, berättar Fru L., drog familjen sig ur men i gengäld erbjöd de sig att ordna en 

annan arbetsplats som hembiträde. Fru L. säger: ”Ich hatte ja keine Wahl. Ich musste ja irgendwo hin. 

Ich hatte ja gekündigt und eigentlich wollte ich auch nach Schweden.” (Jag hade ju inget val. Jag var 

ju tvungen att ta vägen någonstans. Jag hade ju sagt upp mig och egentligen ville jag också till 

Sverige.) På hösten 1951 kom Fru L. till en familj på Lidingö i Stockholm. När hon 60 år senare blickar 

tillbaka, tillkännager hon: „Damals fuhr man auf gutes Glück. Ich meine, furchtbar naiv. Ich hatte 

keine Ahnung von Schweden. Und man ging ja auch nicht vorher zu irgendeinem Kurs oder so…”. (Då 

åkte man och hoppades ha tur. Jag menar, fruktansvärt naivt. Jag hade ingen aning om Sverige. Och 

man gick ju inte innan till någon kurs eller så…) Utifrån de erfarenheter hon som nyanländ gjorde i 

Sverige konstaterar fru L. i efterhand en naivitet: Hennes förväntningar på Sverige baserades inte på 

tidigare erfarenheter utan på en önskan att hitta en ny plats i tillvaron.  

I Fru N:s berättelse är det något svårare att se tydliga kopplingar mellan olika levnadsfaser då hon i 

vårt samtal upprätthåller en distans och ofta pratar i allmänna ordalag. Hon berättar att hon 1957 

kom till Sverige med sin förlovade. Ett centralt tema i hennes framsällning är den orättvisa hon 

tvingades erfara i att han som man från början kunde utöva sitt yrke som arkitekt i Sverige, medan 

hon som kvinna, trots sin utbildning till apotekstekniker och arbetserfarenhet inom yrket, var 

tvungen att arbeta två år som hembiträde i en svensk familj. I Tyskland framhåller fru N. att det p.g.a. 

det finansiella läget var svårt att få anställning: Och särskilt om man var flykting eftersom man då inte 

var tillåten att flytta mellan ockupationszonerna. Först senare klargör fru N. att hon själv tillhörde 

denna grupp efter att ha förlorat sitt hem i Schlesien. Relaterat till emigrationen säger hon: ”Wir 

waren ganz froh, Deutschland zu verlassen. Deutschland und das Flüchtlingsdasein, das uns immer 

noch anhing. *…+ Aber wir merkten bald, dass wir hier „utlänningar“ waren. Das war auch eine 

Kategorie, an die wir uns gewöhnen mussten.“ (Vi var glada att kunna lämna Tyskland. Tyskland och 

tillvaron som flykting som ännu hängde över oss. *…+ Men vi märkte snart att vi var utlänningar här. 

Det var också en kategori som vi var tvungna att vänja oss vid.) Genom att emigrera bytte fru N., 

liksom fru K. och fru M., en tillvaro som internflykting i Tyskland mot ett liv som utlänningar i Sverige. 

En av de första utmaningarna var att lära sig svenska. När fru N. kom till Sverige kunde hon inte ett 

ord. I Sverige menar hon att arbetsmarknaden var lättillgängligare, i alla fall för hennes förlovade. 

Själv uppger hon att hon såg begränsningen att endast kunna få anställning som hembiträde som 

”ein notwendiges Übel”(ett nödvändigt ont). I kommentaren framgår att hon värderar arbetet som 

hembiträde som ett nedköp där hennes yrkeskompetens inte kom till sin rätt. Fru N. är i vårt samtal 

mån om att skildra förutsättningarna som mötte henne och hennes förlovade i Sverige och orienterar 

sig därmed tydligt mot det som då var framtiden.  



81 
 

Att komma till Sverige   

Från sin första tid i Sverige delar de fyra kvinnorna erfarenheten av att arbeta som hembiträden. I 

familjer som de arbetade i mötte de en mer eller mindre välsituerad borgarklass och det var hos dem 

som de fick sina första intryck av Sverige. En stor skillnad gentemot det tyska samhället som 

framträder i kvinnornas berättelser är den materiella standarden. Fru N. återkommer flera gånger i 

sin berättelse till det hon kallar ”die schwedische Großzügigkeit” (Den svenska generositeten). För 

tyska förhållanden menar hon att det var lyx att som hembiträde få ett eget rum med egen toalett 

och i hennes fall, till och med en egen radio. Inte nog med att hon anförtroddes hushållskassa och 

familjens barn: När familjen åkte på semester erbjöd de henne att bo i deras lägenhet tillsammans 

med sin fästman. ”Für deutsche Verhältnisse [war das] etwas ganz besonderes, dass man hier so 

großzügig war.“ (För tyska förhållanden [var det] något speciellt att man var så generös här.) I 

Tyskland hade fru N. erfarit en tillvaro som ovälkommen internflykting där lokalbefolkningen ogärna 

delade med sig. Hon beskriver senare i vårt samtal att allt varit knappt: livsmedel, husrum, kläder. 

Erfarenheten fru N. senare gjorde i Sverige måste ses i kontrast till detta: För fru N. hade den svenska 

generositeten ingen motsvarighet i tidigare erfarenheter och det som mötte henne överträffade 

långt hennes förväntningar. När jag frågar henne om skillnaden inte hade att göra med att 

svenskarna efter kriget hade mer och därför kunde tillåta sig att vara generösa svarar hon: ”Sie 

wollten nicht protzen mit dem was sie hatten, sie kannten ja auch unsere Vergangenheit und das es 

eben in der Zwischenzeit für uns nicht so rosig war, und ich glaube, dass wollten sie so ein bisschen 

aushelfen.“ (De ville inte stoltsera med vad de hade, de kände ju till vårt förflutna och att det under 

en övergångsperiod inte varit så rosigt för oss, och jag tror att de ville hjälpa upp det lite.) 

Erfarenheten av krig framställs av fru N. alltså inte endast som något som påverkade hur hon som 

tysk uppfattade de svenska förhållandena, utan även som något svenskarna tog hänsyn till i 

bemötandet av tyskar, i detta fall på ett välvilligt sätt.  

Även för fru K. framställs mötet med familjen i Stockholm som en stark kontrast till den nöd som varit 

hennes verklighet som internflykting i Schleswig Holstein. När hon anlände till Stockholm uppger hon 

att hon hade med sig: ”einen kleinen Koffer mit den einfachsten Sachen, die man sich inzwischen 

angeschafft hatte.“ (en liten koffert med de enklaste saker som man emellanåt skaffat sig) Familjen 

hon kom till hade en lägenhet på Karlaplan. Under de första månaderna berättar hon att frun i 

familjen var i Argentina och att mannen och den yngsta sonen bodde hos mormodern: ”Die Mutter 

von der Frau *…+ wohnte außerhalb in Mariefred. Ein großes, ja ein kleines Schloss hatte sie da.”           

(Mamman till Fru*…+ bodde utanför i Mariefred. Ett stort, ja ett litet slott hade hon där.) Fru K. 

anförtroddes från första dagen lägenheten och hushållskassan. Hon säger: ”Ich bin vielleicht 

derjenige, der nur positives *in der Familie+ erlebt habe.“ (Jag är kanske en av dem som bara upplevt 
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positivt [i familjen].) Medan fru N. beskriver generositeten hon mötte som något svenskt, det vill säga 

icke tyskt, jämför fru K. sina positiva erfarenheter med andra tyska hembiträden som inte mötte 

samma frikostighet och välvilja. Hon berättar:  

Andere, die sind von einer Stelle zur nächsten gegangen. Sie sind nicht gut behandelt worden. 

Und auch aus vielen anderen Gründen[nicht nur weil sie Deutsche waren], aber viele haben sehr, 

sehr oft ihren Arbeitsplatz gewechselt, und haben davon erzählt *… + wie böse die Menschen 

waren. 

Det fanns andra som gick från en tjänst till en annan. De behandlades inte bra. Och också av 

många andra orsaker [inte bara för att de var tyskar], men många bytte väldigt, väldigt ofta 

arbetsplats, och berättade *…+ hur elaka människorna var. 

Medan fru K. endast kan återberätta sådana historier från andra, bär fru L. på egna erfarenheter av 

en dålig arbetssituation. Hon berättar att hon i sin första familj fick bo i ett litet, litet rum och att hon 

var tvungen att inta sina måltider själv i köket: ”Ich war eine richtige Piga.” (Jag var en riktig piga). 

När hon kom till Sverige hade hon haft andra förväntningar. Hon säger: ”Schweden war ja das Land 

ohne Krieg. *…+ Aber von der Voraussetzungen, die ich da antraf, war ich nicht so begeistert.“ 

(Sverige var ju landet utan krig. *…+ Men av de förutsättningarna som jag där träffade på var jag inte 

så imponerad). Även om fru L. inte ställer kriget i förgrunden när hon skildrar sin tillvaro i Hamburg, 

uppger hon att Sveriges avsaknad av ett krigshärjat förflutet var centralt i hennes förväntningar på 

landet. Den kontrast hon därför förväntade sig framträdde dock inte. Istället återupprepades i 

Stockholm en situation med dåliga arbetsförhållanden. Fru L. framhäver även att hon på Lidingö var 

isolerad och hade få möjligheter att träffa jämnåriga. Efter en och en halv månad sa hon upp sig, och 

med hjälp av en tysk väninna som var bosatt i Stockholm hittade hon en annan arbetsplats. Lönen 

som hon arbetat ihop fick hon inte ut eftersom familjen betalat hennes resa. I fru L:s berättelse 

återkommer inom loppet av en kort tid två liknande situationer som hon tar sig ur genom att lämna 

sin arbetsplats och därefter söka andra lösningar. I skildringen är det möjligt att se hur erfarenheter 

och förväntningar samverkar i fru L:s strävan att förbättra sin levnadssituation.  

För fru K. var kontrasten som den materiella standarden i Sverige utgjorde inte endast något hon 

minns från familjen hon arbetade hos. I vårt samtal skildrar hon hur hon en av de fösta kvällarna i 

Stockholm tillsammans med sin syster strosade på Kungsgatan och hur förundrad hon var över allt 

som glittrade: ”Wir gingen durch die Straßen, Kungsgatan, und ah, es blinzelte *…+ ich habe vor den 

Schaufenstern gestanden und gestaunt. Hamburg war ja eine Ruinenstadt -49. *…+ Das war 

unglaublich und ich dachte: Gibt es noch so was?“ (Vi gick på gatorna, Kungsgatan, och ah, det 

gnistrade *…+ jag stod framför skyltfönstren och förundrades. Hamburg var ju en ruinstad -49. *…+ Det 
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var otroligt och jag tänkte: Finns det ännu sådant?) Med slutrepliken upprättar fru K. sammanhang 

till det som varit före kriget och det hon under krigsåren sett förintas. Utifrån sina erfarenheter av 

nöd och fruktan beskriver hon det materiella välstånd hon fann i Stockholm som en ny erfarenhet. 

När fru K. berättar liknar hon upplevelsen med vad hon tänkte när de mot slutet av flykten från 

Memelland kom till Kellinghusen. Med häst och vagn åkte de på gator som kantades av hus som hade 

hela fönster med gardiner och röda pelargonier på fönsterbrädorna: ”Ich glaubte, gibt es noch so 

was? Wir waren Monate lang im Schlamassel und furchtbarem Erleben, und dann gab es sowas 

wirklich noch.“ (Jag tänkte, finns det ännu sådant? Vi hade under månader vari i elände och 

fruktansvärda upplevelser, och så fanns det verkligen fortfarande sådant.) Återigen åberopar hon 

tiden innan kriget: finns det fortfarande sådant. I skildringen sipprar det även fram hur avlägset ett 

ordnat liv tedde sig för henne under flykten och hur upplevelsen av att se pelargonier i hela fönster 

eller kristaller i skyltfönster blev en ny erfarenhet. Genom att jämföra de första intrycken av 

Stockholm med ankomsten till Kellinghusen upprättar fru K. sammanhang mellan olika tider: tidigare 

erfarenheter blir en referens för att förstå, tolka och strukturera senare upplevelser.   

Fru M. håller sig kortfattad om första tiden i Sverige och berättar inte mycket om de familjer hon 

arbetade hos. Vad hon betonar är att hon hos dem alla kände sig väl bemött. Den första familjen 

beskriver hon som ”entzückend” (bedårande) och tillägger: ”Das waren schlichte Leute.”(Det var 

enkla människor.) Vad hon därmed mer konkret menar, förklarar hon inte. Efter två år berättar hon 

hur frun i familjen rådde henne att söka andra anställningar för att vidga sina perspektiv. Därefter 

arbetade hon i ytterligare två eller tre svenska familjer. I fokus för fru M. står inte, som i de andra 

kvinnornas berättelse, det materiella eller relationen till de vuxna, utan omsorgen om barnen. Om 

den första familjen berättar hon: ”Die hatten drei Kinder, Jungs und Mädels, insofern hatte ich 

wieder mit Kindern zu tun und das war sehr schön.“ (De hade tre barn, pojkar och flickor, på så sätt 

hade jag återigen att göra med barn, och det var väldigt trevligt.) Arbetet som hembiträde blev för 

fru M. en fortsättning i yrkeslivet som barnskötare som hon börjat i Dresden och fortsatt i Bayern 

innan hon utvandrade till Sverige. I den andra familjen minns hon att de tre barnen var helt omöjliga. 

Hon menar att det var typiskt för den nya barnuppfostran i Sverige och tillägger: ”Oh, du meine Güte, 

die durften ja alles machen, was sie wollten. So in diesem Stil war das allgemein hier.” (O Herre je, de 

fick göra allt som de ville. Så i den stilen var det generellt här.) Utifrån det fru M. erfarit på sina 

arbetsplatser i Dresden och Bayern upplevde hon de svenska förhållandena som något främmande. 

Eftersom hennes krafter inte räckte till berättar hon hur hon efter ett par månader, med föräldrarnas 

förståelse, bytte familj.    
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Sammanfattande diskussion och slutsatser  

Hur kvinnorna upprättar samband mellan livet i Tyskland och emigrationen till Sverige och vilket 

utrymme de ger kriget och dess följder i sina berättelser varierar. Det är tydligt hur fru K. i sin 

berättelse riktar blicken mot ett förflutet dominerat av flykt och utifrån sina erfarenheter därav 

förklarar emigrationen. I fru N:s och fru L:s narrationer är blicken däremot inställd mot det som då 

var framtid, nämligen förväntningarna på Sverige. Av fru N framställs sambandet med situationen i 

Tyskland i mycket generella formuleringar, där hennes egna erfarenheter inte framträder. Fru L. å sin 

sida reducerar situationen i Hamburg till en episod efter vilken hon stod arbetslös. Fru M. är att finna 

någonstans däremellan: Hon skildrar hur kriget förändrat hennes levnadssituation men fokuserar likt 

fru L. arbetslösheten som en central orsak till emigrationen.  

Även om konkreta erfarenheter av kriget inte framträder i alla kvinnors berättelser utgör en 

stämning av kaos och uppbrott i det krigshärjade Tyskland en fond mot vilken emigrationen till 

Sverige måste förstås. Ingen av de fyra kvinnorna framställer sig själva som förankrad i den miljö de 

levde i, antingen var de internflyktingar eller hade deras familjer splitrats i kriget, eller både och. I 

samtalen med fru N. och fru L. framträder denna bild dock först efterhand och utan att direkta 

samband upprättas till emigrationen och livet i Sverige. De vaga samband fru N., fru L., och fru M., 

upprättar mellan olika levnadsfaser indikerar ett historiemedvetande där vissa erfarenheter och 

minnen ur det förflutna inte aktivt åberopas för att förklara samtiden eller blicka mot framtiden.  

En central punkt i kvinnornas berättelser om migrationen är att de alla var unga. Till skillnad från en 

äldre generation kunde de, som fru K. framhäver, ta sig ut ur Tyskland. Därmed kan hon tänkas syfta 

på att flertalet äldre personer varken hade kraft eller vilja att anpassa sig till ett nytt land med ett 

nytt språk, men kanske än mer på situationen i Sverige, där en tjänst som hembiträde troligen var 

lättare att få som ung kvinna utan familj, än med en framskriden ålder och ev. ansvar för egna barn. 

Generation och civilstånd kan därmed ses som styrande faktorer i kvinnornas migrationsprocess.  

I fru K:s berättelse framgår det även tydligt att hon inordnar sig själv i en generationsgemenskap 

lokaliserad till jämnåriga med vilka hon delar liknande erfarenheter såväl från kriget i Tyskland som 

från emigrationen till Sverige. Genom att betona betydelsen av det självupplevda avgränsar hon sig 

från senare generationer, men även från jämnåriga i Sverige, som endast har vad Koselleck kallar 

sekundärminnen från andra världskriget. Vidare är det intressant att anmärka att hon inte nämnvärt 

identifierar sig med tyskar i stort, utan med de tyskar som emigrerat till Sverige, med vilka hon enligt 

Mannheims terminologi delar ett generationssammanhang.  

 Att kvinnornas situation och handlingsutrymmen i migrationsprocessen var underordnade strukturer 

baserade på genus tematiseras av fru N. när hon jämför sig med sin förlovade. Medan han som man 
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från första början hade rätt att utöva sitt yrke i Sverige var hon som kvinna tvungen att ta anställning 

som hembiträde i två år innan hon kunde söka tjänst som apotekstekniker. I exemplet blir det tydligt 

hur strukturer baserade på genus och nationalitet begränsade fru N:s handlingsutrymme. I vårt 

samtal betecknar hon regelverket från 1950 som orättvist. De andra kvinnorna som kom till Sverige 

utan manligt sällskap uppmärksammar inte isärhållningen mellan könen lika tydligt, men de uppger 

att de som kvinnor inte hade några andra val än att ta anställning som hembiträden. Ingen av dem 

nämner att de som kvinnor, pga. det s.k. ”Frauenüberschuss” (kvinnoöverskott) i Tyskland inte var 

hindrade att emigrera. (För män vars yrkeskompetens efterfrågades ålåg starka restriktioner för 

utresa.)251 Uppenbart är att kvinnornas behov av lönearbete på en arbetsmarknad som slagits sönder 

av krig var en framträdande faktor för deras emigration. 

Med undantag för fru K. framhåller kvinnorna att de hade med sig en yrkesutbildning och 

arbetserfarenhet från Tyskland. I deras berättelser blir yrket en viktig identifikation som säger något 

om deras klasstillhörighet. Särskilt i fru N:s framställning framstår arbetet som hembiträde till en 

början som en nedköp. Också för fru M. och fru L. innebar anställningen som hembiträden en 

proletarisering, i alla fall tillfälligt. Även utifrån deras indirekta klassposition medförde arbetet som 

hembiträde en social förskjutning nedåt. I fru K:s berättelse finns detta inslag inte med. Istället 

framhåller hon de enkla förhållanden hon växte upp i och den nöd som familjen hamnade i efter 

kriget. För henne blev anställningen som hembiträde i en välsituerad familj något av en 

inträdesbiljett till ett högre samhällsskikt.   

För fru M. och fru L. framträder kontakter med personer som kunde förmedla en arbetsplats i Sverige 

som central. De hänvisar båda till välsituerade vänner som själva tillhörde det samhällsskikt som de 

familjer i Sverige som de förmedlade hembiträden åt. Att fru M:s familj umgicks med biskopen och 

fru L:s med en ambassadtjänsteman tyder på en betydande klassmässig status. För fru K. som inte 

hade sådana kontakter gick vägen över svenska konsulatet i Hamburg dit hennes yngre syster tog sig 

för att finna en väg bort från flyktingtillvaron i Kellinghusen. När systern väl var i Stockholm kunde 

hon förmedla svenska familjer både till fru K. och till en annan ung kvinna från hembyn i Memelland. 

I fru K:s skildring framhäver hon den beroendeställning det innebar att som ung kvinna ta sig utanför 

Tysklands gränser. För att lämna Tyskland uppger hon att hon var tvungen att ha en arbetsgivare i 

Sverige som gick i borgen för henne, resan skulle vara betald i förväg och hon behövde både 

utresetillstånd från Tyskland och uppehållstillstånd i Sverige. Fru N. uppger att hon inte i första hand 

kom till Sverige för ”Broterwerb”(brödföda), för att tjäna sitt dagliga uppehälle utan i sällskap av sin 
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förlovade. Att kvinnornas väg till Sverige gick genom personliga kontakter stämmer in i den bild av 

privatiserad arbetskraftsrekrytering som Svanberg beskriver för perioden. 

Genom att emigrera bytte fru K. och fru N. och till viss del fru M. en tillvaro som internflyktingar i 

Tyskland mot en tillvaro som immigranter i Sverige. I de svenska familjer, som de tog anställning i, 

uppger de att de som tyskar blev väl bemötta. Den positiva erfarenheten framträder i fru K:s och fru 

N:s framställningar som en kontrast till erfarenheterna av att komma som internflykting till Schleswig 

Holstein respektive Bayern, där de som hemlösa tyskar från öster upplevde stort främlingskap och en 

ojämlikhet mellan tyskar som fått behålla sina hem och den grupp de själva tillhörde, de som förlorat 

allt. I deras berättelser blir det tydligt att en gemenskap på nationell basis i det kapitulerade Tyskland 

inte kunde överbrygga materiella skillnader och att betydelsen av att vara tysk därmed förlorade 

betydelse. En anledning till att fru M. inte upplevde ett liknande främlingskap när hon kom till Bayern 

kan förklaras med att hon lämnade Dresden under mer överlagda förhållanden och att hennes familj 

sedan tidigare hade en förankring i Bayern. Detta framgår bl.a. av deras vänskap med den bayerska 

biskopen. Fru K. och hennes familj hade inget socialt nätverk att falla tillbaka på i Schleswig Holstein 

utan var helt utlämnade till lokalbefolkningens välvilja. Beträffande den materiella knappheten som 

internflykting framträder hos fru N. ett behov av att distansera därifrån. Bl.a. beskriver hon den 

torftiga tillvaron som ”Zwischenzeit”, ett avgränsat tidsrum.  

En subjektiv plats i det historiska flödet 
De fyra kvinnorna är födda på 1920-talet. Fru M. är född 1922 och var 11 år när Hitler fick makten 

och 16 när kriget bröt ut. De andra som är födda 1928 respektive 1929 var ännu yngre. Därmed 

tillhör de en generation som genom skola, ”Hitlerjugend” och ”Arbeitsdienst” skolades i 

nationalsocialismens ideologi utan att som suveräna vuxna individer direkt kunna värja sig däremot. 

Historiken Wolfgang Benz, som i ett projekt med historiker och psykologer studerat den 

nationalsocialistiska diktaturen med fokus på barn, skildrar hur den yngre befolkningen ställdes 

under nationalsocialistiskt inflytande. Infiltreringen var total: f.o.m. 1933 trängde Hitlerjugend undan 

mycket av den ordinarie skolundervisningen och ersatte den med militärisk drillning. Rasbiologi blev 

ett eget ämne och all annan undervisning underkastades en ”völkernationale Sicht” (folknationellt 

perspektiv). Det överordnade idealet för uppfostran var, enligt Benz, individens totala 

underordning.252 Tyvärr beaktar Benz endast marginellt hur flickor inlemmades i nationalsocialismen, 

vilket inte skedde efter samma principer som för pojkar: Medan pojkar fostrades för att bli trogna, 

kämpande soldater, skulle flickorna lära sig att sköta familj och hushåll. Benz beskrivning av ett 
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samhälle under totalindoktrinering utgör ändå en viktig fond mot vilken kvinnornas 

barndomsberättelser måste förstås.  

I följande delanalys lyfter jag fram de fyra kvinnornas erfarenheter och minnen från diktatur och krig. 

Detta för att belysa vad de hade med sig i ryggsäcken när de kom till Sverige, men framför allt för att 

studera hur deras berättelser formats i en svensk omgivning. Delanalysen utgör därtill en viktig 

utgångspunkt för att kunna studera kvinnornas plats i St. Gertruds församling och den narration som 

där tagit form: Hur ordnar kvinnorna in sig själva i den historiska kontexten med diktatur och krig, och 

hur förhåller de sig till frågan om kollektiv skuld respektive rollen som offer?  

Fru N.  

När jag i samtalet med fru N. frågar om kriget och erfarenheterna från Tyskland yttrar hon sig till en 

början kortfattat och återvänder snabbt till att berätta vidare om livet i Sverige.  Jag frågar om kriget 

var ett samtalsämne när hon i Sverige under efterkrigstiden träffade landsmän från Schlesien och 

hon svarar att de pratade om barndomen. Barndomen som fram till hon var 17 utspelade sig i 

Schlesien. Barndomen som från det att hon var 5 år tog plats i ett land styrt av nationalsocialism. När 

jag mer explicit frågar hur nationalsocialismen präglade hennes uppväxt öppnar hon upp och 

tillkännager att de som ungdomar var entusiastiska och medryckta av många av nationalsocialismens 

idéer. Även många föräldrar i byn där hon bodde sympatiserade med Hitler och hon uppger att 

hennes far, som var statstjänsteman och därmed automatiskt partimedlem, var en av dem.  Hon 

säger: ”Jo, wir waren recht begeistert mit allem was es gab. Auch von mir aus gesehen.” (Jo vi var rätt 

begeistrade av det som var. Också från min sida.) Hon erinrar sig „die Jungmädel“, hitlergruppen för 

de yngsta flickorna, där hon själv var med som liten, och hon berättar att hon var i ”Arbeitsdienst”, 

en samhällstjänst som alla var tvungna att göra innan de fick börja en utbildning.  

Fru N:s barndom var alltså inbunden i de institutioner som upprättats av den nationalsocialistiska 

regimen för att forma samhälle och medborgare. När jag frågar om hon under kriget fick några 

indikationer på den terror regimen förde, menar hon att byn där hon bodde på många sätt var 

isolerad och att vetskapen om vad som föregick inte nådde dem. Hon säger: ”Das war wie ein 

dunkles Thema, über das nicht gesprochen wurde. In meinem Elternhaus jedenfalls.” (Det var ett 

mörkt ämne som det inte pratades om. I alla fall inte i mitt föräldrahem.) Trots det erinrar hon sig att 

vissa familjer blev trängda, särskilt där fäderna yrkesmässigt var utsatta: ”Ich denke da an Pastoren, 

oder, nicht politisch belastet, aber durch Rasse behaftet, an die, die Juden waren. Die hatten ja 

schwer zu leiden im Dritten Reich *…+ was man nur ab und zu zu hören bekam in unserer 

Dörflichkeit.” (Jag tänker då på pastorer, eller, inte politiskt belastade, men av ras behäftade, på de 

som var judar. De fick ju lida svårt i ”Tredje riket” *…+ vilket man till och från hörde i vår by.) 
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I skolan som låg i staden och där fru N. träffade skolkamrater från ett större område minns hon att 

hon hörde rykten. Själv upplevde hon aldrig något direkt, eller som hon säger ”hautnah”(hudnära). 

Hon menar därför att hon inte är något vittne utan bara kände till terrorn från andras antydningar. 

Hon är inget vittne till diktaturens brott, men i allra högsta grad ett vittne från det vardagliga livet 

som ung medborgare i den nationalsocialistiska diktaturen.  

Hur fru N. som ung uppfattade nazismens brott framträder i en skildring där hon beskriver hur hon 

på faderns skrivbord hittade tidningar som hon bläddrade i. Det var tidskrifter som partimedlemmar 

fick skickade till sig. Hon berättar: ”Da stand so was Unverständliches drin, über Judenbehandlung 

und, das war ja schon arg.” (Däri stod sådant oförståligt, om judebehandling och, det var ju 

ohyggligt.) Och vidare, ”Ich habe gedacht, das sind wohl Groll-Geschichten, so was kann es ja nicht 

geben.” (Jag trodde att det var skräckhistorier, sådant kan det ju inte finnas.) Vad hon själv minns att 

hon såg var tvångsarbetare som arbetade på industrier som under kriget var flyttade från Berlin till 

skogarna i Schlesien. ”Da wurden so ausländische Arbeiter, so Konzentrationsleute angestellt. Das 

sah man manchmal, wenn sie in langen Reihen vorbeizogen. Und da dachte man: Oh.“ (Där blev så 

utländska arbetare, så koncentrationsfolk anställda. Det såg man ibland när de drog förbi i långa 

rader.) Samtidigt som fru N. tillkännager att hon som ung hyste sympati för nationalsocialismens 

idéer beskriver hon hur diktaturens orättvisor och brott sipprade fram i vardagen, utan att väcka 

uppseende eller diskuteras. I skildringen skriver fru N. in sig själv som aktör, som en som tog ställning 

för Hitler och nationalsocialismen.  

Efter kriget, när naziregimens brott uppdagades, berättar fru N. att hon kände sig konfronterad och 

förlägen: ”Wir wollten Vieles von uns schieben und nicht wahrhaben. Es war uns unangenehm. Für 

sowas gerade stehen zu müssen, an dem wir keine eigentliche Schuld hatten, was da vorgekommen 

ist, zu dem wir indirekt beigetragen hatten.“ (Vi ville skjuta mycket ifrån oss och inte ta det för 

sanning. Det var obehagligt för oss. Att tvingas stå upp för något som vi egentligen inte hade någon 

skuld i, i det som skett, till det som vi indirekt bidragit till.) Hon beskriver det som ett sammanbrott 

och refererar till Jens Orbacks bok Medan segern firades253 och säger: „Wenn die anderen den Sieg 

feierten, saßen wir als Flüchtlinge und Vertriebene, mit diesen direkten Kriegserlebnissen, in der 

schlimmsten Zeit unseres Lebens. Alles  wurde verurteilt, was wir gemacht haben, an dem was wir 

geglaubt hatten, stimmte nichts mehr.“ (Medan de andra firade segern, satt vi som flyktingar och 

fördrivna, med dessa direkta krigsupplevelser, i den värsta tid av våra liv. Allt som vi hade gjort, allt 

som vi trott på stämde inte längre.)  
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 Orback, Jens, Medan segern firades. Min mammas historia, Stockholm: ManPocket, 2008. I boken berättar 
Orback om sin mamma som vid krigets slut, när Röda armén kom, tvingades fly från hemmet i Hinterpommern.  



89 
 

För fru N. innebar krigsslutet ett brott med det förgångna och en ny början. När hon bläddrar i sina 

dagböcker konstaterar hon att minnena från det förlorade Heimat utgjorde en viktig hållpunkt: ”Man 

hat sich gewärmt an der einzigen Geborgenheit, verlorenen Geborgenheit des Elternhauses. Dahin ist 

man geflüchtet in Gedanken.” (Man värmde sig med den enda trygghet, den förlorade tryggheten i 

föräldrahemmet. Dit flydde man i sina tankar.) Hon berättar även hur kyrkan, som under hennes 

uppväxt inte haft någon nämnvärd betydelse, blev en tillflyktsort. Att kyrkan och den evangeliska 

tron utgjorde ett nytt, obefläckat inslag var viktigt. Hon säger: „*Es war+ ein Aufbau mit solchen 

Idealen, die während der Kindheit nicht gefördert wurde. Das ist in meinen Fall die 

Kirchenzugehörigheit oder überhaupt der Halt durch Förmlichkeit.“ ([Det var] en uppbyggnad med 

sådana ideal som under barndomen inte främjats. Det är i mitt fall kyrktillhörigheten och 

överhuvudtaget, rättelse efter fromhet.) Som flykting i det katolska Bayern lät Fru N. sig konfirmeras i 

en skolsal, eftersom de från det evangeliska Schlesien inte fick beträda den katolska kyrkan.  

Medan fru N. i skildringen av barndomen i det nationalsocialistiska Tyskland strukturerar berättelsen 

utifrån egna erfarenheter och minnen, osynliggör hon till en början sin egen historia i berättelsen om 

flykten från Schlesien. När jag i början av vårt samtal ber henne berätta om erfarenheterna från 

krigsåren i Tyskland börjar hon i Schlesien 1945. Hon berättar att de i krigets slutskede tvingades fly 

från ryssarna som trängde in i deras hembyggd som låg öster om Oder i närheten av Breslau. 

Svårigheterna som flykting fick de praktiskt erfara; allt var knappt, husrum, livsmedel, kläder. De som 

fått behålla sina hem delade ogärna med sig: ”Das kann man verstehen. Für sie war es unvorstellbar 

Hab und Gut hinter sich zu lassen.“ (Det kan man förstå. För dem var det otänkbart att lämna hem 

och hus bakom sig.) Senare i vårt samtal blir det klart att fru N. i sin berättelse från flykten utgår från 

mammans och syskonens upplevelser. Hon skildrar hur de tvingades lämna hemmet, hur de låste 

dörren från utsidan och lät nyckeln sitta i. I efterhand, när det står klart att en återkomst inte varit 

möjlig, får denna akt en laddad betydelse. Fru N. berättar att de som senare kom till byn hade fritt 

spelrum. Först var det soldater som plundrade och därefter polacker som själva tvingats lämna sitt 

land åt ryssarna. Genom att lyfta fram andra grupper inordnar fru N. sin egen familjs historia i en 

större kontext och framställer deras öde som knutet till det enorma kaos som andra världskriget 

orsakade.  Fru N. beskriver hur mamman och syskonen tillsammans med övriga bybor gav sig av i en 

karavan av vagnar dragna av hästar: ”*Sie+ zogen in einem langen Marsch nach Westen”([De] drog i 

en lång marsch västerut.) I formuleringen använder fru N. en fras som blivit till symbol för de 

fördrivna från Tyska rikets östra delar.254 Genom att redogöra för mammans och syskonens 

upplevelser berättar fru N. en historia som blivit officiell: En fördrivning där kvinnor och barn med 

häst och vagn formar långa tåg mot väster.  
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Mot slutet av vårt samtal framkommer det att Fru N. själv vid krigsslutet befann sig i ”Arbeitsdienst”. 

Tillsammans med sitt Arbetstjänstläger skildrar hon hur de skickades för att upprätta ett fältläger i 

Prag, men när fronten ryckte närmare istället fraktades med tåg mot Österrike. När amerikanerna 

kom befann de sig i Bayern där de friställdes från sin tjänst i det kapitulerande ”Tredje riket”. Hon 

minns att de blev utfrågade av de amerikanska soldaterna om sina åsikter och sympatier och 

koppling till nationalsocialismen: ”Sie fragten uns geschult, ganz gezielt nach Nazi-Sachen. [...] Nach 

unseren Urteilen, ob wir das richtig fanden, was wir gemacht hatten. Welche poltische Auffassung 

wir gehabt hatten. Wir waren im Arbeitsdienst sehr reserviert den Feindmächten gegenüber.“ (De 

frågade oss skolat, riktigt målmedvetet efter nazi saker. [...] Efter våra åsikter, om vi tyckte att det 

var rätt, det som vi gjort. Vilken politisk åsikt vi hade haft. I arbetstjänsten var vi mycket reserverade 

gentemot fiendemakterna.) Utifrån ett dåtida perspektiv beskriver Fru N. inte de amerikanska 

soldaterna som befriare utan som fiender. För henne var krigsslutet ingen seger: ”Zuhause hatten wir 

ja keine mehr, wir wussten nichts von unseren Familien.” (Ett hem hade vi ju inget mer och vi visste 

inget från våra familjer.) Hon berättar hur hon och de andra unga kvinnorna till en början fick arbeta 

hos bönder, som gärna tog emot arbetskraft i utbyte mot mat och husrum.  

Fru N:s egen historia är inte tydligt en del av den officiella berättelsen om flykten från Schlesien. 

Istället för att gå till fots eller ta sig fram med häst och vagn färdades hon i tåg sammanställda av 

naziregimen, i vars tjänst hon fortfarande befann sig. Att fru N. intresserat sig för schlesiernas öde 

och har en tydlig föreställning om hur flykten för andra förlöpte, framkommer tydligt när hon 

berättar. Inte bara modern och syskonens upplevelser återger hon, utan även historien från andra 

schlesier som på flykten blev inhämtade av ryska soldater som tvingade dem att återvända. Två år 

senare fördrevs de under vad fru N. betecknar som „sehr groben Verhältnisse”(mycket grova 

förhållanden). Utifrån andras skildringar har hon skapat sig en föreställning om hur det var. Att 

skildringen av de egna erfarenheterna från flykten framkommer först mot slutet av vårt samtal är 

anmärkningsvärt. Medan fru N. utgår från personliga erfarenheter för att skildra ungdomsåren under 

nationalsocialismen utelämnar hon sig själv till en början i berättelsen om flykten och förlusten av 

Heimat. Detta kan tolkas som en anpassning till kollektiva minnesramar. Som tysk är det möjligt att 

hon lärt sig stå till svars för sin del i det som hände och samtidigt förtränga sin egen historia om 

förlusten av hemmet i Schlesien.  

Fru K.  

I något av en kontrast till fru N:s skildring intar personliga erfarenheter av flykt en central plats i fru 

K:s framställning. Hennes berättelse börjar i Memelland 1944. Hon skildrar hur de till fots bröt upp 

från hembyn när fronten med Röda armén närmade sig och hon minns att vintern var fruktansvärt 

kall och att de frös: ”Wir haben gehungert, gefroren. Monate waren wir unterwegs.” (Vi hungrade 
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och frös. Flera månader var vi på väg.) Till slut hamnade de i Schleswig Holstein där de blev 

inackorderade hos bönder. Hon minns: ”Wir hatten alles verloren und hatten nur Lumpen an den 

Körpern. Und weder Papiere noch sonst was. Alles war ja weg.“ (Vi hade förlorat allt och hade bara 

trasor på kroppen. Och varken papper eller något annat. Allt var borta.) Att relationen till bönderna i 

Schleswig Holstein, som tvingades öppna upp sina hem och dela med sig av mat och kläder, inte var 

trevlig, framkommer i fru K:s berättelse. Hon säger: „Das war kein freundliches Entgegenkommen.” 

(Det var inget vänligt mottagande.) och vidare ”Wir waren alle Deutsche … aber … die einen hatten 

und die anderen hatten nichts.” (Vi var alla tyskar… men några hade och andra hade inget.) Denna 

orättvisa och materiella differens återkommer fru K. till flera gånger i vårt samtal och det blir tydligt 

att det efter kriget för henne var en stor skillnad mellan tyskar som fått behålla sina hem och de som 

tvingats fly. Att de saknade sin hembygd och länge hoppades på att få återvända tillkännager hon. 

Det var värst för den äldre generationen, medan de yngre hade lättare att förlika sig med 

omständigheterna.  

När fru K. berättar om kriget flyter rollen som förövare och offer ofta samman och handlingar blir 

mångtydiga. Hon framhåller ofta att de var unga och inte rådde över det system de växte upp i. Hon 

säger: ”Klar waren wir in der Hitlerjugend. Zu der Zeit war es so.“ (Det är klart att vi var i 

Hitlerjugend. På den tiden var det så.) Hon berättar även hur de gladdes när Hitler den 13 mars 1939 

införlivade Memelland som efter första världskriget varit protektorat till det tyska riket: ”Es war ein 

Glücklichsein, als Memelland wieder zu Deutschland gehörte.” (Det var en lycka när Memelland åter 

tillhörde Tyskland.) Hon framställer hållningen som naivt oskyldig. Betoningen i hennes framställning 

ligger på Tyskland och inte på Hitler: det centrala var att Memelland åter blev en del av det land de 

kände tillhörighet till, vilket inte nödvändigtvis betydde direkta sympatier med den 

nationalsocialistiska regimen. På hösten bröt kriget ut, ett krig som förorsakade fru K. och hennes 

nära mycket ont. När fru K. på ett ställe erinrar sig sin skoltid är det inte nazistisk propaganda hon 

minns, utan en pjäs som de spelade, vars budskap var att kriget är en sorgetid. Än i dag kommer hon 

ihåg replikerna: ”Mutter warum trägst du ein Trauerkleid? Es ist ja Krieg, warum sollte ich keine 

Trauerkleid tragen? Und so ging es…“. (Mor, varför bär du en sorgeklänning? Det är ju krig, varför 

skulle jag inte bära en sorgeklänning? Och så gick det…) Även reellt upplevde de kriget. Fru K. 

berättar om en gång när de tvingades se på när en soldat som deserterat sköts till döds. Hon säger: 

„Und gerade solche wehen Erlebnisse, die bleiben auch länger als die traurigen oder fröhlichen 

Erlebnisse.“ (Och just sådana onda upplevelser, de stannar längre än sorgsna eller glada 

upplevelserna.) 

I sin berättelse om hur kriget hängt sig kvar i erfarenheter och minnen som verkat länge, återger hon 

även hur hennes man och bror hemsöktes av sitt förflutna. Hon skildrar hur hennes bror vid en 



92 
 

familjemiddag drack sig berusad och satt i ett hörn och grät. Hon berättar hur hon satte sig bredvid 

denna människa som hon såg var så olycklig och hon återger hur han sa till henne: ”Wir mussten, die 

standen und wir mussten, sie guckten uns mit ihren braunen Hundeaugen an und wir musssten sie 

erschiessen.” (Vi var tvungna, de stod och vi var tvungna, de tittade på oss med sina bruna hundögon 

och vi var tvungna att skjuta dem.) Fru K:s bror var en av alla tyska män som i kriget blev en del av 

naziregimen och som gjorde sig, eller gjordes, till förövare och medverkade i dennes brott. Efteråt 

fick fru K. erfara hur hennes bror led av skuldkänslor som han inte kunde bearbeta i en offentlighet. 

Hon menar att ingen, eller nästan ingen, frivilligt gick ut i krig utan att de flesta tyskar ville leva i fred. 

I fru K:s berättelse blir den unga tyska soldaten som dödat till offer istället för förövare: Det är ett 

perspektiv som sällan beaktats i historieskrivningen om andra världskriget. I Sverige uppger hon att 

hon även mött brist på förståelse för sina erfarenheter från kriget och hur svenskar yttrat sig 

anklagande gentemot henne. Mot hennes upplevelser framträder svenskarnas klagan som absurd. 

Hon härmar: ”Wir haben keinen Kaffee bekommen im Krieg, wir haben darunter gelitten.“ (Vi fick 

inget kaffe under kriget, det led vi av.) 

I vårt samtal blir det tydligt att fru K. har en önskar av att skjuta ifrån sig den kollektiva skulden som 

hängts över henne som tysk. Även om hon framhåller att hon bara har positivt att berätta om 

ankomsten till Sverige framkommer under ytan en anklagan som hon menar varit förhanden i det 

svenska samhället efter kriget. Hon berättar hur andra tyska unga kvinnor ställdes till svars för den 

tyska historien: ”Sie wurden als Deutsche immer ein bisschen ja, schlecht angesehen. Wir waren ja, 

die Deutschen waren ja die Verlierer.” (De blev som tyskar alltid lite, ja dåligt ansedda. Vi var ju, 

tyskarna var ju förlorarna.) Spåkligt är det intressant att se hur hon inledningsvis genom att använda 

personalpronomet ”sie” (de=andra) håller sig själv utanför när det handlar om dåliga erfarenheter i 

Sverige, för att därefter övergå till ett ”wir” (vi) när hon beskriver den tyska skulden. Det är även att 

märka att hon väljer ordet ”Verlierer”(förlorare). Därmed begränsar hon innebörden av den tyska 

skulden till kriget, utan att förhålla sig till de avskyvärda handlingar som utfördes av det 

nationalsocialistiska tyska folket.255 Hennes resonemang kan tolkas efter logiken: Vinnaren skriver 

historien och därför anklagas det tyska folket.  

Den ideologiska dimensionen av nationalsocialismen som ledde till att miljontals människor, 

däribland även många tyskar, förintades, framträder inte i Fru K:s skildring av barn- och 

ungdomsåren och endast marginellt i hennes senare blick på Tysklands förflutna. I vårt samtal 

framhäver hon att det är fel att påstå att alla tyskar kände till vad som hände i koncentrationslägren. 

Hon berättar hur de förra året med tyska församlingen besökte minnesinrättningen för 
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koncentrationslägret i Krakow (Auschwitz) och hur medtagen hon och de andra var av den 

fruktansvärda historien som där berättades: ”Das Herz bleibt da stehen. Wir erleben es genauso wie 

alle anderen, wenn man es sieht und hört und davorsteht. Wir sind, die Deutschen sind keine 

Untiere.“ (Där står hjärtat stilla. Vi upplever det precis som alla andra när man ser och hör och står 

framför det. Vi är, tyskarna är inga odjur.) Att skuldbelägga alla tyskar är enligt henne för 

odifferentierat. Beträffande den svenska hållningen menar hon att det numera framkommer att 

Sverige så länge det gick bra för Tyskland stod på deras sida i kriget, men att när kriget var över, 

vände på rocken och hatade såväl Tyskland som den tyska befolkningen. Att dra alla tyskar över en 

kam ser fru K. som tecken på stor okunskap och dumhet. I sin utläggning om svenskarnas hållning 

under kriget gör hon anmärkningsvärt nog det samma själv:  

Es ist ja, solange der Krieg in Deutschland vorwärts ging für die Deutschen, war ja, auch wenn 

man jetzt auch mit anderen darüber spricht, da haben die Schweden sehr zu Deutschland 

gehalten, waren sie sehr für Deutschland. Aber als der Krieg zu Ende ging, da wurde es ja 

umgedreht, da wurden ja Deutschland und die deutschen Bevölkerung gehasst.  

Det är ju, så länge kriget i Tyskland gick framåt för tyskarna var ju, också när man numera pratar 

med andra om det, så höll svenskarna starkt på Tyskland, var de starkt för Tyskland. Men när 

kriget slutade, då vände det, då blev Tyskland och det tyska folket hatat. 

Vilka som i Sverige sympatiserade med Nazityskland differentierar hon i citatet lika lite som vilka ur 

den tyska befolkningen som var ansvariga för vad som skedde i det tyska folkets namn. Samtidigt 

som hon känner sig trängd i en nationell inordning använder hon samma fasta kategorier när hon 

uttrycker sig om Sverige.  

Även om fru K. har klargjort för sig själv att hon som 5- till 17 –årig medborgare i Nazityskland inte 

bär på någon tysk kollektiv skuld, framkommer det att hon utifrån känner sig inordnad i ett 

skuldkollektiv. Detta blir tydligt när hon berättar om sina syskonbarn som vuxit upp i Schleswig 

Holstein: ”Dass sie endlich diese Schuld, diese kolossale Schuld nicht mehr zu fühlen haben, oder 

gelernt haben, es wegzustoßen. Wir sind jung, wir haben damit nicht zu tun.“ (Att de äntligen inte 

behöver känna denna skuld, denna kolossala skuld, eller har lärt sig att skjuta undan den. Vi är unga, 

vi har inte därmed att göra.)  Hon menar att det är fantastiskt men tillägger: „Aber die Welt sieht es 

anders“ (Världen ser det annorlunda). För fru K. ligger det en orättvisa i att Tyskland idag, 65 år efter 

krigsslutet fortfarande framställs som krigsanstiftare trots att världen är full av nya krig och 

orättvisor. Återigen lägger hon tyngdpunkten på kriget utan att förhålla sig till en djupare dimension 

av det som hände under Naziregimen.   
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Fru L.  

När fru L. inledningsvis skildrar sitt liv i Tyskland som bakgrund för flytten till Sverige står utbildning 

och arbete i fokus. Att denna levnadsfas tog plats i ett krigshärjat Hamburg framkommer endast i 

förbigående kommentarer som att daghemmet där hon arbetade flyttat in i skolan eftersom det 

ordinarie huset bombats. Det är först när jag explicit ber henne berätta om hur hon upplevde kriget i 

Hamburg som hon tillkännager sina erfarenheter av en barndom präglad av krig och 

nationalsocialistisk diktatur. Under kriget berättar hon att hon och hennes familj bodde i en villa i 

förorten Volksdorf i Hamburg. Tidigare hade de bott i en lägenhet i stadsdelen Hamm som under 

bombangreppen 1944 till stor del jämnades med marken: ”Wir sind eingezogen im Herbst 1938, Gott 

sei Dank, weil wenn wir in der Wohnung geblieben wären, die war in Hamm, dann wären wir 

wahrscheinlich in den Keller verschüttet, ne.“ (Vi flyttade in på hösten 1938, tack och lov, för om vi 

stannat i lägenheten, den var i Hamm, då hade vi troligtvis raserats i källaren.) Från augusti 1939 till 

krigets slut uppger fru L. att hennes båda bröder och styvfar var inkallade och att hon därför under 

kriget levde själv med sin mamma och sin åtta år yngre syster. Till skillnad från innerstaden undkom 

Volksdorf bombräderna. Fru L. minns hur flygplanen på sin väg in mot Hamburg flög över husen: ”Ich 

weiß noch wie wir im Keller saßen. Man hat gehört wie die Flugzeuge vorüberzogen. Das vergisst 

man sein Leben lang nicht.“ (Jag minns ännu hur vi satt i källaren. Man hörde hur flygplanen flög 

över. Det glömmer man inte i hela sitt liv.) Hon berättar hur de i källaren hade byggt ett skyddsrum 

med tjocka dörrar och luckor för fönstren. En tid minns hon hur modern ordnade med sovplatser i 

källaren och att la sig där redan på kvällen för att slippa bli väckta på natten och rusa ner. Hon säger: 

”Wir hatten den *Schutzraum+ ja im Haus, das war ganz praktisch, *…+ aber man war ja wach 

trotzdem, als die Angriffe waren.“ (Vi hade ju det [skyddsrummet] i huset. Det var rätt praktiskt,*…+ 

men man var ju trots det vaken när angreppen pågick.) 

Från uppväxten under kriget berättar fru L. också hur hon var med i Hitlerjugend: ”Mit zehn musste 

man anfangen und ich war zehn als der Krieg ausbrach.“ (Med tio var vi tvungna att börja och jag var 

tio när kriget bröt ut.) Hon var inte med i ”Bund deutscher Mädel” (BDM) utan hos de yngre flickorna. 

Hon minns: ”Da traf man sich öfter und man wurde politisch ein bisschen geschult.“ (Där träffades 

man ofta och man blev lite politiskt skolad.) Men det var inte bara politik. Fru L. beskriver 

Hitlerjugend snarare som en fritidssysselsättning. Hon minns att de tränade mycket – höjdhopp, och 

längdhopp, spinga och kasta boll. Varje lördag och söndag träffades de på skolans idrottsplan. Där 

tävlade de och lekte och de lärde sig dansa folkdans. Hon säger: ”Das fand ich sehr sympathisch und 

gut eigentlich. Da hatte man gar keine Zeit um dumme Sachen zu machen oder auf der Straße 

rumzugehen.“ (Det tyckte jag var riktigt sympatiskt och bra egentligen. Då hade man ingen tid att 

göra duma saker eller att hänga på gatan.) Fru L. kan också erinra sig att det pratades politik i 
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Hitlerjugend, att det framhävdes hur bra det gick för Tyskland i kriget och hur duktiga de tyska 

soldaterna var. Det samma gällde i skolan. Där minns hon hur de genom tidningar och radio följde de 

tyska truppernas frammarch: ”Wie viele Schiffe da versenkt wurden und all so was. Ich habe es in 

zwischen Gott sei Dank vergessen”. (Hur många skepp som sänktes och allt sånt. Jag har emellanåt, 

Gud bevare, glömt det.) När fru L. berättar om uppväxten i Nazityskland utgår hon från sina egna 

erfarenheter och minnen. Hitlerjugend blir i hennes berättelse en positiv inrättning som erbjöd 

meningsfull sysselsättning för henne och hennes kamrater. Den politiska skolningen minns hon som 

krigspropaganda som hon senare var i stånd att glömma. Att det skulle funnits inslag av mer 

djupgående ideologisk karaktär nämner hon inte. För fru L. intar den nazistiska ideologin och dess 

terrorregim ingen plats i hennes erfarenheter från uppväxten i Tyskland.  

När jag frågar fru L. hur det var när nazistregimens brott uppdagades efter kriget menar hon att hon i 

Tyskland inte fick någon kännedom därav: ”Wahrscheinlich wurde das totgeschwiegen, das haben die 

Deutschen selber totgeschwiegen.”(Troligtvis blev det dödsförtiget, det teg tyskarna själva ihjäl.)256 

Först när fru L. var i Sverige fick hon genom sin man och andra svenskar vetskap om nazismens brott. 

Hon säger: ”Die Deutschen wurden ja hier nicht so gut angesehen.“ (Tyskarna var ju inte så bra 

ansedda här) Hon försöker förklara: „Wir wurden nicht so sehr sympathisch angesehen. Wir haben ja 

bei Hitler gelebt und so, und waren genau in der Art wie er selber, und so weiter, also politisch. Das 

war ein bisschen schwierig fand ich.“ (Vi blev inte så sympatiskt ansedda. Vi hade ju levt hos Hitler 

och så, och var precis på samma sätt som han själv, och så vidare, alltså politiskt. Det var lite svårt 

tyckte jag.) Konfrontationen med Nazitysklands brott beskriver fru L. som något hon upplevt i 

relationen till svenskar i Sverige. Hon uttrycker ett obehag av att som tysk förknippas med Hitler men 

har svårt att riktigt få fram hur och varför det tyska folket anklagades. Hon säger: ”Man fühlt sich 

schuldig irgendwie, das es so geworden ist. Also nicht dass der Krieg zu Ende ging und dass Hitler 

nicht erreicht hat was er gerne wollte, aber überhaupt, die Schuld, die hat man als Deutsche.“ (Man 

känner sig skyldig på nått sätt, att det blev så. Alltså inte att kriget tog slut och att Hitler inte nådde 

vad han gärna ville, men överhuvudtaget, skulden, den har man som tysk.) I Tyskland efter kriget kan 

Fru L. inte erinra sig att de pratade särskilt mycket om krigsåren och det som varit: ”Man war froh, 

dass die Sache jetzt zu Ende war und dass man etwas Neues wieder aufbauen konnte.” (Man var 

lättad att det hela nu var slut och att man kunde börja bygga upp något nytt.) Att det skulle funnit 

något att reda ut och göra upp med ger hon inte uttryck för. Istället konstaterar hon att alla personer 

som kunde påverka en politiskt till största delen var borta. Hon berättar att mannen i grannhuset, 

hennes lekkamrats pappa, varit borgmästare Kaufmanns högra hand under kriget och att han därför 
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fängslades av engelsmännen när de intog Hamburg. Anmärkningen klargör att fru L. under kriget 

levde i en miljö där nationalsocialistisk politik var närvarande: Hennes lekkamrats pappa var en 

partifunktionär. För sig själv konstaterar hon: ”Als junges Mädchen war man gar nicht interessiert.” 

(Som ung flicka var man inte alls intresserad.) När jag frågar om hon senare talade med sina tyska 

väninnor i Sverige om kriget tillkännager hon: ”Nichts, nichts, darüber wurde nicht gesprochen. Auf 

jeden Fall nicht mit den Menschen, mit denen ich zusammen war. Man wollte das nicht mehr wissen, 

man hat das von sich geschoben.“ (Inget, inget, över det pratades det inte. I alla fall inte med 

människorna som jag var tillsammans med. Man ville inte veta det mer, man sköt det ifrån sig.) 

Fru M. 

Fru M. nämner att hon tillbringade kriget i Dresden och där upplevde bombräderna mot staden. Hon 

ger ingen utförligare beskrivning utifrån egna erfarenheter och minnen. Därmed överlåter hon 

beskrivningen av denna livsfas till den officiella historieskrivningen: Hon förutsätter att jag känner till 

de allierades bombräder mot civilbefolkningen och har en bild av hur det var. För fru M. utgör istället 

det som hände med Dresden efter kriget en viktigare del av historien: ”die Amerikaner haben damals 

Deutschland besetzt, die Franzosen und die Engländer haben Deutschland besetzt, aber die sind 

wieder weggegangen. Aber Russland [sic!], das Ostdeutschland besetzt hatte, das gibt´s nicht wieder 

her und das ist traurig.“ (Amerikanarna besatte då Tyskland, fransmännen och engelsmännen besatte 

Tyskland, men de lämnade Tyskland, men Ryssland [sic!], som besatt Östtyskland gav inte tillbaka det 

och det är sorgligt.) I och med att Dresden efter kriget hamnade under sovjetiskt styre lämnade 

familjen hemstaden. Hon berättar hur hennes far i krigsslutet hamnade i amerikansk fångenskap och 

därigenom kom till Bayern. Därifrån försökte han, när kriget slutat, få ut fru M. och hennes mor från 

Dresden och den sovjetiska ockupationszonen. Till skillnad från fru K. och fru N. beskriver fru M. 

relationen till bondfamiljen, hos vilken fadern var inkvarterad, som hjärtlig (möjligt är att de sedan 

tidigare var vänner till familjen). Hon uppger till och med hur husmodern gjorde allt vad som stod i 

hennes makt för att få dit fru M. och hennes mor.  

Krigsåren intar i fru M:s berättelse inte någon central plats.  Däremot beskriver hon hur hennes 

uppväxt präglades av nationalsocialism. En viktig händelse strax innan kriget var för fru M. 

konfirmationen. I skildringen därav inordnar hon sig själv och sina föräldrar som tydliga 

avståndstagare till nationalsocialismen. Berättelsen börjar i Dresden och Kreuzkirche där hon 

konfirmerades. Förspelet var, som hon kallar det, en teater värd att berätta. Fru M:s far var jurist och 

blev ofta förflyttad. Så kom det sig att familjen bodde sju år i Bad Lausick i närheten av Leipzig. I Bad 

Lausick hade de en präst som var ”ein deutscher Krist”, det vill säga nazist. För att beskriva hans 

uppträdande berättar fru M. att han utan skrupel kom till kyrkan i brun uniform: ”Den wollten wir, 

Spielmann hiess er, absolut nicht als meinen Konfirmator haben.” (Den ville vi, Spielmann hette han, 
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absolut inte ha som min konfirmationspräst.) I församlingen fanns ännu en präst som fru M. beskriver 

som Spielmanns raka motsats och som dessutom var en vän till familjen, men eftersom han inte 

sörjde för fru M:s familj fick hon inte läsa för honom. Istället arrangerade föräldrarna så att fru M. 

skulle få gå och läsa för professor Sommerlath vid universitetet i Leipzig där hon ändå gick i skola. 

Innan hon hann börja blev fadern förflyttad tillbaka till Dresden. Där hade fadern en skolkamrat som 

var evangelisk präst i det annars katolska Sachsen. Han erbjöd fru M. undervisning, men så blev även 

han förflyttad, och så kom det sig att hon slutligen konfirmerades i Kreuzkirche: ”Und das war ein 

ganz feiner Unterricht” (Och det var en riktigt fin undervisning). Det var 1937. I berättelsen 

framträder en aktiv hållning gentemot det nazistiska samhället. Redan som barn uppger fru M. sig 

varit medveten om föräldrarnas politiska hållning. Efter en barngudstjänst minns hon hur den 

nazistiska prästen Spielmann lät hälsa hem till hennes földrar och hon minns hur fadern mottog 

hälsningen med kommentaren: ”Schweinerei” (Svineri). Med honom ville fadern inte ha att göra. Att 

fru M. i sin skildring av krigsåren lyfter fram sin konfirmation och kontakten med kyrkan faller in i ett 

mönster, där kyrkliga och religiösa referenser blir till en struktur för hennes berättelse.  

När jag frågar var fru M. fick sin utbildning till barnskötare svarar hon: ”In Dresden, das war ja 

natürlich NSV: Nationalsozialistische Volkswohlfahrt.” (I Dresden, det var ju naturligtvis NSV: 

Nationalsocialistiska folkvälfärden.) Hon uppger att hon hade en väldig tur och att föreståndaren var 

förnuftig och lät henne göra som hon ville. När hon efter utbildningen frågade om hon fick stanna 

kvar svarade han: ”Ja, denn ich weiss genau, die Eltern merken, wer du bist. Und deswegen kannst du 

ruhig bleiben.” (Ja, för jag vet precis, föräldrarna märker vem du är. Och därför kan du lugnt stanna.) 

I fru M:s berättelse framgår det att hon sökte situationer och miljöer, där hon kunde agera utan att 

vara bunden till nationalsocialismens föreställningar och att hon och hennes familj redan innan kriget 

tog avstånd från dess ideologi. Det stora temat kring en tysk kollektiv skuld som tränger igenom i de 

andra kvinnornas berättelser är inget fru M. berör i vårt samtal.  

Sammanfattande diskussion och slutsatser 

Ställda bredvid varandra blir det tydligt att erfarenheten av nationalsocialistisk diktatur och krig 

skiljer sig åt och därmed framträder olika i kvinnornas berättelser. Alla skildrar de hur deras barn- och 

ungdom tog form i de institutioner som inrättats av den nationalsocialistiska regimen och de kan 

således sägas tillhöra samma generationssammanhang.  

Hur de i efterhand förhåller sig därtill varierar dock starkt och deras tolkningar och 

problemformuleringar skiljer sig så markant åt, att de är att förordna i olika generationsenheter. 

Medan fru N. öppet bekänner att hon sympatiserade med de nazistiska idéerna och i efterhand 

uppger känna sig skyldig till att indirekt ha stött en förkastlig regim, menar fru L. att hon som ung 
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flicka inte intresserade sig för politik, och hon uppvisar därmed inte heller något behov av att 

ifrågasätta sin egen hållning. Fru K. nämner att hon var med i Hitlerjugend men går inte närmare in 

på dess ideologiska dimension. Istället fokuserar hon på hur det tyska folket kollektivt tillskrivits en 

skuld för brott, som hon menar att hon som ung inte hade någon del i. I fru M:s skildring framträder 

ett tydligt avståndstagande från nationalsocialismens idéer redan innan och under kriget, vilket leder 

till att hon i efterhand inte framställer sig själv som en del av det nationalsocialistiska Tyskland. Fru 

M. tillskriver inte heller generation någon betydelse. Istället utgör familjen en fast referens och 

utomstående som bind in i berättelsen framställs ofta som vänner till familjen. De olika 

generationsenheterna kan ses som en indikation på att kvinnorna inte gemensamt, genom att 

samtala om sina upplevelser, format kollektivt förankrade föreställningar och betydelser kring sin 

uppväxt i Nazityskland.  

Anmärkningsvärt är att innebörden av nazismens ideologi och dess fruktansvärda följder inte 

tematiseras nämnvärt av kvinnorna. Det är endast fru N., som utifrån sina egna minnen konkret går 

in på de orättvisor och illdåd som utfördes mot individer och grupper i det samhälle hon levde i. Fru 

K. och fru L. nämner Hitlerjugend utan att förhålla sig till hur dess ideologiska indoktrinering präglade 

deras barndom, eller för den delen i ett längre perspektiv, deras världsbild och människosyn. När fru 

L. beskriver Hitlerjugend som en fritidssysselsättning gör hon det utifrån sina egna minnen från 

idrottsevenemang och folkdansundervisning. Till skillnad från de andra kvinnorna tar hon inte 

avstånd från organisationen, vilket kan tolkas som att hon inte anpassar sin berättelse till den syn, 

med vilken Hitlerjugend efter kriget förkastats. I efterhand framställer hon den nationalsocialistiska 

uppfostran som något hon är i stånd att glömma. Hos Fru L. framträder inte något liknande 

sammanbrott som det som fru N. beskriver efter kriget och hon uppger därmed inte heller att hon 

likt fru N. efter kriget aktivt sökte nya värden att orientera sig efter. Däremot framträder flytten till 

Sverige som en nystart, där det förflutna kunde lämnas dithän. När jag frågar fru L. om hennes starka 

vilja att anpassa sig till det svenska samhället hade med kriget i Tyskland att göra svarar hon: ”Ja, ja, 

nehme ich an.”(Ja, ja, det antar jag.) Hon är inte helt säker viket tyder på att hon inte ställt sig frågan 

själv. För fru K. medförde krigsslutet ett annat sammanbrott: Flykten från Memelland.  Medan fru L., 

som vänt sitt förflutna ryggen, inte är i stånd att förklara vari den tyska skulden som hon känner sig 

delaktig i, ligger, förbinder fru K. den med kriget från vilket hon har egna erfarenheter och minnen 

och hon är på ett annat sätt än fru L. i stånd att distansera sig från den kollektiva skuld de som tyskar 

tillskrivits.  

Underordnad synen på det tyska folkets skuld menar fru K. sig ha upplevt ett tabu att prata om det 

lidande hon som tysk upplevde mot slutet av kriget. Hennes iver att berätta för mig vad hon upplevt 

kan tolkas som en önskan att få bryta detta tabu. Att fru K. återkommer till och tar spjärn mot den 
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tyska skulden när hon skildrar sitt eget förflutna är intressant och visar på ett villkor, utifrån vilket 

hennes erfarenheter och minnen anpassas till en kollektiv mall. Utifrån det självupplevda ställer fru 

K. flykten i fokus och artikulerar därmed den offerroll hon inte tillerkänts i en svensk offentlighet. Fru 

N. bryter inte på samma sätt mot tabut utan återger distanserat och med hjälp av andras berättelser 

flykten från Schlesien. Därmed återger hon en historia som blivit officiell. Hennes egna erfarenheter 

passar inte in i bilden vilket kan förklara, varför hon först senare i vårt samtal skildrar hur hon själv 

kom till Bayern tillsammans med sitt ”Arbeitsdienstlager”.  

Beträffande flykten och tillvaron som internflykting i västra Tyskland framkommer i fru K:s och fru N:s 

och till viss del också i fru M:s berättelse en gränsdragning till lokalbefolkningen. Tydligast är detta i 

fru K:s berättelse, där det klart framgår att skillnader upprättades inom det tyska folket: Mellan 

flyktingarna från öst och de inhemska i väst. Medan fru K., som kom från Memelland till Schleswig 

Holstein, främst fokuserar på den materiella klyftan som uppenbarade sig mellan dem som fått 

behålla sina hem och dem som tvingats fly, lyfter fru N. och fru M. även fram den religiösa 

utanförskap som uppstod för de evangeliska flyktingarna i det katolska Bayern. I det kaos som rådde i 

krigsslutet är det utifrån kvinnornas berättelser möjligt att se att något sådant som en föreställd 

nationell gemenskap inom det tyska folket inte var förhanden. Under kriget hade det tyska folket 

utstått olika mödor och angrepp och när nationalsocialismen föll samman och Tyskland kapitulerade 

fanns ingen sammanhållande föreställning om en nationell gemenskap att falla tillbaka på: Nationen 

kunde i det kaos som kriget förorsakade, inte användas för att överbygga materiella orättvisor eller 

religiösa olikheter. Trots att de var tyskar upplevde fru K. och fru N. sig som främlingar och 

ovälkomna utomstående i Schleswig Holstein respektive Bayern.  

I fru K:s kritik mot en tysk kollektiv skuld försöker hon relativisera nationella gränser genom att 

framföra Sveriges starka sympatier för Tyskland i början av kriget. Det är något oklart om hon 

därmed menar den svenska politiken eller enskilda medborgare. Att en nationell tillhörighet per se 

inordnar någon i ett skuldkollektiv, eller för den delen, avskriver någon skuld, är i fru K:s ögon en 

orättvisa hon blivit varse som tysk i Sverige, dock utan att avhålla sig från att inordna svenskar i 

samma snäva nationella kategori. Här är det intressant att knyta an till Estvalls resonemang, i vilket 

han kritiserar sättet på vilket ”Sveriges” roll under kriget länge diskuterats som enhetligt och utan 

inre motsättningar.257 Tydligt är att Fru K. övertagit föreställningen om ett ”Sverige” som agerat 

kollektivt.   

I kvinnornas berättelser blir det tydligt att deras barn- och ungdom tagit form i en strikt isärhållning 

mellan könen. Under krigsåren uppger de ha levt tillsammans med sina mödrar och syskon medan 
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deras fäder och eventuella bröder var inkallade i kriget. Därmed upplevde de angreppen mot den 

tyska civilbefolkningen – i Dresden och Hamburg bombangreppen, i Memelland och Schlesien flykten 

undan Röda armen. När fru K. berättar om hur kriget sårat henne och hennes nära är det broderns 

berättelse som hon lyfter fram. Som soldat vid fronten upplevde han det direkta kriget som ses som 

norm. Genom att lyfta fram broderns traumatiska upplevelser befäster fru K. mannens normerade 

ställning.  
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Ett förflutet från Tyskland i en svensk omgivning  
I och med migrationen till Sverige hamnade de fyra kvinnorna efter kriget i ett samhälle där den stora 

merparten av befolkningen genomlevt krigsåren på avstånd i ett land förskonat från krig. I den 

följande framställningen vill jag utifrån kvinnornas egna berättelser diskutera hur de i en svensk miljö 

kunde bearbeta sina erfarenheter och dela dem med andra, och hur de som tyskar i Sverige blev 

konfronterade med nazismens brott: I vilka sammanhang tillskrevs det förflutna av krig och diktatur 

betydelse i efterkrigstidens Sverige och i vilka kretsar kommunicerade kvinnorna om sina 

erfarenheter?  

Huruvida det i det svenska samhället fanns ett intresse för kvinnornas upplevelser från barn- och 

ungdomen i ”Tredje riket”, varierar starkt. Medan fru K. uppger att hon mött ett stort intresse och 

nyfikenhet inte bara i familjen hon arbetade hos, utan även i deras vänskapskrets, menar fru L: ”Ne, 

war keine interessiert. Die Menschen, auch die schwedischen Menschen, die man kannte, meine 

Schwiegermutter und Schwägerin und so, keine war interessiert, wie es damals war. Vom Krieg 

wollte man nichts wissen.” (Ne, ingen var intresserad. Människorna, också de svenska människorna 

som man kände, min svärmor och svägerska och så, ingen var intresserad av hur det varit då. Kriget 

ville man inte veta av.) Fru M. tillkännager: ”Och ja, darüber haben wir schon ein bisschen 

gesprochen. Aber es wurde da nicht gefragt. Bei mir jedenfalls nicht.“ (Oh ja, däröver pratade vi 

litegrann. Men det frågades inte direkt. Inte hos mig i alla fall.) När det någon gång kom upp samtal, 

där hon kunde relatera till kriget, säger fru M. att hon gärna berättade, men att det inte hände 

särskilt ofta. Att intresset som fru K. mötte var något extra framkommer även i hennes egen 

berättelse. Hon säger om sin familj och deras vänner: ”Diese Menschen, die hatten schon einen 

Einblick, nicht nur im schwedischen Leben, sie hatten auch einen Einblick in die Geschichte“. (Dessa 

människor, de hade en inblick, inte bara i svenska liv, de hade också en inblick i historien.) Familjen 

och deras bekanta kände till fru K:s historia som flykting från Tyska rikets östra delar och hon minns 

att de frågade mycket om flykten och tiden därefter. Utanför familjens vänskapskrets, menar Fru K. 

att intresset och kunskapen om de tyska flyktingarna och de fördrivna i Tyskland inte var så stort. 

Hon jämför familjen hon arbetade hos med andra svenska familjer som tog emot tyska hembiträden: 

”Aber ich muss sagen, ich war ja in dieser Familie, die wohlsituiert war, sie haben ja einen anderen 

Einblick gehabt, während viele Mädchen, die aus Deutschland gekommen sind, zu Familien kamen, 

die nicht dieses Sehen und Kennen hatten.“ (Men jag måste säga, jag var ju i denna familj som var 

välsituerad, de hade ju en annan inblick, medan många flickor från Tyskland kom till familjer som inte 

hade denna syn och kunskap.) Familjens intresse och kännedom om situationen i Tyskland kopplar 

fru K. samman med deras klasshörighet. För att förtydliga vad hon menar påpekar hon att hon själv 

kommer från ytterst enkla förhållanden, från en by i Memelland. Hon gör alltså inte själv anspråk på 
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att tillhöra denna klass, men framhåller att det finns människor som har insyn i historia och 

livsvärldar på ett annat sätt och att hennes svenska familj och deras bekanta hade det. Om politik 

menar hon att de pratade mindre. Ibland fick hon frågor om hur det varit under Hitlertiden, och hon 

uppger att hon då berättade vad hon upplevt, men tillägger att hon var så ung när det hela utspelade 

sig.  

När fru N. berättar om svenskarnas intresse för hennes förflutna i Nazityskland relaterar hon inte 

bara till familjen hon arbetade i, utan även till den svenska vänskapskrets som hon genom sin man, 

som hade svenska kollegor, kom i kontakt med. När jag frågar om familjen hon arbetade hos kände 

till hennes bakgrund som flykting i Tyskland svarar hon: ”Ja natürlich, aber über die wirklich 

schwierigen Erlebnissen haben wir eigentlich weniger gesprochen. Die passten nicht in den Alltag.” 

(Ja, naturligtvis, men om de riktigt svåra upplevelserna pratade vi egentligen lite. De passade inte i 

vardagen.) Till skillnad från den vardag fru N. lämnat bakom sig i Tyskland var hon i Sverige i en miljö, 

där krigets följder inte direkt gjorde sig märkbara och där människorna runt om henne inte delade 

hennes erfarenhet av flykt. Kanhända var kontrasten mellan tillvaron i Sverige och upplevelserna från 

kriget så stark att minnena från det förflutna inte gavs någon plats i det nya landet. Beträffande det 

politiska läget i Tyskland under kriget konstaterar fru N. att familjen hon arbetade hos inte beaktade 

det nämnvärt: ”Sie übersahen ja die politische Lage, wie es damals gewesen war und wie es sich da 

ausformte.” (De översåg ju det politiska läget, hur det varit då och hur det formade sig.) Senare när 

fru N. redogör för hur det var i andra kretsar av svenskar som hon umgicks med, kommer hon tillbaka 

till varför Hitlertiden och nationalsocialismen var ett svårt samtalsämne för henne som tysk. Hon 

säger: ”Es war ein schwieriges Thema, weil man kam ja nicht darum herum, man hat ja da 

mitgemacht, und besonders die Jugend war ja oft direkt begeistert davon, es hing ja von den 

Elternhäusern ab.“ (Det var ett svårt ämne, eftersom man ju inte kom runt att man hade deltagit, och 

särskilt de unga var ju direkt begeistrade därav, det berodde på föräldrahemmen.) För fru N. var 

samtalen om nationalsocialismen efter kriget inte endast en förebråelse från andra, utan även en 

konfrontation med sitt eget förflutna. När jag frågar om hon i Sverige kände sig anklagad för det som 

skett i Tyskland förnekar hon det, men tillägger att krigsbrotten kritiserades skarpt i Sverige.  

Senare i samtalet med fru N. kommer vi tillbaka till hur svenskarna såg på Tyskland under 

efterkrigstiden. Hon menar att de flesta endast tog hänsyn till de yttre omständigheterna men att de 

i samtal också kunde visa förståelse för enskilda öden som träffat det tyska folket, som exempelvis 

flykten från öster. Hon framhåller att svenskarna själva inte var helt utan krigsupplevelser utan att 

det fanns de som deltagit i kriget i Finland eller på andra sätt märkt av kriget; som exempel nämner 

hon transporterna av tyska soldater som gick genom Sverige. Hon framhåller att svenskarna hade, 

vad hon kallar, en realistisk världsbild: ”Sie wussten was bei uns vorgefallen war, dass es 
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Verwirrtheiten waren, und sie wussten, dass sie in uns nicht die Ausüber vor sich hatten, die in 

Konzentrationslagern gewesen waren.“ (De visste vad som hade varit hos oss, att det var förvirrning, 

och de visste att de i oss inte hade utövare framför sig, som varit i koncentrationsläger.) Hon tillägger: 

„Es war wohl für alle unverständlich, wie ein ganzes Volk diese Einstellung einnehmen konnte. Das 

war Massenpsychose.“ (Det var nog för alla oförståeligt hur ett helt folk kunde inta denna inställning. 

Det var masspsykos.) Kommentaren tyder på ett behov av en förklaring till det hon upplevt i sin 

ungdom. En förklaring som inte bara hon sökte, utan även de svenskar hon umgicks med i Sverige. En 

intressant anmärkning är att Östling i sin genomgång av förklaringsmodeller för den oerhörda 

uppslutningen bakom nationalsocialismen i Tyskland konstaterar att tesen om masspsykos inte fick 

något stort gensvar i den svenska debatten. Istället söktes förklaringar i det tyska, vilket fru N. inte 

gör. (Och inte heller de andra kvinnorna jag intervjuat.)  

Hur kvinnorna upplevde att de bemöttes i egenskap av tyskar i det svenska samhället efter kriget 

varierar, och i deras berättelser framträder både positiva och negativa erfarenheter. Fru M. kan inte 

erinra sig annat än ett positivt bemötande. En episod på Konsum i början av 1960-talet, då en kvinna 

framför henne i kön utbrast ”Jävla tyskar”, utgör ett undantag. Även om repliken etsat sig fast i 

hennes minne tillskriver hon inte händelsen någon större betydelse och gör i vårt samtal inga försök 

att förklara för sig själv vad kvinnan menade.  

När jag frågar fru L. hur hon i Sverige märkt den skuld, som hon menar att hon som tysk har, svarar 

hon: ”Das war alles verhasst und verpöhnt, die ganze national, die ganze Nazizeit und so, wir waren 

alle schuldig eigentlich, alle Deutsche, die da gelebt hatten und dann hierher kamen, die waren 

schuldig.“ (Allt blev hatat och hånat, hela national, hela nazitiden och så, vi var alla skyldiga 

egentligen, alla tyskar som levt där och som sen kom hit, de var skyldiga.) Hon menar att 

erfarenheterna och upplevelserna från kriget skapade en skillnad mellan tyskar och svenskar, där de 

senare agerade anklagande. När jag frågar hur hon märkte det, säger hon att det inte var något som 

spottades en i ansiktet men att det fanns där i bakgrunden: ”Man fühlte das am Anfang … Jaha, aus 

Deutschland, wie war denn das und so? Was ist denn das für eine und so? Das fühle ich nach wie vor 

immer noch, obwohl niemand darüber redet.“ (Man märkte det i början… jaha, från Tyskland, hur 

var det, och så? Vad är det för en, och så? Det känner jag nu som då fortfarande, även om ingen 

pratar om det.)  

Fru K. är i vårt samtal noga med att påpeka att hon bara har positivt att berätta, och att hon i Sverige 

som tysk inte utsatts för något otrevligt bemötande. Efter hand sipprar ändå enstaka minnen fram 

som inte var positiva. En konkret situation som hon erinrar sig utspelade sig på mejeriet där hon 

hämtade mjölk, strax efter att hon anlänt till Sverige, alltså på våren 1949. Framför fru K. stod en 
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kvinna i kön som ville ha margarin. Efter att ha frågat fick hon veta att margarinet kom från Tyskland, 

varpå hon tog det och drämde det i väggen och gick ut. Fru K. minns: ”Das war ein, das hat mich sehr, 

das war ein, ein, ich konnte darüber nicht hinwegkommen.“ (Det var en, det gjorde mig mycket, det 

var en, jag kunde inte komma över det.) När jag frågar hur hon för sig själv förklarade kvinnans 

agerande, svarar hon att hon satte det i samband med att Tyskland förlorat kriget. Återigen använder 

hon formuleringen förlorat och begränsar därmed det nära förflutna i Tyskland till kriget och dess 

utgång. Fru K. framhäver att hon under kriget var ung och egentligen inte hade något att göra med 

det som varit, men att hon ändå tog det personligt när Tyskland smädades. Hon poängterar att 

Tyskland är hennes ursprung och förklarar att hon även idag har svårt att ignorera, när någon säger 

elakheter om hennes hemland. Från sin första tid i Sverige kan hon även erinra sig mer subtila 

yttringar om Tyskland. Hon minns att hon ibland hörde kommentarer, när hon pratade tyska med 

sina väninnor ute på stan, som ”Tyska, tyskar de kommer hit”. Sådant tog hon inte så hårt och tilläger 

att när man är ung så accepterar man saker på ett annat sätt.  

Senare i livet i Sverige, när fru K. lämnat familjen och tagit anställning på posten, fick hon erfara hur 

hennes tyska bakgrund orsakande henne större obehagligheter. Hon minns att kollegorna som hon 

träffade på fikaraster ibland kunde slänga ur sig kommentarer: ”z.B. eine Kollegin sagte: Wir 

Schweden, wir würden nie auf jemanden Schießen.” (t.ex. en kollega sa: Vi svenskar, vi skulle aldrig 

skjuta på någon.) Som tysk uppger hon hur hon kände sig utpekad, trängd och sammankopplad med 

Tysklands krigshandlingar. Hon berättar hur hon i sådana situationer intalade sig själv att det bara var 

människor som inte hade någon aning, som kunde kläcka ur sig sådant. Det som upprör fru K. är den 

skillnad som genom sådana kommentarer upprättades mellan de ”goda” svenskarna och de ”onda” 

tyskarna: ”Die Schweden mit dem Engel und den Heiligen und so ungefähr.“ (Svenskarna med ängeln 

och den heliga, så ungefär.) För att inte tryckas ner och fastna i nedstämdheten som sådana episoder 

förorsakade henne, pratade hon ofta med sina tyska vänner om rollen de tillskrevs som tyskar i 

Sverige.  

I sitt liv i Sverige uppger alla fyra kvinnorna, i olika grad, sig ha haft kontakt med andra tyskar. För fru 

L. var det främst under de första åren som hon umgicks i en grupp med ytterligare två tyska kvinnor 

och en schweizare. Därefter tog livet med familjen i Sverige över och under flera år hade hon ytterst 

lite kontakt med landsmän. De andra tre kvinnorna hade genom engagemanget i St. Gertruds 

församling en större krets av tyskar runtomkring sig, även om fru N. framhäver att hon och hennes 

man även umgicks mycket med svenskar. När jag frågar huruvida minnena från kriget och den tyska 

historien var ett samtalsämne tyskar emellan, svarar alla nekande. Med de tyska kvinnor som fru L. 

umgicks menar hon bestämt att kriget inte tematiserades. Hon säger: ”Man wollte das nicht mehr 

wissen. Man hat das von sich geschoben.“ (Man ville inte veta det mer. Man skjöt det ifrån sig.) På ett 
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liknande sätt skildrar fru K. hur det var: ”Jetzt, wenn man später darüber nachdenkt, wollte man das 

nur vergessen. Das Böse. Der Krieg hat uns viel Böses angetan“. (Nu, när man i efterhand tänker 

efter, ville man bara glömma det. Det onda. Kriget gjorde oss mycket ont.) 

Om Tyskland och sitt Heimat minns fru K. däremot att de pratade. Förutom sin syster hade hon i 

Stockholm även en annan väninna från hembyn i Memelland som hon och hennes syster förmedlat 

som hembiträde. Bland tyskar i Stockholm uppger hon att det annars fanns en viss uppdelning som 

grundade sig på erfarenheter från kriget. För fru K. själv var det en skillnad mellan landsmän som 

hade kvar sina hem i västra Tyskland, där de kunde besöka sina familjer och vänner, och den grupp 

hon själv inordnar sig i, som kom från de östra delarna och som inte hade någon hembygd att besöka 

eller återvända till. ”Wir waren das Pack” (vi var packet) säger hon, men tillägger: ”aber als junger 

Mensch erlebt man das anders. Wir sind gut miteinander ausgekommen.” (men som ung upplever 

man det annorlunda. Vi kom bra överens.) Att skilda krigsupplevelser skapade en differens 

framkommer även i fru N:s skildring. I hennes bekantskapskrets fanns tyskar från Bremen och 

Niedersachsen, men eftersom de inte upplevt de svåra perioderna av flykt och flyktingskap menar fru 

N. att förståelsen och utbytet om hur det varit under krigsåren dem emellan var begränsat. De å sin 

sida kunde berätta om bombangrepp, vilket hon och hennes man inte kunde relatera till. Hon 

framställer det som om det inte fanns någon direkt vilja att prata om det som varit: ”Das berührten 

wir manchmal, da war in etwa ein Verständnis da, aber das war für uns abgeschlossen“. (Det berörde 

vi ibland, där var något av en förståelse där, men för oss var det avslutat.)  Annorlunda menar hon att 

det var att träffa landsmän från Schlesien: ”Wenn man dagegen in der Deutsche Kirche auf 

Landsleute traf, dann war die Freude groß und da wurde erzählt“. (När man däremot i Tyska kyrkan 

träffade landsmän från Schlesien, då var glädjen stor och då berättades det.) Vännerna från Bremen 

och Niedersachsen uppfattades inte som landsmän:  ”Nein, die hatten andere Kriegserinnerungen 

und die berührten wir, aber wir steckten nicht da drin. Aber wenn wir dagegen Schlesier trafen, dann 

hat jeder von Zuhause erzählt.“ (Nej, de hade andra krigsupplevelser och de berörde vi, men vi var 

inte involverade.) I fru N:s resonemang blir det tydligt att en föreställd gemenskap på tysk-nationell 

bas för henne inte var för handen under efterkrigsåren.    

En annan uppdelning som fru K. fastställer var den gentemot tyskar som kommit till Sverige redan 

innan eller under kriget. Hon berättar att hon och hennes man var aktiva i ”Internationale 

Naturfreunde” (Internationella naturvänner), en i grunden socialdemokratisk organisation där många 

tyskar i Sverige träffades. Flera av medlemmarna var politiska flyktingar som kommit efter att Hitler 

fått makten i Tyskland eller under kriget och fru K. uppger att hon med intresse lyssnat på deras 

historier men utan att känna någon direkt samhörighet: Deras erfarenheter av kriget och ankomsten 

till Sverige var annorlunda hennes egna.  
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Kontakten med människor som delade liknande upplevelser från kriget framstår både för fru K. och 

fru N. som viktiga. Medan fru N. menar att hon med de svenska vännerna på ett rationellt plan kunde 

prata om kriget, framhåller hon senare i vårt samtal att svenskarna inte kunde förstå krigets mentala 

efterverkningar. Hon säger: ”Der Krieg wirkte lange in uns nach. Eine Bewertung, die die Schweden 

nicht haben konnten, weil sie die Notzeiten nicht mitgemacht hatten so wie wir.“ (Kriget verkade 

länge i oss. En bedömning som svenskarna inte kunde ha eftersom de inte varit med under nödtiderna 

så som vi.) Att svenskarna under kriget haft matransonering är för fru N. inte att jämföra med 

upplevelser av bombräder eller ängslan om anhöriga vid fronten eller i fångläger. Det hon upplevt 

menar hon var svårt att dela med andra som inte gjort liknande erfarenheter. Beträffande krigsåren 

framhåller hon att de i Schlesien, till skillnad från människor i andra regioner, kunde skatta sig 

lyckliga: ”Wir hatten keine direkten Gräultaten, keine Bombennächte. Wir hatten keine direkte 

Gräultaten, wie es direkt an der Front gab, wie Vergewaltigungen. Trotzdem ist sowas hautnah durch 

Bekannte, die sowas erlebt haben.“ (Vi hade inga direkta ogärningar, inga bombnätter. Vi hade inga 

direkta ogärningar som det fanns direkt vid fronten, som våldtäkter. Trots det är sådant hudnära 

genom bekanta som upplevt sådant.) I det senare syftar hon bl.a. på sin man som under hela sitt liv 

kunde vakna skrikande på nätterna efter att ha drömt mardrömmar. Hon menar att han aldrig ville 

prata om vad han upplevt i kriget men konstaterar för sig själv: ”Menschen zu töten, im Nahgefecht 

sein. Es ist keine leichte Angelegenheit, wenn man andere tötet, um sich selbst zu retten.“ (Att döda 

människor, att vara i närstrid. Det är ingen lätt angelägenhet när man måste döda andra för att 

rädda sig själv.) Det var för fru N. den verklighet som kriget förorsakat och som var svår att dela med 

människor som inte själva upplevt kriget.   

Även om fru K. under sitt liv i Stockholm omgett sig av tyska vänner, uppger hon att hon ofta saknat 

människor omkring sig som delar liknande erfarenheter. I hennes familj, som efter kriget bosatte sig i 

Kellinghusen i Schleswig Holstein, berättar hon att minnena från hembygden i Memelland, kriget och 

flykten varit, och ännu är, ett vanligt samtalsämne. Särskilt med sin yngsta syster, som hon delar 

många upplevelser med, pratar hon om det som varit. I samtalen berättar hon att de, trots att de 

upplevt samma händelser, ofta har olika erfarenheter och minnen. Hon konstaterar: „Du muss 

verstehen, jeder erlebt dasselbe, aber jeder erlebt es auf seine Art.“ (Du måste förstå, alla upplever 

det samma, men var och en upplever det på sitt sätt.) Också med sina syskonbarn som bara var små 

barn när de lämnade Memelland pratar hon mycket om flykten. ”Wir haben Gespräche heute noch 

darüber. Das sind nicht Ränder, die man auswaschen kann, das sind Ränder, die in der Seele der 

Menschen hängenbleiben.“ (Vi har än idag samtal om det. Det är ränder som man inte kan tvätta 

bort, det är ränder som hänger sig kvar i själen på människor.) För fru K. är de egna erfarenheterna 

centrala och hon framställer dem som en nyckel till förståelse av kriget och flykten och 
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flyktingskapen. För generationer som endast känner kriget och dess hemskheter genom berättelser, 

böcker och filmer menar fru K. att kriget aldrig kan förstås på samma sätt: ”Für die Menschen, für sie 

ist es ein Buch, du liest einen Roman oder du liest eine Geschichte, die jemand erzählt, aber für dich 

ist es kein Erleben.” (För de människorna, för dem är det en bok, du läser en roman eller du läser en 

historia som någon berättar, men för dig är det ingen upplevelse.) Hon berättar hur hon och hennes 

syskon försökt delge nästkommande generation sina erfarenheter och minnen från krig och flykt men 

hur de värjt sig: ”Hör bloss auf, wir wollen nichts davon hören, da haben schon so viele davon 

geschrieben und gesprochen.” (Sluta, vi vill inte höra om det, det är redan så många som skrivit och 

pratat om det.) I Tyskland menar fru K. att det under lång tid inte varit möjligt att prata om det 

lidande som förorsakades den tyska befolkningen: ”Das war ja erst in den letzten Jahren [dass man] 

auch über das Schreckliche sprechen konnten. Das war ja Tabu. Kein Mensch wollte das hören,  auch 

die Deutschen nicht. Wir waren ja die Kriegsverbrecher.“ (Det var ju föst under de senaste åren [som 

man] kunde prata också om det hämska. Det var ju tabu. Inte en människa ville höra, inte heller 

tyskar. Vi var ju krigsförlorare.) Inte heller i Sverige fanns det, enligt fru K., en öppenhet i vilken 

krigstrauman kunde bearbetas. Hon säger: ”Das denke ich oft, niemand hat gefragt, wie hat die 

deutsche Bevölkerung… Und als wir nach Schweden kamen, was wir, welche Rücksäcke mit 

schrecklichen Erlebnissen wir mit uns getragen haben, und tragen das unsere Leben lang.“  (Det 

tänker jag ofta, ingen frågade hur den tyska befolkningen… och när vi kom till Sverige, var vi, vilka 

rycksäckar med skräckliga upplevelser vi bar på, och bär hela våra liv.)  

Fru L., som från uppväxten i Hamburg inte kan erinra sig en massa hemska upplevelser och som inte 

heller tillskriver erfarenheterna från krig och diktatur någon nämnvärd betydelse i sitt liv, uttrycker 

heller inget behov av att prata om det som varit. I hennes svenska familj fanns inget intresse och i 

Tyskland var hennes familj sedan kriget splittrad. Hon säger: ”Durch den Krieg hat man den 

Familienkontakt nicht pflegen können. Die Männer waren ja alle weg, ne.” (Till följd av kriget kunde 

man inte vårda familjekontakten. Männen var ju alla borta.) Hennes syster som hon växte upp 

tillsammans med, är åtta år yngre och delar därför inte de upplevelser fru L. har från kriget. När hon 

tänker efter konstaterar hon: ”Wir haben überhaupt nicht, wenn ich nachdenke, wir haben kaum 

über den Krieg geredet.“ (Vi har överhuvudtaget inte, när jag tänker efter, har vi knappt als pratat 

om kriget.) En förklaring som hon ger är att bröderna och styvfadern aldrig ville berätta vad de 

upplevt, en annan att hon själv lämnade Hamburg när hon var 21. Politik var heller aldrig något 

samtalsämne i hennes familj. Varken under kriget eller därefter. Hon säger: ”Ich habe das nicht 

vermisst, dass ich keine Möglichkeiten hatte darüber zu reden. Nicht mal meine eigenen Kinder sind 

daran interessiert gewesen.” (Jag har inte saknat det, att jag inte haft någon möjlighet att prata om 

det. Inte ens mina egna barn har varit intresserade.)  
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Sammanfattande diskussion och slutsatser 

Ur kvinnornas berättelser framgår att kriget och nazitiden inte var något vanligt samtalsämne under 

efterkrigstiden, varken i deras kontakt med svenskar eller när de träffade andra tyskar. Dels 

förklarades detta med en vilja att själv skjuta det förflutna ifrån sig, dels med ett tabu. Särskilt fru K. 

återkommer flera gånger till att det var tabu att prata om tyskarnas lidande under kriget. För henne 

själv framgår det att hon trots det haft kretsar där hon kunnat bearbeta sina erfarenheter, såväl i 

familjen i Sverige som i den egna familjen i Tyskland. Till skillnad från de andra kvinnorna förhåller 

hon sig aktivt till sitt förflutna och utgår från egna erfarenheter för att tolka och förstå världen 

omkring sig. Genom att bryta tabut har hon kunnat göra sina erfarenheter till en tillgång för att förstå 

andra.  

Att den svenska familjen och dess vänskapskrets intresserade sig för fru K:s förflutna sammankopplar 

hon med dess klasstillhörighet i ett välsituerat, välinformerat samhällsskikt. Vad som låg bakom detta 

intresse spekulerar hon inte om och hon gör heller inga direkta kopplingar till familjen när hon 

framhäver att många svenskar under kriget höll på Tyskland. För fru K. ligger fokus på det lidande 

kriget förorsakat snarare än på den ideologiska dimensionen av nationalsocialism. Frågan om 

huruvida familjen i Sverige sympatiserat med Hitlers regim inställer sig därför inte för henne, i alla fall 

inte i vårt samtal. För fru N. däremot, för vilken nationalsocialismens brott utgjorde ett personligt 

sammanbrott, var det tydligt att den familj som hon kom till i Sverige hade överseende med de 

politiska omständigheterna hon kom ifrån. Hon framställer svenskarnas intresse för krigsåren och 

samtalen därav mer som en svår konfrontation med den egna sympatin för nationalsocialismens 

idéer, än ett interesse för det lidande kriget förorsakat henne. De båda kvinnorna tillskriver sig själva 

tydligt två skilda roller: Fru K. rollen som offer och fru N. rollen som indirekt förövare eller 

medlöpare. Fru L. förhåller sig inte till någon av dessa roller, men hon framhåller att hon i Sverige 

känt sig medskyldig till Tysklands historia. I hennes fall framställs skulden som en anklagelse utifrån 

som hon inte kunnat värja sig mot, även om hon menar att hon själv var för ung för kunna bära något 

ansvar. Intressant är att fru L. i sin framställning så tydligt sammankopplar emigrationen till Sverige 

med anklagelsen om skuld. I hennes formulering framstår den tyska skulden som riktad till tyskar i 

Sverige snarare än generellt gällande alla tyskar. Även om fru K. och fru N. personligen förhåller sig 

annorlunda till skuldfrågan, blir det även i deras berättelser tydligt att historien använts för att 

upprätta en nationell gränsdragning mellan tyskar och svenskar i Sverige efter kriget. Fru K. menar: 

”Wir Deutschen und die Schweden, wir sind ja eigentlich kulturell auf ein und derselben Stufe. *…+ 

Nur eben diese Schuld, die Deutschland auf sich geladen hat, die besitzt nur Deutschland.“ (Vi tyskar 

och svenskarna, vi är ju egentligen kulturellt på en och samma nivå. *…+ Bara denna skuld som 

Tyskland har lagt över sig, den har bara Tyskland.) 
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Att kriget även skapat skillnader inom det tyska folket framkommer i fru K:s och fru N:s berättelser. 

Som internflyktingar i västra Tyskland hade de upplevt en tillvaro som etnisk minoritet i en omgivning 

där de inte känt sig välkomna. Denna differentiering höll sig enligt fru K. och fru N. kvar och gjorde 

den nationella samhörigheten mellan tyskar i Sverige komplicerad. Fru N. framhäver att olika 

erfarenheter från kriget bidrog till en minskad samhörighetskänsla, medan delade erfarenheter 

utgjorde ett förbund. När de kommer till svåra upplevelser framhäver de båda att de upplevt det 

svårt att finna förståelse hos svenskar eller andra som inte upplevt något liknande. Deras utsagor 

stödjer Kosellecks uppfattning om att erfarenheter är personliga och inte kan förmedlas. Tydligt blir 

detta även när fru K. ifrågasätter senare generationers möjlighet att förstå kriget och den tiden som 

var då. Av henne framställs generationstillhörigheten som central för att verkligen ha insikt om hur 

det var.  

Att vara tysk i Sverige efter andra världskriget  
De fyra kvinnorna jag intervjuat har alla av olika anledningar valt att stanna kvar i Sverige. 

Anställningen som hembiträde blev början på en invandring som så småningom ledde till en 

permanent bosättning. Vilken betydelse de tillskriver sin tyska bakgrund i livet i Sverige ämnas 

härnäst belysas: Hur påverkade kvinnornas tyska bakgrund deras handlingsutrymme i det svenska 

samhället?  

Vid tiden då kvinnorna kom till Sverige uppger de att de under sina första två år endast kunde ta 

anställning som hembiträde. Till allra största del fastställer jag att de fyra kvinnorna idag ser tillbaka 

på tiden som en positiv erfarenhet som, i något olika grad skapat förutsättningar för deras fortsatta 

liv i Sverige. En central aspekt utgör familjerna de arbetade hos och den välvilja dessa visade 

gentemot sina unga tyska anställda.  

När vi sitter vid köksbordet och pratar plockar fru N. fram en gammal dagbok och visar mig 

tidningsannonsen som ledde till hennes första anställning i Sverige. Där står: ”Hembiträde sökes, 

gärna tyska,…”. Jag frågar om det var vanligt att finna sådana preferenser i utskrivningar på den 

tiden.  Fru N. försöker minnas: ”Nun ja, das war ja dann -57 und seit -45 waren ein paar Jahre 

vergangen und die Deutschen hatten einen guten Ruf. Die waren tüchtig und sauber und konnten 

schon was.“ (Naja, det var ju då -57 och sedan -45 hade det gått ett par år och tyskarna hade ett bra 

rykte. De var duktiga och rena och kunde något.) En annan aspekt att beakta är att kalla kriget skapat 

nya världspolitiska grupperingar och att det Tyskland som 1945 så kraftigt fördömts, i sin västra del, 

för västmakterna 1957 blivit en viktig allierad gentemot det kommunistiska Sovjetblocket.  

Att tyska flickor gärna var sedda som hembiträden är ett intryck som framkommer även i de andras 

berättelser. Till fru N:s förklaring om varför, framträder även ett särskilt intresse för Tyskland, det 
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tyska språket och den tyska kulturen i det samhällsskikt som de fyra kvinnorna genom familjerna de 

arbetade hos, kom i kontakt med. Särskilt tydligt är det hos fru K. som arbetade i en familj där 

mannen i huset var överste. Familjenamnet var som fru K. påpekar bekant, det vill säga, familjen var 

sedan länge etablerad inom överklasen. I familjen minns hon att alla pratade tyska vilket även gällde 

för deras vänner och bekanta. Som tysk ung kvinna mötte hon i dessa kretsar stor välvillighet som 

även yttrade sig i ett intresse och en nyfikenhet för hennes tidigare liv i Tyskland under och efter 

kriget.   

Goda tyskkunskaper är även något som fru N. och fru M. vittnar om. Fru N. säger om sin familj: ”Sie 

sprachen auch sehr gut Deutsch. Damals war es noch üblich, dass hochschulausgebildete Schweden 

gut Deutsch konnten.“ (De pratade också mycket bra tyska. Dåförtiden var det fortfarande vanligt att 

högskolutbildade svenskar kunde bra tyska.)  I den första familjen som fru L. arbetade hos var hon 

ombedd att prata tyska med barnen eftersom de lärde sig språket i skolan. Föräldrarna själva pratade 

ingen tyska. Hon berättar hur frun i familjen brukade säga ”snälla Anke”258, vilket hon förstod på 

tyska där ”schnell” betyder snabb. Språkkomplikationerna bidrog till att hon inte trivdes och efter en 

kort tid lämnade familjen. Därefter kom hon till en kvinna som bodde själv med sin treåriga dotter 

medan mannan arbetade på annan ort. Kvinnan, vars mamma kom från Tyskland, hade till stor del 

vuxit upp i Tyskland och pratade inte bara tyska själv, utan ville även att hennes dotter lärde sig 

språket. Att i början av 1950-talet hitta välsituerade familjer som pratade tyska verkar inte ha varit 

svårt och kvinnornas berättelser bekräftar tyska språkets status inom överklassen. När kvinnorna 

anlände kunde ingen av dem svenska. I efterhand kan de inte erinra sig att språkbarriären ställde till 

problem. Endast fru L. som kom till en familj som inte pratade tyska upplevde svårigheter som bidrog 

till att hon slutade sin tjänst. 

Utöver ett tillmötesgående på det språkliga planet skildrar fru K. och fru N. även hur deras familjer 

bemötte deras tillkortakommanden i hushållsarbetet med ro och hur de som utlänningar ursäktades 

för sina misstag eller brister. En anekdot som fru K. berättar från sin första tid i Sverige handlar om 

hur hon till högtiden Mårten gås skulle tillaga en gås åt familjen och deras vänner, en uppgift hon 

”mit besten Wissen und Gewissen” (med bästa förmåga) tog sig an. Efter att ha stekt fågeln tills det 

bara var hud och ben kvar bad frun i huset henne med ro att gå och köpa ärtsoppa – det var torsdag.  

Fru K. resumerar: „Als Ausländer erlebt man Sachen, die nicht so gut sind, aber manchmal erlebt man 

auch Dinge, über die man später lachen kann.“ (Som utlänning upplever man saker som inte är så bra 

men ibland upplever man också sådant som man senare kan skratta åt.) Fru N. berättar en anekdot 

med liknande drag: Hon uppger att hon fortfarande kan se sig själv sittande med kokbok i sandlådan 
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för att försöka få klarhet i hur hon skulle få till en lagad måltid åt familjen: ”Ich konnte ja nicht 

kochen in dem Sinne, aber ich habe mich halt belesen und meine Leute waren begeistert. Die 

Deutchen kochen halt ganz anders, meinten sie immer.” (Jag kunde ju inte laga mat på det viset, men 

jag läste på och min familj var begeistrad. Tyskarna lagar mat på sitt vis, sa de alltid.) Sättet på vilket 

fru K. och fru L. berättar om sina tillkortakommanden intygar att de accepterades och till och med 

mottogs som något positivt annorlunda.  

Arbetet som hembiträde var för kvinnorna början på ett liv i Sverige. Genom familjerna de arbetade 

hos kom de i kontakt med ett välsituerat samhällsskikt, vilket visar sig ha medfört fördelar. Tydligast 

framträder detta hos fru K. som närmast blev upptagen som en familjemedlem i den familj som hon 

arbetade i. Hon beskriver hur hon blev introducerad för deras vänner och bekanta och hur hon fick ta 

emot sin egen familj på besök. Från den första tiden berättar hon att hon och många andra tyska 

hembiträden i Stockholm regelbundet skickade paket till sina familjer i Tyskland och hur hennes 

familj då sköt till lite extra pengar, eftersom hennes egen lön inte räckte så långt. När familjen reste 

till England berättar hon att de följde, och senare hämtade upp henne, i Kellinghusen och hur de då 

fick se under vilka torftiga förhållanden hennes familj levde i Tyskland. Hon beskriver även hur hon 

på denna resa på ett hotell i Danmark fick dela rum med frun i familjen. Den materiella kontrasten 

mellan fru K:s liv i Kellinghusen och det i Stockholm är ett tema som fru K. ofta berör, men främst i 

sammanhang där hennes kontakter kom modern och syskonen i Tyskland till del. I hennes berättelse 

blir det tydligt att inte endast hon lärde känna nya förhållanden, utan att även familjen hon arbetade 

hos, genom henne, tog de del av situationen i efterkrigets Tyskland. Vidare skildrar fru K. hur familjen 

lät henne presentera mannen hon förälskat sig i, och att hon först därefter hade lov att träffa honom 

på egen hand. Om hur de arrangerade både förlovnings- och bröllopsfest och om hur de lånade ut en 

större summa pengar så att hon och hennes man kunde skaffa sig en lägenhet som nygifta. För en 

ung kvinna, uppvuxen i en by i Memelland, med föräldrar som i första världskriget tvingats fly och 

förlorat allt, men som kunnat återvända och bygga upp en ny existens, för att i andra världskrigets 

slutskede åter tvingas överge hem och hus och hamna som internflyktingar i Schleswig Holstein, 

innebar tjänsten som hembiträde en tillgång till kontakter och resurser som möjliggjorde något som 

kan liknas vid en klassresa. Fru K. säger: „Ich bin hier geblieben. Ich habe hier eine Familie gefunden, 

die für mich gut war und die auch für meine Familie gut war.“ (Jag har stannat här. Jag hittade här en 

familj som var bra för mig, och som också var bra för min familj) 

Även fru N. uppger att förhållandet till familjen, där hon arbetade, blev familjärt och att de än idag 

håller kontakten. Som nykomna och oetablerade i Stockholm var det för fru N. och hennes man en 

kontakt av betydelse. Bl.a. berättar fru N. att mannen i familjen, som arbetade på poststyrelsen, 

kunde förmedlade uppdrag till hennes man som var arkitekt.  
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I fru L:s skildring tillskrivs familjerna där hon arbetade ingen nämnvärd betydelse. Vad hon berättar 

är att hon, när kvinnan hon arbetade hos för ett par månader flyttade till sin man, fick hyra dennes 

lägenhet. Tillsammans med sin tyska väninna bodde fru L. där och hon berättar hur de tog tillvara 

tillfället av att ha en egen lägenhet: ”Mal machten wir ein kleines Fest und so, da kam der eine und 

der andere und der dritte und der vierte war mein Mann.“ (Ibland ordnade vi en lite fest och där kom 

den ena och den andra och den tredje och den fjärde var min man.) Hon berättar att han var ingenjör 

och arbetade inom marinförvaltningen, vilket tyder på att de tyska kvinnornas fester besöktes av 

välsituerade vänner. Efter att de kommit samman var det för fru L. klart att hon skulle stanna kvar i 

Sverige. På så sätt kan fördelar komna ur arbetet som hembiträde även i hennes liv tillskrivas 

relevans. 

Inte heller i fru M:s berättelse intar familjerna i vilka hon arbetade någon central plats. Däremot 

berättar hon att hon under en tid arbetade på Västtyska ambassaden i Stockholm och efter det på en 

ingenjörsfirma som drevs av ett tyskt par. Senare blev hon erbjuden en tjänst som 

församlingsassistent i St. Gertruds församling, vilket hon med stor entusiasm tackade ja till. För fru 

M. var det efter åren som hembiträde inte svårt att med sina tyska referenser finna arbete i 

Stockholm. Genom sitt yrkesliv i församlingen och ett partnerskap med en tysk kvinna kom det sig att 

fru M. levt i en mycket tyskinfluerad miljö i Stockholm. Med lite ironi i rösten säger hon att det först 

var när hon flyttade till åldringsboendet där hon nu bor, som hon lärde sig prata svenska.  

För fru N. framstår beslutet att stanna i Sverige bundet till hennes mans yrkesverksamhet. Hon 

berättar att han under flera år slog sig samman med andra tyska arkitekter i Stockholm och 

därigenom skapade sig bra arbetsförhållanden. Med sina tre barn uppger fru N. ha pratat svenska, 

även om både hon och hennes man kom från Tyskland. Från början var tanken att sätta barnen i 

tyska skolan, men av praktiska skäl blev det bara den yngsta sonen som gick där. Han har nu, berättar 

fru N., egna barn som uppfostras tvåspråkigt genom att han bara pratar tyska med dem. Även om fru 

N. och hennes man efterhand blev klara över att de ville stanna i Sverige avstod de från att söka om 

svenskt medborgarskap. Anledningen var att hennes man ville undgå att tvingas till värnplikt i 

Sverige. Av hennes barn som senare kunde välja, uppger hon att döttrarna blivit svenska medborgare 

medan sonen, av samma anledning som sin far, behållit sitt tyska medborgarskap. Hur det blir i 

generationen därefter vågar fru N. inte spekulera om.  

När fru K. och hennes tyska man gifte sig 1962 sökte de om svenskt medborgarskap. Fru K. menar att 

de ansträngt sig för att acklimatiseras sig i Sverige, men att det inte alltid var så lätt.  Även om hon 

sedan länge är svensk medborgare, uppger hon att hennes själ ännu tysk. Hon säger: ”Ich sage, ich 
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bin nicht mehr Deutsch, aber ich werde nie Schwedin sein.” (Jag säger, jag är inte längre tysk, men 

jag kommer aldrig att bli svensk.)  

För fru L. var det självklart att stanna i Sverige efter det att hon träffat sin man. Hon säger: ”Ich habe 

mich darauf eingestellt  hier zu bleiben, und wenn man jemanden kennenlernt, den man liebt, dann 

ist es so.“ (Jag ställde in mig på att stanna här och när man lär känna någon som man älskar då är 

det så.) I familjen och med sina båda söner uppger hon att de pratade svenska: ”Leider, das war 

damals so gegeben.” (Tyvärr var det så dåförtiden.) När hennes barn skulle börja skolan arbetade hon 

själv som förskolelärare i tyska skolan och så kom det sig att hennes barn fick gå där och så lärde sig 

tyska. Fru L. framställer det som en tillfällighet och inget hon egentligen lagt vikt vid.  

Sammanfattande diskussion och slutsatser  

Även om kvinnorna levt större delen av sina liv i Sverige uttrycker de en samhörighet till Tyskland. 

Starkast framträder banden till det gamla hemlandet hos fru M. och fru K. som båda tillkännager att 

deras tillvaro i Stockholm är starkt tyskinfluerad såväl språkligt som kulturellt och socialt. I kontrast 

därtill beskriver fru L. sitt liv som svenskt och skildrar en långtgående assimilering med det svenska 

samhället. Fru N. kan inordnas någonstans däremellan. En förklaring till fru L:s anpassning till det 

svenska samhället är att finna i hennes äktenskap med en svensk man genom vilken hon inkluderats i 

svenska sammanhang. De andra kvinnorna har alla levt med levnadspartner som liksom de kom från 

Tyskland efter kriget. Fru L. och fru N. lyfter även fram sina barn som pådrivande kraft för integrering 

i det svenska samhället. Fru M. och fru K. har inga barn. För dem utgör istället gemenskapen i St. 

Gertruds församling ett viktigt sammanhang. Genom församlingen har de under alla år i Sverige 

upprätthållit ett aktivt förhållande till sitt tyska ursprung, vilket även gäller för fru N. Den assimilation 

som Steinert och Weber-Newth skildrar bland tyska immigranter Storbritannien har inte satt in hos 

dem. I Steinert och Weber-Newths studie framförs en avsaknad av tyska intresseorganisationer som 

orsak till de tyska immigranternas långtgående assimilation. I föreliggande studie blir det tydligt att 

St. Gertruds församling med sin långa tradition möjliggjort en tysk tillvaro för immigranter i 

Stockholm. Medan Steinert och Weber-Newth betonar betydelsen av arbetsplats för integrering, 

framträder i min analys familjesituationen som mer central, och då främst kontakten som fru L. och 

fru N. knöt med det svenska samhället genom sina barn. Anledningen till att kvinnorna valde att 

stanna kan endast delvis förklaras med familjebildning, som av Steinert och Weber-Newth lyfts fram 

som främsta orsak för att de tyska immigranterna stannade i Storbritannien. För kvinnorna i 

Stockholm kommer därtill attraktiva arbetsmöjligheter – för fru M. som församlingsassistent i Tysk 

kyrkan, och för fru N. indirekt genom hennes man. Till följd av kriget hade kvinnorna dessutom inga 

ordnade förhållanden att återvända till i Tyskland, vilket också måste ses som bidragande till att de 

valde att stanna.    
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En annan intressant jämförelse med Steinert och Weber-Newths studie utgör de klassmässiga 

förutsättningarna för tyska immigranter. Medan tyskar i Storbritannien sällan uppger att de lyckats 

nå en högre social och ekonomisk ställning och därtill utpekar sin tyska härkomst som hinder för att 

ta sig uppåt i samhällshierarkin, framträder kvinnornas tyska bakgrund i Stockholm som en 

inträdesbiljett till ett borgerligt samhällsskikt. I de välsituerade familjer de kom till som hembiträden 

var det tyska språket en bildningsmarkör och som tyskar som upplevt krigets fasor mottogs de med 

välvilja och generositet. De traditionsbundna starka banden mellan Sverige och Tyskland var 

fortfarande förhanden i Stockholms övre samhällsskikt och de tyska kvinnorna nämner inga 

svårigheter med att etablera sig på arbetsmarknaden efter åren som hembiträde. Genom att röra sig 

i en borgerlig miljö konfronterades kvinnorna sällan av de antityska strömmingar som Tempsch och 

Svanberg skildrar från industriarbetsplatser och inom socialdemokratiska kretsar. Undantaget är fru 

K. som från sin arbetsplats på posten upplevde en utsatthet som tysk. Kontrasten till de 

förutsättningar Steinert och Weber-Newth skildrar för tyska immigranter i Storbritannien är markant 

och kan delvis förklaras utifrån de i grunden olika relationer som det brittiska och det svenska 

samhället hade till Tyskland före, under och efter kriget.  
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6. Hegemoni och minnesramar i St. Gertruds församling   
 

I detta avslutande kapitel vill jag väva samman uppsatsens ingångar och perspektiv. Medan tidigare 

två delstudier utgått från gemenskapen i St. Gertruds församling respektive fyra kvinnliga 

medlemmars subjektiva erfarenheter och minnen, ställer jag nu studiens teoretiska ramverk i 

förgrunden. Först vill jag analysera hegemoniska föreställningar om klass, nationalitet, genus/kön och 

generation i St. Gertruds församling för att därefter visa på beroende mellan de fyra kvinnornas 

berättelser och den historiska traderingen i St. Gertruds församling.  

Tyska kyrkan bakom slottet  
Andra världskrigets slut och Nazitysklands kapitulation innebar en brytpunkt för tyska St. Gertruds 

församling i Stockholm. Medan församlingen under tiden för ”Tredje riket” fört en tillbakadragen 

tillvaro i skuggan av tyska kolonin, blomstrade under efterkrigstiden en omfattande verksamhet upp. 

En central roll i denna omformering spelade de unga kvinnor som efter kriget kom till Stockholm för 

att ta anställning som hembiträden. Med dem inkluderades i församling en grupp, vars sociala 

position avvek från den patriarkala och borgerliga prägel som tidigare utmärkt St. Gertrud. En central 

utgångspunkt i hegemonianalyser är att konflikter och motsättningar inbäddas i samförstånd och att 

detta samförstånd skapas genom att den dominerande gruppen formulerar värden, normer och 

föreställningar som övertas och accepteras av de underordnade grupperna. Eftersom en hegemonisk 

dominans aldrig är total kan den dock utmanas och ifrågasättas varpå grunden för samförstånd kan 

formuleras på nytt.  

I St. Gertruds församling rubbades vid krigets slut grunden för gemenskapen och hegemoniska 

föreställningar kom att förhandlas om. En viktig förändring var skiftet från en liten, starkt borgerligt 

präglad församling, nära förknippad med tyska kolonin och dess pro-nazistiska hållning, till en 

handlingskraftig, växande och aktiv församling, med viktiga åtaganden att bemästra såväl bland 

nyanlända tyskar i Sverige, som nödställda och behövande landsmän i Tyskland. 

Förhandlingsutrymmet, i vilket förskjutningen tog form, måste ses som en följd av Nazitysklands 

kapitulation och den fördömande hållning som på breda plan i Sverige och övriga Europa (och 

världen) intogs gentemot Tyskland och nationalsocialismen.259 Efter 1945 var det högst ogynnsamt 

att förknippas med nazisympatier eller lydig anpassning, vilket St. Gertruds församling med sina 

starka band till Tyskland och sin eftergivande hållning gentemot Hitler-regimen riskerade att göra. 

Frågan om ändrade bestämmelser kring medlemsanslutning i St. Gertruds församling, som efter 

kriget behandlades på regeringsnivå, kan ses som ett konkret uttryck för misstänksamheten mot 
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församlingen. De starka banden till Stockholms borgarklass och Sveriges kungahus, som tidigare 

garanterat församlingens plats i huvudstaden, var, när Sverige styrdes av en socialdemokratisk 

majoritetsregering, inte längre tillräckliga för att obekymrat hålla fast vid gamla mönster. För att 

hävda sig gentemot den politiska makten och försvara sin fortsatta existens var församlingen nödgad 

att visa sig från en ny sida. I skarp kontrast till det misshagliga bemötande politiska flyktingar på 

vänsterkanten fått, som under kriget kommit till Stockholm och som då, i egenskap av tyska 

medborgare, tvångsanslutits i St. Gertrud, blev unga tyska kvinnor som anlände till Stockholm efter 

1945 väl mottagna i församlingen. Inom kort kom de unga kvinnorna att utgöra en betydande del av 

församlingens verksamhet. Av pastor Schiebe lyftes de unga nyanlända medlemmarna fram som en 

viktig och aktiv del av gemenskapen i St. Gertrud. Bredvid den borgerliga församlingen med sina 

långa anor i Stockholm, framträdde en ung gemenskap med flyktiga band till staden.  

När jag i januari 2011 samtalar med fru K., fru N. och fru M. i tyska kyrkans församlingshem i Gamla 

Stan frågar jag dem hur de minns den församling de träffade på när de efter kriget kom till 

Stockholm. Enstämmigt bekräftar de att de inte kan erinra sig någon nämnvärd kontakt med tidigare 

församlingsmedlemmar som upplevt kriget i Sverige. Den församling de mötte leddes av pastor 

Schiebe som anlänt till Stockholm vid krigsslutet, och den dominerades av kvinnliga medlemmar som 

liksom de själva var nya i Sverige. Vad kvinnorna trots det lade märke till var att församlingens 

ledande poster innehades av inflytelserika män. Fru N. menar att det i Tyska kyrkan i Stockholm varit 

en strategi att låta sig representeras av framstående personer för att befästa församlingens 

historiska ställning och dess inflytande. Till viss del kom de unga kvinnorna, med stöd hos pastor 

Schiebe, att utmana den borgerliga, patriarkala hegemonin inom församlingen. Med sitt stora antal 

bidrog de rent statistiskt till en klassmässig förskjutning inom församlingen – från att ha dominerats 

av medlemmar ur borgar- och övre borgarklassen, blev St. Gertrud efter kriget främst en gemenskap 

för unga kvinnliga arbeterskor. I efterkrigstidens årsrapporter intar Mädchenkreis en framträdande 

plats och Pastor Scheibe uppmärksammade återkommande deras aktiva deltagande i kyrkans 

verksamhet. De unga kvinnorna blev ett ansikte för församlingen, både inåt och utåt.  

Parallellt med bilden av en ung gemenskap med flyktiga band till Stockholm upprätthölls även 

föreställningen om en församling med ett långt och ärofyllt förflutet. I sin historiska framställning av 

St. Gertruds församlings tidiga anor markerade Emil Schieches en tydlig samhörighet med 

Stockholms borgarklass och Sveriges kungahus, något som även gäller för skribenten M.T., som i flera 

artiklar i församlingsbladet försvarade St. Gertruds existensberättigande genom att åberopa 

historiska band. Utöver sin borgerliga prägel var de historiska fixeringspunkterna även manligt 

befästa. Ett praktiskt uttryck för detta var benämningen av församlingens manliga grupper med den 

historiska referensen Gilde. För de kvinnliga församlingsmedlemmarna fanns inga uppmärksammade 
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historiska könsfränder. I samtalet med fru K., fru L. och fru M. förstår jag att de genom tillhörigheten 

i Tyska kyrkan identifierar sig med församlingens borgerligt och manligt befästa historiebild. De 

berättar hur de som nyanlända fann det förtroget att mitt i Gamla Stan hitta gatunamn som vittnade 

om en lång tradition av tysk immigration till Sverige och hur de som medlemmar i Tyska kyrkan blivit 

förstärkt medvetna om de historiskt betydelsefulla tyska influenserna i Stockholm. De berättar även 

hur de på tillställningar i församlingen personligen fått träffa kungligheter och hur kungafamiljens 

årliga besök vid julmässan blivit ett exklusivt inslag i deras eget julfirande. Med tydlighet står det klart 

att relationen till Sverige inom St. Gertruds församling under efterkrigsåren formulerades inom en 

borgerlig och manlig hegemoni.  

I diskussionen om Tyskland och den tyska befolkningen tematiserades, bredvid nöd och lidande, även 

frågan om kollektiv skuld. Som jag visat i min analys omtalades det tyska folkets skuld dock som ett 

abstrakt begrepp utan riktig innebörd. Därtill framträdde även en tendens att relativisera nazismens 

brott genom att framföra ohyggligheter begångna mot den tyska befolkningen. I den tyska nationella 

gemenskap som befästes inom St. Gertruds församling fanns inga direkta konfrontationer med tyskar 

som deltagit i nazismens brott, vare sig direkt eller indirekt. Till skillnad från den dominerande synen i 

den svenska samhällsdebatten diskuterade pastor Schiebe inte nationalsocialismen som ett i grunden 

tyskt fenomen, utan förklarade tyskarnas irrväg med en tilltagande sekularisering och ett stört 

förhållande mellan människa och gud. Denna förklaringsmodell, som även företräddes i konservativa 

kyrkliga kretsar i Tyskland, manade inte nödvändigtvis till en rättslig uppgörelse med det som skett, 

snarare förkunnades den kristna trons botande kraft. Syndabock för nationalsocialismens utbredelse 

och förödande konsekvenser lokaliserades till sekulariserande strömningar som bolsjevismen och 

liberalismen. Därmed riktades kritiken bort från det tyska folket. Att många tyskar med 

vänsteråsikter öppet kämpat mot nazismen uppmärksammades inte i församlingen. I St. Gertrud 

definierades tysk fortsatt med national- konservativa referenser.  

Vidare var samhörigheten med det tyska hemlandet i St. Gertruds församling begränsad till 

protestantiska områden och evangeliska trosfränder. Tydligt framträder detta i den aktiva 

rapportering från protestantiska territorier i öster, som Tyskland efter sin kapitulation tvingades att 

avträda, liksom i oron över den protestantiska kyrkans fortsatta tillvaro i Östtyskland. Den 

reformistiska framtoningen tog sig även uttryck i gemenskapens kulturella minne, där Martin Luther 

var en framträdande symbol som förenade det tyska ursprunget med en plats i den svenska 

statskyrkan. Hegemonin inom St. Gertruds församling kan således även betecknas som protestantisk. 

Hegemoniska föreställningar går även att finna i organisationsstrukturer. I St. Gertruds församling 

kännetecknades verksamheten av en isärhållning mellan kvinnor och män, mellan äldre och yngre. 
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Arbetsfördelningen mellan grupperna följde traditionella mönster. Kvinnorna ansvarade för det 

praktiska arbetet, som vid undersökningsperioden främst var inriktat mot hjälparbete till Tyskland, 

medan männen ägnade sig åt intellektuella och teologiska diskussioner.  Genom att Mädchenkreis 

inbjöds att delta vid församlingens årliga basar, där syföreningen och kvinnogruppen sålde 

handarbeten för välgörande ändamål, överfördes arbetsordningen på den nya generationen.  

Vad det pratades om… 
För fru K., fru N. och fru M. har gemenskapen i St. Gertruds församling intagit en viktig plats i deras 

liv i Sverige. Där har de funnit en tysk samvaro och människor som delade liknande erfarenheter från 

en uppväxt i ”Tredje riket”. När de berättar om sina erfarenheter och minnen från Tyskland, och om 

sin första tid i Sverige, framträder tendenser, som kan kopplas till det Koselleck betecknar som 

kollektiva förutsättningar för minnen, och Assmann, kollektiva minnesramar. Påfallande är att vissa 

ämnen mer än andra varit föremål för samtal. Fru K:s utförliga skildring av flykten från Memelland 

och tillvaron som internflykting i Schleswig Holstein tyder på att hon aktivt hållit fast vid minnen från 

det hon upplevt. Hon uppger att hon efter kriget pratade om sin hembyggd och flykten med andra 

tyskar som hon träffade i Tyska kyrkan. Sättet på vilket hon strukturerar sin historia har likheter med 

den framställning som församlingsbladet efter kriget gav av hemlandet: Det egna lidandet 

överskuggar den ideologiska dimensionen av nationalsocialismen liksom den terror som följt i dess 

spår.  

Fru N. däremot, tillskriver nationalsocialismens närvaro under uppväxten en central plats i sin 

berättelse. När hon erinrar sig hur hon i Sverige förhållit sig till denna del av sitt förflutna uttrycker 

hon en upplevd gränsdragning mellan sig själv och de svenskar hon umgåtts med. Hon refererar 

däremot inte till gemenskapen i St. Gertruds församling.  Detta kan tolkas som att gemenskapen där 

inte erbjöd något forum för att hitta förhållningssätt till uppväxten i ”Tredje riket”. I församlingen 

skapades det inte några ramar eller referenser för att minnas och bearbeta vardagen i den 

nationalsocialistiska diktaturen och den ideologi som där förkunnats. När fru N. senare går över till 

att skildra flykten från Schlesien blir det däremot tydligt att hon samtalat med andra tyskar som bär 

på liknande erfarenheter och minnen. I sin berättelse väver hon in andras upplevelser och skildrar så 

flykten i generella drag. Därmed anpassar hon sin historia till en officiell bild, i vilken hennes egna 

upplevelser inte nödvändigtvis passar in. Fru N. uppger att hon, när hon i Tyska kyrkan efter kriget 

träffade landsmän från Schlesien, samtalade om hembygden och dess öde. För berättelser om hur 

kriget gjort sig märkbart för tyskar fanns det inom gemenskapen i St. Gertruds församling rikligt med 

referenser som gjorde det möjligt att prata om egna upplevelser från kriget.   
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Fru M. lägger i sin berättelse om uppväxten i Tyskland ingen nämnvärd vikt vid krigsupplevelser eller 

nationalsocialistisk fostran. Däremot skildrar hon ingående hur hennes föräldrar tog avstånd från 

nationalsocialismen och hur de bemödade sig för att hon skulle få läsa för en konfirmationspräst som 

inte sympatiserade med nationalsocialismen. I samklang med traderingen i församlingen tar hon 

fasta på det som föll utanför det nationalsocialistiska systemet, motståndet mot diktaturen. Hon går 

dock inte närmare in på vad det var hon och hennes familj vände sig emot. Ett hot som Fru M. 

däremot lyfter fram är den tilltagande sekulariseringen. För den samma varnade även Schiebe i sina 

predikningar och enligt hans analys var det just ett stört förhållande mellan människorna och Gud 

som förorsakat det tyska folkets irrväg, dvs. nationalsocialismen.  

I kontrast till Fru K., fru N. och fru M., som i Tyska kyrkan hittade en tysk gemenskap i vilken de från 

sina första år i Sverige upprätthållit kontakten till en tysk kontext, försökte fru L. efter det att hon 

träffat sin svenska man, assimilera sig i det svenska samhället. Minnen från uppväxten i Tyskland i 

stort, och de från kriget och den nationalsocialistiska diktaturen speciellt, upptar i hennes berättelse 

ingen nämnvärd plats. När hon berättar om sin barndom präglad av ”Bund Deutscher Mädel” och 

sina upplevelser under och direkt efter kriget blir det uppenbart att hon inte har en färdigt 

formulerad berättelse som anpassats efter kollektivt baserade referenser. Särskilt tydligt är det när 

hon försöker förklara vari den tyska skuld som hon känner, bottnar. Trots att hon själv inte tillskriver 

sitt förflutna någon betydelse och menar sig ha varit i stånd att glömma den nationalsocialistiska 

uppfostran hon fått i skola och Hitlerjugend, uppger hon att hon som tysk under de första 

efterkrigsåren kände sig utpekad och anklagad i det svenska samhället. Med denna känsla stod hon 

ensam och det var först långt senare, när hon pensionerats, som hon sökte sig till den tyska 

gemenskapen i St. Gertruds församling.  

I föreliggande uppsats blir det tydligt att St. Gertruds församling i Stockholm utgjort en tysk 

gemenskap där tyskar, som efter kriget kommit till Sverige format kollektiva ramar för att minnas. 

Genom att fokusera på den nöd det tyska folket tvingades utstå erbjöd församlingen ett perspektiv 

som annars inte uppmärksammades i större omfattning i det svenska samhället. Att kvinnornas 

berättelser skiljer sig åt sinsemellan måste även ses som en indikation på att erfarenheter och 

minnen från uppväxten i Nazityskland inte varit ett vanligt samtalsämne och att de inte anpassat sina 

berättelser efter varandra.  
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7. Slutsatser och utblick  
 

I föreliggande studie har jag studerat hur erfarenheter och minnen formas i spåren av migration. I 

blickfånget står tyska kvinnor som efter andra världskriget emigrerade till Sverige och som i den tyska 

St. Gertruds församlingen i Stockholm fann en tysk-lutheransk gemenskap. Med teoretiska begrepp 

hämtade från Reinhart Koselleck och Jan Assmann har jag analyserat hur samband mellan olika 

tidsdimensioner upprättas och hur erfarenheter och minnen blir betydelsebärande i sociala 

sammanhang. I studien har jag även genomfört en analys av hur kategorierna nationalitet, 

kön/genus, generation och klass upprätthålls och tillskrivs mening i den historiska kontexten av andra 

världskriget och årtiondena därefter.  

Till grund för den empiriska undersökningen ligger dels skriftligt material från St. Gertruds församling 

i form av församlingsbladet från åren 1945-1960, dels intervjuer med fyra kvinnliga 

församlingsmedlemmar som sedan 1950-talet varit bosatta i Stockholm.  

I studien av St. Gertrud framkommer det att församlingen grundligt förändrades efter 1945. Med ett 

stigande medlemsantal, som främst är att föra tillbaka på den ström av unga tyska kvinnor som vid 

denna tid sökte sig till Stockholm för att ta anställning som hembiträden, växte även församlingens 

verksamhet och nya grupper bildades, däribland Mädchenkreis, en grupp just för nyanlända unga 

kvinnor. I församlingsbladet framträder en ung, aktiv gemenskap som stod öppen för tyskar som 

även tillfälligt befann sig i Stockholm. Med stöd i det enorma intresse församlingen visade för nöden i 

det krigshärjade Tyskland, omfamnades nyanlända landsmän som själva upplevt krigets fasor i 

gemenskapen. Genom rapporter från hemlandet skapades i församlingen en bild av de upplevelser 

många av den nyanlända hade upplevt, såsom bombräder eller flykt undan Röda armén. Genom de 

nya församlingsmedlemmarna överbryggades klyftan mellan tillvaron i det krigsförskonade Sverige 

och det nödställda Tyskland.  

Parallellt med bilden av en obeständig migrationsgemenskap traderades i församlingsbladet även St. 

Gertruds långa anor i Stockholm, liksom dess nära band till stadens borgerlighet och Sveriges 

kungahus. Församlingens kulturella minne hade manliga och borgerliga förtecken, vilket bl.a. 

manifesterades i benämningen av verksamhetsgrupper. 

Ambitionen att framställa församlingens livsduglighet och expansiva verksamhet, likväl som 

åberopandet av historiska traditioner, kan förklaras med det existentiella hot, som ett 

regeringsförslag om nya anslutningsbestämmelser, utgjorde för St. Gertruds församling under åren 

efter kriget.  
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Gällande det närliggande förflutna är det slående hur den nationalsocialistiska ideologin och dess 

verkningar utelämnades från församlingsbladet. Varken krigsslutet eller uppdagandet av 

Nazitysklands brott mot judar, romer, handikappade, vänsteranhängare och andra oliktänkande, 

uppmärksammades i bladet. I de fall nazismen berördes eller den tyska skulden tematiserades 

skedde det ofta med abstrakta begrepp som inte fylldes med innehåll. För den nazistiska ideologin 

och dess brott skapades det i församlingen inga minnesramar, vilket även gäller för minnen från en 

uppväxt i ”Tredje riket”. Inte heller församlingens egna närliggande förflutna diskuterades nämnvärt i 

församlingsbladet. Att St. Gertrud genom den tyska kolonin i Stockholm och sändebud från Berlin 

anpassat sig till krav från Berlin, och att det inom församlingen, däribland även hos pastor Emil Ohly, 

funnits långtgående sympatier med nationalsocialismen, togs inte upp till diskussion efter 1945. 

Istället för att göra upp med oförrätter och bearbeta det förflutna rådde det tystnad i församlingen.  

I blickfånget för den andra delstudien står fyra kvinnors berättelser och deras erfarenheter och 

minnen från en barndom i Nazityskland, upplevelser av andra världskriget, emigrationen till Sverige 

och arbetet som hembiträden i Stockholm. Det är fyra individuella och subjektiva berättelser som 

träder fram och även om gemensamma tendenser kan fastställas utmärker de sig i sin egenart. 

Utöver det faktum att kvinnorna gjort skilda erfarenheter under sin uppväxt tyder det olikartade 

berättandet på att kvinnorna sinsemellan inte samtalat om sina minnen från livet före emigrationen 

och därmed inte heller anpassat sina framställningar till varandra. Detta antagande förstärks av 

samtalet fru K., fru N. och fru M. förde när vi träffades i församlingshemmet, då det framkom att de 

inte känner till varandras förflutna från Tyskland särskilt väl.  

När kvinnorna berättar om migrationen till Sverige förhåller de sig mycket olika till erfarenheter och 

förväntningar. Medan fru K. i sin berättelse ställer erfarenheten av flykt och flyktingskap vid 

krigsslutet i förgrunden och därmed riktar blicken mot det förflutna, fokuserar de andra kvinnorna på 

situationen som mötte dem i Sverige och förväntningarna på livet i Stockholm. Av fru N. framställs 

sambandet med det förflutna i Tyskland i mycket generella formuleringar, där hennes egna 

erfarenheter först utelämnas. Fru L. å sin sida reducerar sin situation i Hamburg till en enstaka episod 

efter vilken hon stod arbetslös. Fru M. är att finna någonstans däremellan. Hon skildrar hur kriget 

förändrat hennes livssituation, men hon framför liksom även fru L., arbetslösheten som en central 

orsak till emigrationen. De vaga samband fru N., fru L., och fru M., upprättar mellan olika 

levnadsfaser indikerar ett historiemedvetande där vissa erfarenheter och minnen ur det förflutna 

inte aktivt åberopas för att förklara samtiden eller blicka mot framtiden. Hos fru K. är erfarenheten 

av flykt och flyktingskap däremot en återkommande referens.  
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Att kvinnorna förhåller sig olika till sitt förflutna är delvis att föra tillbaka på de erfarenheter de gjort. 

För fru K. innebar krigsslutet ett abrupt uppbrott från hembygden i Memelland och en ny tillvaro som 

internflykting i Schleswig Holstein. Hon och hennes familj förlorade vid krigsslutet allt och var 

tvungna att bygga upp en ny existens i en tysk omgivning, där de inte kände sig välkomna. I hennes 

berättelse blir det tydligt att en föreställd tysk gemenskap efter kriget inte var för handen och att det 

var stor skillnad mellan tyskar som fått behålla sina hem och dem som förlorat allt. Samtidigt som fru 

K. tydligt intar en offerroll och ställer sitt eget lidande i fokus, tematiserar hon återkommande den 

skuld det tyska folket tillskrivits efter Nazitysklands kapitulation. Hon nämner ett rådande tabu att 

prata om det tyska folkets lidande och tillkännager samtidigt att hon orättvist känner sig anklagad för 

något hon pga. sin låga ålder inte hade något ansvar för. I detta spänningsfällt tar hennes egen 

berättelse form. Vad hon inte närmare går in på är uppväxten i den nationalsocialistiska diktaturen, 

hur hon som ung flicka upplevde Hitlerjugend, den ideologiska infiltreringen i skolundervisningen etc. 

Hon konkretiserar inte heller vari den skuld hon som tysk tillskrivits bottnar i. Upprepade gånger 

framställer hon Tyskland som förlorare och förklarar därmed den kritik som omvärlden riktat mot 

Tyskland och dess befolkning efter logiken, vinnaren skriver historien.  

Fru N., som också bär på erfarenheter av flykt och flyktingskap, förhåller sig olikt fru K. distanserat till 

den delen av sitt förflutna. När hon skildrar flykten från Schlesien utgår hon från andras upplevelser 

och berättar därmed en historia som blivit officiell: En historia om kvinnor och barn som i en lång 

karavan drog västerut. Själv befann sig fru N. vid krigsslutet i ”Arbeitsdienst” och tillsammans med 

sitt ”Arbeitsdienst”- läger  kom hon med tåg till Bayern. Starkare än förlusten av hemmet i Schlesien 

framträder i fru N:s berättelse det mentala sammanbrott Nazitysklands kapitulation innebar för 

henne. Under uppväxten tillkännager hon sig ha sympatiserat med tidens nationalsocialistiska idéer 

och hon framställer sig själv som indirekt medansvarig i det som skett i ”Tredje riket”. Efter 

Nazitysklands sammanbrott beskriver hon hur hon aktivt sökte nya värden att orientera sig efter.  

Fru L. bodde under kriget med sin mamma och yngre syster i en förort till Hamburg. Erfarenheter och 

minnen från uppväxten intar ingen framträdande plats i hennes berättelse. Det är först när jag frågar, 

som hon erinrar sig och berättar om sin barndom präglad av ”Bund Deutscher Mädel” som hon 

beskriver som en fritidssysselsättning, där de förvisso blev politiskt skolade, men framförallt fick 

tillgång till meningsfulla aktiviteter. För fru L. innebar krigsslutet inget sammanbrott och det var först 

i Sverige som hon blev varse de brott som begåtts i ”Tredje riket”. Hon uppger att hon i Sverige kände 

sig utpekad och anklagad i egenskap av tysk. Även om hon menar att hon som tysk känner skuld i det 

som skett, har hon svårt att begrunda vari den tyska skulden ligger. För henne är det något hon 

upplevt i relation till svenskar. Själv menar hon att hon inte intresserade sig för politik och att hon i 

efterhand varit i stånd att glömma den indoktrinering hon utsattes för under sin uppväxt.  



123 
 

I fru M:s berättelse är det tydligt hur religiösa och kyrkliga referenser ställs i förgrunden. Så är det 

även när hon berättar om sin barndom i ”Tredje riket”. Som utgångspunkt skildrar hon sin 

konfirmation, som upprepade gånger sköts upp p.g.a. föräldrarnas kritiska inställning till ”Deutsche 

Christen” (nazistiska präster). Fru M., som redan innan och under kriget tagit avstånd från 

Hitlerregimen, tematiserar inte den tyska skulden i vårt samtal. Vid krigsslutet lämnade fru M. och 

hennes mor hemmet i Dresden och tog sig till Bayern där fadern fanns. Till skillnad från fru K. och fru 

N. framställer fru M. inte tillvaron som internflykting i Tyskland som svår, utan skildrar istället goda 

arbetsmöjligheter och en skön och idyllisk sommar.   

I Sverige uppger fru K., fru N., och fru L. sig ha upplevt hur det nära liggande förflutna upprättats som 

gräns mellan dem och andra svenskar. Fru K. erinrar sig kollegor som på kafferaster uttalat sig 

anklagande gentemot tyskar och därmed pekat ut henne som tillhörande de ”onda tyskarna”. Fru N. 

framför att de svenskar hon och hennes man umgicks med hade överseende med vad som varit i 

Tyskland, vilket indikerar att hon var medveten om den irrväg som det tyska folket slagit in på. 

Däremot menar hon att svenskarna inte kunde förstå vad hon och hennes man upplevt i Tyskland 

under naziregimen och kriget. Fru L. kan varken, som fru K., skjuta skulden ifrån sig, eller, som fru N. 

ta avstånd från det som varit, utan beskriver hur hon som tysk känt sig utpekad och anklagad för det 

som varit, även om hon inte kan förklara varför.  

Det är tydligt hur fru K., fru N., och fru L., tydligt orienterar sig efter en generationstillhörighet när de 

pratar om skuld, men att de lägger helt olika innebörd i den. Medan Fru K. menar att hon var för ung 

för att kunna ha något medansvar i det som skedde, framhåller fru N. att särskilt de unga var 

entusiastiska för nationalsocialismens idéer. Fru L. å sin sida menar att hon som ung flicka inte var 

intresserad av politik.  

Beträffande immigrationen till Sverige blir det tydligt hur kvinnornas handlingsutrymme 

underordnades av samverkande strukturer: Som tyska kvinnor var de i Stockholm enligt svenska 

bestämmelser tvungna att ta anställning som hembiträden under minst två år innan de kunde söka 

sig till andra yrken. För tyska män var det annorlunda. Då tre av kvinnorna hade med sig en 

yrkesutbildning från Tyskland innebar anställningen som hembiträden en tillfällig proletarisering. 

Samtidigt utgjorde kontakten till det välsituerade borgarskikt, i vilket de tog anställning, vidgade 

möjligheter. Särskilt tydligt framträder detta hos fru K., som inte hade någon yrkesutbildning. För 

henne kan tjänsten som hembiträde närmast betecknas som en biljett till en klassresa. Utifrån de 

fyra kvinnornas erfarenheter framstår arbetsmarknaden för tyska kvinnor i Stockholm efter 1945 

som lättillgänglig. En central faktor var det tyska språkets framstående ställning i Stockholms 
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akademiska och borgerliga samhällsskikt. Trots domen över Tyskland och bagaget de unga kvinnorna 

hade med sig, var de som tyskar eftertraktade i Stockholm.  

Nu är det hög tid att sätta punkt. Trådarna har knutits samman och uppsatsens frågeställningar har 

besvarats. Förutom att tillföra nya perspektiv till historieforskningen om efterkrigstidens immigration 

till Sverige, har jag även vidgat forskningsfältet kring historiemedvetande.  

Uppsatsskrivandet har varit en trevande väg som väckt mersmak. Samtidigt som tidigare frågor 

besvarats, har nya väckts. Att begränsa studien av St. Gertruds församling till Gemendeblatt var 

nödvändigt för att inte spränga uppsatsens ramar. En bredare och grundligare genomgång av 

källmaterial hade dock varit önskvärd för att ge hegemonianalysen skarpare konturer och bättre 

förankring. Församlingens relation till den evangeliska kyrkan i Tyskland efter 1945, hjälparbetet i 

Tyskland under efterkrigsåren eller församlingens positionering till BRD och DDR är andra områden 

som endast kunnat behandlas ytligt och som i en större studie skulle vara intressanta att betrakta 

närmare.  

I spåren av ökad invandring och en ny religionsfrihetslagstiftning grundades 1953 ett katolskt stift i 

Stockholm. Den första stiftsbiskopen, Johannes Erik Müller var tysk.260 Med tanke på St. Gertruds 

protestantiska framtoning ställer sig frågan vilken relation som söktes till det nya stiftet. I en 

jämförande studie skulle det vara intressant att studera vilken plats unga tyska kvinnor intog i den 

katolska gemenskapen i Stockholm och hur medlemskapet i en katolsk församling präglat deras 

relation till Sverige och det gamla hemlandet Tyskland.  

Även ingången med de kvinnliga levnadsberättelserna erbjuder många möjligheter till fortsatt 

forskning. Med tillgång till skriftliga källor i form av dagböcker och brev skulle det vara en spännande 

utmaning att i biografisk form skildra en uppväxt i ”Tredje riket”, flyktingskap i Tyskland och 

migration till Sverige. Det skulle även vara intressant att få kontakt med tyska kvinnor som efter en 

tid i Stockholm återvände till Tyskland. En fråga som ställer sig är hur kontakten med Sverige 

präglade deras fortsatta liv.  

Att studera minnen i spåren av migration är en spännande utmaning som knyter an till många av vår 

tids centrala frågor om tillhörighet i en interkulturell och global värld.  

  

                                                           
260

 Nyman, Magnus, Stiftet 50 år, i: Hellström (red.), Stockholms katolska stift 50 år, Stockholm:Veritas, 2003. 
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