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Förord 
 
Upphovet till mitt berättande är egentligen den resa som min son Johan och jag 
företog hösten 1997 till de områden i östra delen av Tyskland, där jag som 
luftvärnssoldat över femtio år tidigare deltagit i striderna under andra 
världskriget. På denna resa stötte jag nämligen på boken av Lakowski & Stich 
(1997), som skildrar krigsoperationerna i denna del av Tyskland samt 
sovjetarméernas slutliga offensiv mot Berlin. Efter hemkomsten studerade jag 
denna bok. Den väckte en rad frågor, som gjorde att jag tog kontakt med den 
förstnämnde författaren. Lakowski var militärhistoriker och som sådan kom han 
att animera mig att sammanfatta mina minnen från den tiden för att deponeras 
som ett dokument för framtida historisk forskning vid ’Gedenkstätte Seelower 
Höhen’ i Seelow, norr om Frankfurt/Oder. Söder om Seelow hade jag befunnit 
mig då sovjetstyrkorna startade sin slutliga storoffensiv mot Berlin. Resultatet 
blev min rapport ’Von der Schulbank an die Kanonen bis zum Zusammenbruch’ 
(Thomke, 1998).  
 
Min omgivnings intresse för att få en mera täckande beskrivning av min 
uppväxttid stimulerade mig att ta mig an denna uppgift. Så fann jag det passande 
att i en första del ge en återblick på uppväxttiden fram till min vapentjänstgöring 
och i den andra delen på 22 månaders äventyr i uniform. Kanske mera kan följa. 
 
Målsättningen med denna skrift är dels att beskriva händelser och företeelser 
under min uppväxt. I denna del är beskrivningen ingalunda komplett. Mycket 
mera skulle kunna berättas. Vad gäller familjehistorik, utgör därför Mamma 
Märtas skrift en god bakgrund till föreliggande första del. Jag har också velat 
berika innehållet med fakta framtagna för att fördjupa framställningen och på så 
sätt få en bättre bild av ’hur det var då’, genom att exempelvis beröra historiska 
händelser, att beskriva hantverkstraditioner o.s.v. Måhända att beskrivningen här 
och där kan uppfattas onödigt ’djup’. Så är det, människor, skribenter såväl som 
läsare, har olika referensramar samt varierande intressen och kompetenser. Men 
en del av detta kan säkerligen också betraktas som allmänbildande.  
 
Illustrationernas kvalitet och omfattning i olika kapitel varierar, tyvärr. Några av 
dem som illustrerar miljön i Rahlstedt har lånats från Lutz (1989). I övrigt är det 
egna bilder.  
 
Slutligen vill jag tacka min syster Daisy Twisselmann för hennes kompletterin-
gar och synpunkter samt speciellt för hennes uppmuntran att fullfölja projektet.  
 
Uppsala våren 2001 
 
Författaren 
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Del 1. Min uppväxttid i Rahlstedt 

 
 
 

Rahlstedt, geografiskt och historiskt  
 

Geografi  
 
Jo, jag föddes i Rahlstedt, som ligger utefter järnvägslinjen Hamburg-Lübeck, på 
ett avstånd till centrum av ca 18 km. Rahlstedt är idag (år 2000) en förort med ca 
150 tusen invånare. Nu tar färden med pendeltåg in till centrum ca 20 minuter. 
Fram till 1937 tillhörde Rahlstedt provinsen Schleswig-Holstein och ingick i 
”Landkreis” Stormarn, som f.ö. ursprungligen var ett furstendöme. Men den 
kraftiga tillväxten av Hamburg under senare delen av 1800-talet och i början av 
1900 (dess invånarantal uppgick 1939 till 1,7 milj.) medförde att stadsgränserna 
successivt utvidgades och att bl.a. Rahlstedt inkorporerades i storstaden.  
 
Den nordvästligaste delen av Tyskland mellan floden Elbe och Danmark utgörs 
av Schleswig-Holstein, idag ett av förbundsländerna i den tyska 
Förbundsrepubliken. Hamburg är f.ö. ett annat av Förbundsrepublikens 16 
förbundsländer. Schleswig-Holsteins residensstad är Kiel vid Östersjökusten, där 
Kiel-kanalen tar sin början och för båttrafiken till floden Elbe, ej långt från dess 
mynning ut i Nordsjön (se karta sid. 8).  
 
Geografiskt är detta nordtyska landskap starkt präglat av de olika istiderna, d.v.s. 
det är relativt flackt och lokalt småkuperat med moränjordar och små sjöar i de 
östra delarna, alltså mot Östersjön. I detta landskap förekommer höjddrag på upp 
emot 200 m. Landskapet i den västra delen, vettande mot Nordsjön och speciellt 
norr om floden Elbe, präglas av mera näringsrika sedimentjordar (marskland), där 
intensiv grönsaks- och fruktodling förekommer. Jordar med dåligt 
näringstillstånd som bildar hedlandskap förekommer i de centrala delarna av 
Schleswig-Holstein. Som kan förväntas av det geografiska läget, har regionen ett 
maritimt klimat och årsnederbörden är ungefär densamma som i Skåne (ca 750 
mm). 
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Historia 
 
På 1300-talet kom den tyskspråkiga delen Holstein (d.v.s. den södra delen av 
nuvarande Schleswig-Holstein) och det danskspråkiga Slesvig (eller 
Sønderjylland) att förenas genom en kunglig förläning (via giftermål) till greven 
av Holstein-Rendsburg. Överhögheten för Schleswig-Holstein växlade ständigt 
mellan danska och tyska furstar. Under 1800-talets mitt ledde starka nationella 
danska krav till en integrering av hela Schleswig-Holstein med det danska 
kungariket. Vid förhandlingar i Wien framkom att Tyskland och Österrike kunde 
tänka sig en partiell frigörelse av Schleswig, men absolut ej av Holstein. 
Utvecklingen tillspetsades och ledde1848 till krig. Det s.k. dansk-tysk-
österrikiska kriget 1864 förde, ej helt överraskande m.h.t. danskarnas militära 
underlägsenhet, till ett nederlag (bl.a. slaget vid Dybbels skans). Detta medförda 
att Danmark 1866 förlorade hela Slesvig, då Schleswig-Holstein upp till Kolding 
införlivades i Preußen.  
 
Efter 1920 kom den dansk-tyska gränsen, som en följd av Versaillesfördraget och 
en folkomröstning, att ligga strax norr om Flensburg, d.v.s. gränsen flyttades 
omkring 50 km söderut, alltså en gränsjustering till förmån för danskarna. Den 
danskspråkiga minoriteten söder om gränsen uppgår idag till ca 50 000, och har 
tyska pass. Minoriteterna på ömse sidor om gränsen tillförsäkras enligt ett danskt-
tyskt avtal från 1955 att fritt utöva sina kulturella verksamheter däribland 
undervisning på minoritetsgruppernas resp. språk. Den tysktalande minoriteten i 
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Sønderjylland (d.v.s. innehavare av danska pass) uppgår idag till 15 tusen. 
Studentexamen från dessa skolor är godkända i båda länder. Efter andra 
världskriget aktualiserades, i det läget som Tyskland befann sig då, en ytterligare 
förskjutning av gränsen söderut mot Schleswig, men denna plan fick ej 
tillräckligt stöd. En fingervisning om Danmarks maktställning i området är att 
Altona (idag en stadsdel av västra Hamburg) från 1640 och ända fram till 1866 
tillhörde Danmark och hade en egen frihamn. Altona hemsöktes svårt, som dansk 
besittning, av svenskarna 1713 under Stenbock. - Under 1200-talet var även 
Hamburg under en kortare tid en del av Danmark. 
 
Rahlstedts historia går mycket långt bakåt i 
tiden. Bosättningsrester finns belagda i 
form av urngravar från tiden tredje till 
femte århundradet e.Kr. Uppenbart fanns 
ett antal gårdar i närheten av den plats, där 
dagens kyrka i Alt-Rahlstedt är belägen. 
Ursprunget till kyrkan anses vara dess 
nuvarande östra del, ett kapell i romansk 
stil uppfört i gråsten. De delar av dagens 
kyrka i senromansk och förgotisk stil i 
gråsten och tegel tyder på att denna på 
1200-talet fick sin grundläggande 
arkitektoniska utformning. Den första skrift 
som anknyter till Rahlstedt omnämner en 
präst vid namn ”Radolfus de Radolvestede” 
och den är från 1248. I denna urkund 
omnämns f.ö. även kyrkan. 
Ortnamnsforskare hävdar att ändelsen -
stede tyder på att orten kan ha bildats under 
första århundradet e.Kr. Andra uppgifter tyder på att Rahlstedt har sitt ursprung 
kring 800 e.Kr. På en karta över furstendömet Stormarn daterad 1650 anges 
namnet Raffstede. 
 
Om man utgår från den gamla kyrkan i Rahlstedt och det egentliga Alt-Rahlstedt 
ligger NO därom Neu-Rahlstedt. Denna del synes inte alls vara så ”ny”. I själva 
verket har det visat sig att Neu-Rahlstedt också har mycket gamla anor, med sina 
ursprungliga gårdar anordnade i en rundby. Det anses vara troligt att namnet Neu-
Rahlstedt har sin bakgrund i de strider som uppstod mellan den österut 
expanderande saxiska befolkningen och den slaviska i öster, och rundbyformen 
skulle då också få sin förklaring ur försvarssynpunkt. Befolkningen i Neu-
Rahlstedt har sitt ursprung antingen i saxiska befolkningsgrupper som besegrat 
slaver (vender), eller också i slaver som tilläts att bosatta sig i närheten av 
Rahlstedt. 
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Intressant ur historisk synvinkel är också att delar av Stormarn av Danmark på 
1640-talet efter ett nederlag utanför Meiendorf (en nordlig del av Rahlstedt) i 
strid med svenskar tillerkändes Sverige. Men under Karl X Gustavs fälttåg mot 
Polen kom danskarna att återerövra dessa delar. - Under 1813-14 hemsöktes 
Rahlstedt av såväl franska trupper, vilka rörde sig mellan Hamburg och Lübeck, 
som av trupper från Preußen och Ryssland i sitt krig mot Frankrikes kejsare 
Napoleon. Omfattande plundringar förekom och nöden blev stor, då det ankom 
på civilbefolkningen att svara för ockupanternas försörjning och delar av 
transporterna. Det talas om att under 1814 sammanlagt 450 officerare, 21 tusen 
soldater och 2.500 hästar skulle försörjas av befolkningen i Rahlstedt, som då 
uppgick till 700 personer. Nöden var mycket stor och detta år dog sammanlagt 
nästan 200 personer, alltså nästan en tredjedel av befolkningen. 
 
 

Näringslivet 
 
Gamla vägnamn och -beskrivningar visar att landsvägen mellan Hamburg och 
Lübeck gick genom Rahlstedt. Detta torde ha haft viss betydelse för näringslivets 
utveckling. - I början av 1900-talet fanns det omkring 7 tusen invånare i 
Rahlstedt. Då hade omflyttningen till Rahlstedt av befolkningen med sin 
förvärvsbas i den närbelägna tätorten Hamburg redan börjat. Dessförinnan var 
Rahlstedt en lantlig idyll med ett antal lantbruk av varierande storlek. De största 
jordbruken var kanske uppemot 100 ha, men de små dominerade. Flera av dessa 
hade förstås bisysslor, ex. gästgiveri med dansbana, sällskapsrum och kägelbana 
(bowling), transportföretag o.s.v. En av dessa mycket framgångsrika 
företagarfamiljer var Oskar och Willi Eggers. De hade vid Lübecker Straße 
endast ca 300 m från vårt hem i Adolfstraße, fortfarande på 1930-talet, 
betesmarker i direkt anslutning till sin hotell- och gästgiveriverksamhet, endast 
ett stenkast från den gamla kyrkan. Betesmarken utnyttjades på sommaren av 4-5 

kor och några hästar. Även 
serviceföretag-samheten var 
väl företrädd och den 
utvecklades påtagligt under 
min uppväxt under 1930-
talet. Standar-den på butiker 
förbättrades förstås successivt 
i konkur-rens med affärerna i 
Ham-burg. En viss lantlighet 
kvarstod alltså, trots att 
Rahlstedts invånarantal i 
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slutet av 1930-talet uppgick till 17 000. 
 
Under 1930-talet fanns fortfarande många hantverks- och små industriföretag i 
Rahlstedt, som kunde väcka en nyfiken pojkes intresse. I regel var man 
välkommen, om man stod lugnt innanför dörren. Företagarna kände oss barn och 
ibland var sådana påhälsningar för dem en välkommen omväxling. Ofta anlitades 
företagarna också av våra föräldrar, varför ett vänligt bemötande var viktigt för 
presumtiva uppdrag. Att följa ett bygge av ett hus var naturligtvis spännande, från 
schaktning av grunden med spade och skottkärra, grävning av brunnar med 
betongringar, murnings- och timringsarbeten till kakelsättning och målning samt 
fönsterglasning.  
 
Kommunens parkanläggningar sköttes naturligtvis på den tiden med handkraft 
och gräsmattorna slogs med lie. Tänk, med vilken skicklighet dessa gubbar 
ansade gräsmattorna! För att ge liarna ett bra bett ”dänglades” de, d.v.s. eggen 
hamrades ut mot ett litet järnstäd, för att därefter effektivt kunna brynas. Doften 
från ladugårdar, svinstior och häststall lärde man sig tidigt att känna igen. Jag 
föredrog nog doften av kutterspån i ett finsnickeri jämfört med dammet från 
gamla bolstrar i en tapetserarverkstad. Slaktarens butik var alltid sval. Man var 
noga med att med markiser skydda affärslokaler mot solens varma strålar. Viss 
del av året stod affärens dörr öppen för att i lokalerna hålla en eftersträvad 
temperatur. Det luktade gott av de rökta charkuterivarorna, som hängde i tygpåsar 
prydligt hängande på ställningar utefter väggarna. 
 
Spännande var det hos smeden 
när hästar skulle skos, men man 
ställde sig undrande inför hur 
hästen kände det när den 
glödande skon sattes an mot 
hoven och det osade bränt horn. 
Intill smeden låg vagnsmakeriet 
med stabbar av sågat virke av 
bl.a. ask och ek i anslutning till 
verkstaden. Samarbetet mellan 
smed och vagnsmakare var 
förstås en förutsättning för byggandet av vagnar. Gummihjulet var ännu endast 
förbehållet motordrivna fordon. Fysikens lag om metallers utvidgning i värme 
fick man en tidig demonstration av, då trähjulsstommar skulle förses med band, 
d.v.s. beslås med järnringar.  
 
Kvarnbyggnaden innehöll många fantasieggande apparater. I anslutning till själva 
kvarnen fanns en liten butik, där angenäma lukter av nymalet mjöl och de andra 
kvarnprodukterna spreds. Alla dessa produkter kännetecknades av sin egen 
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greppighet (känslan när man tog produkten i handen), utseende och doft. 
Säckhissen, utanför eller inne i kvarnen, hade man gärna velat pröva på att 
hantera. Men det var förstås tabu för ett barn. Ursprungligen hade kvarnen drivits 
med vattenkraft, men på 1920-talet hade dieseldrift installerats, men alla 
transmissioner med remmar, skivor och axlar hade bibehållits. Någon gång tilläts 
min kompis Edmund, ett syskonbarn till mjölnaren, och jag att sittande på en tom 
säck åka utför den spiralformade säckslisk (rutschbana för säckar) avsedd för 
transport av säckar till nedanför liggande plan. Bageriet spred lockande dofter 
och vilken lycka om man fick 5 Pfennig för att köpa en punschbakelse (tillverkad 
av överblivna bakverk med tillsats av arrak). Man beundrade den elegans, med 
vilken konditorn balanserade bakplåtarna med bakelserna på.  
 

Intressant var också att 
bakom de slamrande 
mjölkkannorna titta in 
bakom fasaden på mejeriet. 
Mjölkångan från de öppna 
plattpastörerna blandades 
med den syrliga, aromatis-
ka doften från osttillverk-
ningen. Tänk, vad spän-
nande det var att se när 
typografen plockade med 
sina typer på tidnings-

tryckeriet. Men inget översteg förundran inför en isärtagen bilmotor på 
bilverkstaden - hur var det möjligt att få motorn att gå igen? Vår specerihandlare 
hade egen häst i ett stall på bakgården, som väckte mitt intresse; fuxen sades ha 
varit med i första världskriget. Hästen drog en överbyggd vagn, försedd med 
lucka bak och på sidorna, med vilken herr Wulff körde ut varor till sina kunder 
långt ut på landet, där han samtidigt köpte varor som såldes i affären (s.s. ägg, 
korv m.m.). Mjölkmannen, herr Claasen, kom varje dag med sin enaxlade 
mjölkkärra med dinglande mjölkflaskor och levererade mjölk samt andra 
produkter direkt på gatan. Husmödrarnas uppmärksamhet om att mjölkmannen 
nalkades, påkallades av en ringning med en klocka. Denna utkörning förbjöds 
dock i slutet av 1930-talet av hygieniska skäl. Därefter fick man hämta sin 
mjölk och andra mejeriprodukter i affären. Lustig var den mässingbeslagna 
öppningen mitt i trädiskens skiva, genom vilken den ”jämna betalningen” för 
snabbare expediering ramlade ned i kassalådan placerad under disken. 

 
Jo, tidigare nämndes Liliencron-parken. Skalden Detlev von Liliencron, vars 
minne parken var ägnat åt, föddes i mitten på 1800-talet och dog en bit in på 
1900-talet. Senare delen av sitt liv var han bosatt i Alt-Rahlstedt och var förstås 
den stora kulturpersonligheten. Lyrikern Liliencron blev mest känd för sitt sätt att 
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skildra den nordtyska 
naturen, men också hans 
engagemang för svaga 
grupper och gisslande av 
överhetens maktutövning 
gjorde honom känd. Pidder 
Lüng, kom flera år efter 
kriget att ge namn åt 
Adolfstr. i samband med en 
namnreform för hela stan för 
undvikande av dubbla gatu-
namn. Han personifierade 
enmartyr i Slesvig som det 
berättades om i en av skaldens ballader. Samtida med Liliencron var bl.a. 
skalderna Rilke, Möricke och Dehmel. Under min skolgång i Schaumannskolam 
var f.ö. en dotterdotter till Liliencron och jag klasskamrater.  
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Adolfstraße (numera Pidder-Lüngweg) 
 
 

Föräldrahemmet 
 
I slutet av 1800-talet lagstiftades i Tyskland om ordnade arbetstider och 
öppethållande av affärer. Dessa förhållanden påverkade även många affärsägares 
villkor på så sätt att de ej längre behövde bo i direkt anslutning till sina affärer, 
utan kunde förbättra sin boendestandard genom att bosätta sig i en förort, längre 
bort. På detta vis kom efterfrågan på förortsboende att öka och ett flertal 
randsamhällen kring Hamburg transformerades kring sekelskiftet till 
villaområden för affärsmän och tjänstemän. ”Bondbyn” Rahlstedt omvandlades 
till en villaförort till Hamburg. En viktig förutsättning för en sådan omdaning var 
givetvis fungerande tåg- och bussförbindelser. Både systemen med tunnelbana, 
bussar, S-bana och spårvägar utvecklades parallellt. På ca 30 minuter kunde man 
med tåg på den tiden nå Hamburgs centrum. Bussen krävde förstås längre tid på 
grund av hållplatsernas större antal. 
 

Kring sekelskiftet lade 
man på tidigare jord-
bruksmark i Rahlstedt ut 
ett gatunät, med dubbla 
gångbanor, kantstenar och 
stenlagda körbanor. Almar 
och lindar plante-rades för 
att försköna gatubilden. Ett 
lednings-system försåg 
hushållen med hushållsgas, 
som av kol centralt 

producerades i Rahlstedt. Elektricitet tillfördes i ett 110 V elsystem via 
luftledningar. Strax före andra världskriget ersattes det med 220 V och dessa 
ledningar grävdes ner i marken. En blymantlad luftkabel var avsedd för 
telefonledningar. Varje fastighet hade sin egen vattentäkt och avloppstank med 
infiltration (septiktank). Adolfstraße sträckte sig i nord-sydlig riktning och nr fem 
låg på gatans östra sida.  
 
Det var mycket ont om bostäder i Tyskland under depressionsåren efter första 
världskriget. Föräldrarna Walter och Märta köpte 1924 det nybyggda huset 
Adolfstraße nr 5. Köpeskillingen tror jag var 24 tusen Guldmark. 
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Brandförsäkringsvärdet för 
huset var 1927 i alla fall 18,3 
tusen RM. För Pappa Walter var 
läget ur 
kommunikationssynpunkt be-
tydligt bättre än lägenheten i 
Bad Oldesloe, med i princip tre 
gånger så lång resväg till 
kontoret inne i Hamburg. Även 
antalet dagliga buss- och tåg-
förbindelser till centrum var 
betydligt större från Rahlstedt än 
från Bad Oldesloe.  
 
I och med att den obebyggda 
granntomten (nr 7) förvärvades 
1927, d.v.s. året innan jag föddes, var den totala tomtarean ca 2.300 m2, sträckan 
utefter gatan för dubbeltomten var 34 m. Tomten köptes av familjen Lindemann, 
boende mittemot nr 7 för 4.000 RM. Husets basyta var ca 120 m2 fördelade på en 
någotsånär kvadratisk bostadsdel med trapphus samt en köks- och våtrumsdel 
med källare inunder. På bottenplanet fanns fyra rum, bland dem en stor hall, som 
under kriget utnyttjades som matsal (i och med att Daisy och hennes make 
Werner Stoppenbach hade sin sängkammare i den tidigare matsalen). Det övre 
planet var omgivet av det brutna taket (Mansardtak) och där fanns tre sovrum 
samt ”jungfrukammaren”. Ovanpå köks- och våtrumsdelen fanns en stor balkong. 
 
Huset var målat i en gul-
beigeaktig färg med en ljusbrun 
sockel. På nedre planet försågs 
fönstren i slutet av 1920-talet med 
fina träluckor, som under kriget 
gav ett bra skydd ur insyns- och 
mörkläggningssynpunkt samt 
dessutom minskade värme-
förlusterna. Klängrosor smyckade 
fasaden. Framför huset fanns en 
stenmur med diverse stenpar-
tiväxter och mellan stenpartiet 
och huset hade arrangerats en 
plantering med parkrosor. Med 
anledning av min bror Gunnars 
dop hade Märta våren 1925 som svensk ”symbol” låtit plantera fem björkar på 
ömse sidor om huset. Utefter gången från grinden upp mot entrén fanns också 
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planteringar. Entrégångens nivåskillnad kompenserades med två trappsteg av 
granit (förmodligen från Sverige). 
 
Under åren förbättrades husets standard enligt Mamma Märtas intentioner i olika 
avseenden. Pappa Walter var mera oförstående till att göra förändringar i syfte att 
underlätta hemarbetet för hustru och ”tjänstefolk”. Kökets väggar kak- 

lades, badrummet moderniserades, hallens väggar 
försågs med en träpanel alla golv på bottenplanet 
belades med ekparkett och övervåningens golv 
försågs med linoleum- (d.v.s. kork-) mattor. Innan 
Mamma Märta 1956 sålde huset, bekostade hon 
installation av kommunalt vatten och avlopp. - 
Huset var charmigt och hörde till de vackrare på 
gatan.  
 
Omkring en tredjedel av dubbeltomten bakom 
huset omfattades av nyttoträdgården med ett större 
antal fruktträd (äppel, päron, körsbär, plommon, 
kvitten) och bärbuskar (krusbär, vinbär samt 
hallon och björnbär). Utefter husets södra vägg 
stod två spaljéträd med skugg-moreller. Längst 
bak i trädgården förnyades omkring 1937 
beståndet av fruktträd med en spaljéplantering 

med äppelträd. I den bakre delen av trädgården fanns ett trettiotal bärbuskar, 
mellan vars rader fanns fyra ”trädgårdsland” med en sammanlagd area av ca 400 

m2. Trädgårdens frukt-skörd konserverades och 
huvuddelen av grönsakerna konsumerades efter 
hand. Träd-gården kom att bli en viktig faktor 
för familjens ”överlevnad” under krigs- och 
framförallt under efterkrigsåren. 
 
I övrigt fanns det relativt stora gräsmattor, som 
gav möjligheter till bollspel och annan lek. I 
syfte att avskärma trädgården på den 
obebyggda tomten mot insyn från gatan, 
planterades en lindhäck, en av Mamma Märtas 
ögonstenar (tänk så många hinkar vatten det 
bars i samband med att häcken hade plante-
rats!). Utefter den södra tomtgränsen fanns f.ö. 
som skydd mot insyn en rejäl och otuktad gran-
häck. 
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Vid Pappa Walters död 1948 var husets hela övervåning fortfarande konfiskerad 
och beboddes av tre familjer (fem personer), som även hade tillgång till köket 
och toaletten på nedre planet samt källaren. Mamma Märta tilläts att ha kvar ett 
rum på nedre botten. I de två andra rum som vette mot gatan tilläts en bekant, 
tidigare utbombad familj Krüger från Hamburg med ett barn, att flytta in i. De 
bodde där tills Märta 1956 sålde huset. Vid denna tid hade bostadssituationen 
lättat så pass att också den övre våningen blev fri och således ej hindrade en 
försäljning av fastigheten. 
 

 
Det var mycket svårt för Märta att skiljas från huset, men hon hade de sina i 
Sverige, vilket gjorde en permanent bosättning i Rahlstedt mycket tveksam. Efter 
flera veckors diskuterande fram och tillbaka kom huset denna sommar slutligen 
att säljas till Franz och Herta Bogdanski. De kom från Augsburg och han var 
motorkonstruktör vid det stora företaget MAN och hade erhållit en ledande 
befattning vid motorverkstaden med anknytning till ett av varven i Hamburg. Det 
ursprungliga priset hade av mäklaren satts till 33 tusen DM, det slutliga blev 42 
tusen DM.  
 
Rätt snart visade det sig att restiden in till varvsområdet blev för Franz B. alltför 
krävande, varför Bogdanskis i början av 1960-talet bosatte sig i Harburg (söder 
om Hamburg). Ett äldre par, Dades, köpte huset. I mitten av 1970-talet, hade i 
Rahlstedt fastighetspriserna skjutit i höjden. Då Dades skulle sälja huset p.g.a. att 
de ej längre orkade med huset och trädgården,kom huset att rivas och ersättas 
med ett tvåfamiljshus. 
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Mamma Märta hade klokt nog behållit tomten nr 7. Den såldes 1967 till en 
tandläkare Möhle i Hamburg för 66 tusen DM. Min gode vän och arkitekt Gerd 
Borgeest förmedlade indirekt denna affär, varefter han kom att rita och bygga ett 
flerfamiljshus på tomten nr 7. Därmed hade kapitlet Adolfstraße för Thomke-
familjen fått sin avslutning. 
 
 

Grannarna 
 
De kringboende i Adolfstraße var i huvudsak tjänstemän i mellan- och högre 
ställning samt egna företagare med verksamheter på orten eller i Hamburg. Deras 
ekonomiska förutsättningar varierade förstås. De flesta hushållen disponerade 
endast en inkomst. På den tiden var kvinnorna endast undantagsvis 
förvärvsarbetande. Av de ca 70 fastigheterna på gatan var det endast ett fåtal som 
på 1930-talet hade egen bil. En orsak var givetvis att samhället inte var lika 
beroende av egna transportfaciliteter som idag, men troligen hade man inte heller 
råd med denna lyx. Cykeln och i viss mån även motorcykeln spelade en stor roll 
som kommunikationsmedel. Det fanns en del ”kraftfulla” yngre män på gatan 
som cyklade till sina arbetsplatser i Hamburg. Men de flesta utnyttjade de 
allmänna kommunikationsmedlen. Det var inte heller så vanligt med telefon. I 
mitten av 1930-talet torde långt färre än hälften av hushållen i Rahlstedt ha haft 
egen telefon. En samtalsmarkering kostade 10 Pfennig, vilket exempelvis skall 
jämföras med priset på en liter mjölk eller en liter bensin som kostade 12 
respektive 38 Pfennig. Riksmarken och svenska kronan stod ungefär i paritet. 
 
Generellt var kontakterna mellan grannar mycket varierande. Grannar tillhörande 
den vuxna generationen hälsade på varandra, och låg som regel på ”herr” och 
”fru”-nivå och männen lyfte artigt på hatten. Grannars barn däremot hade 
naturliga kontakter med varandra, men på varierande nivåer, beroende på att vi på 
den tiden med klara sociala skiktningar i samhället fostrades att ”välja vårt 
umgänge”. Med andra ord kom kontakten mellan vissa jämngamla ungdomar att 
vara mycket ytligt. Naturligtvis avtog ”hälsandet på varandra” också med 
avståndet från den egna bostaden och därmed också kännedomen om 
familjeförhållandena. För att belysa några grannars livsvillkor i närheten av vårt 
hem kan jag börja med fastigheterna i början av Adolfstraße. 
 
Hermann Jensen var högre posttjänsteman med sitt arbete i Hamburgs centrum. 
Hans fru var judinna (ev. halvjudinna) och de hade en dotter född i slutet på 
1910-talet. Dottern gifte sig med en äldre lantbrukare inte så långt från Rahlstedt. 
Fru Jensen var en kultiverad person, varför Mamma Märta och hon ofta talade 
med varandra då de möttes på gatan. Något kaffedrickande hos varandra förekom 
dock ej. Kontakten med fru Jensen underlättades förstås också av Märtas 
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avståndstagande från nazismen, som var väl känt i grannskapet, och bibehölls 
även efter påbudet om att judarna skulle bära sin stjärna. Rätt uppenbart var att 
fru Jensen kände att hon kunde lita på Märta. Det är svårt att så här i efterhand 
förklara varför fru Jensen skonades från deportation, men hennes egen och 
hennes makes klokhet (ev. även position), torde ha haft betydelse.  
 
Märtas kontakt med fru Jensen hade under kriget även affärsmässiga syften, 
vilket förstås måste ske under stor sekretess. Transaktionerna innebar att våra 
leksaker och urvuxna kläder byttes mot livsmedel (ägg, korv, ibland en höna eller 
t.o.m. en gås) via kontakter med hennes dotter. Denna byteshandel betydde en 
del, matsedeln fick genom denna handel ibland en liten guldkant. Även för fru 
Jensen och hennes dotter torde handeln ha varit lönande. De inblandade parterna 
tog givetvis betydande risker, särskilt fru Jensen. Hon överlevde nazismen och 
kriget. 
 
Mittemot Jensens bodde en familj Prior med ett eget företag, som blomstrade 
under kriget genom leveranser till försvarsmakten. De tillverkade kedjor till 
motorsågar. Vid något tillfälle omkring 1937 demonstrerade Priors kapaciteten av 
en sådan motorsåg. Det var i samband med att man tog bort alla almar i Rahlstedt 
p.g.a. almsjukan. Träden togs bort med handkraft. Den manuella insatsen med att 
såga de tjocka stammarna var onekligen betydande. Det var verkligen 
imponerande för en tioåring (liksom för de handsågande arbetarna) att få uppleva 
motorsågning, även om dåtidens modeller fick hanteras av två man. Tillverkning 
av sågkedjor bedömdes viktig för försvaret och gjorde att företagarens båda söner 
länge var frikallade från militärtjänstgöring. Jo, så var det förstås vårt hembiträde 
Ilse, som i början av 1930-talet kom att gifta sig med en av sönerna Prior. De 
bosatte sig någon annanstans i Rahlstedt. Ilse slutade då hos oss. Henne har jag 
endast ett mycket svagt minne av. 
 
Intill Priors bodde det äldre, välbeställda paret Dähmke med en dotter. Pappa 
Dähmke drev ett större bageri i Hamburg. Ett bestående minne utgör hans 
plötsliga bortgång och begravningen. Trots Mamma Märtas förbud att vi barn ej 
fick titta åt Dähmkes håll, var det ju fascinerande att trots förbudet följa hela 
ceremonin. För oss barn var döden skrämmande, det låg ju så mycket sorg i en så 
dramatisk händelse. En katafalkvagn körde upp en bit på Adolfstr. för att vända. 
Vagnen med en stor svart ”himmel” och med omfattande, silveraktiga 
snördekorationer drogs av två svarta, välryktade hästar. Även de hade en 
”sorgeutstyrsel” med bl.a. svarta plymer på sina huvuden, eller var det på 
mankarna? Seldonen var dekorerade med silveraktiga beslag. Vagnen stod ett bra 
tag utanför huset i avvaktan på att kistan skulle bäras ut. Så småningom kom de 
svartklädda kistbärarna i sina höga hattar (cylindrar) med kistan. Vi var ju 
medvetna om den avlidnes betydande kroppshydda, varför vi syskon förstås 
kommenterade hur tungt det måste ha varit för kistbärarna. Blomsterhyllningarna 
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var stora och vi kunde på avstånd följa hur begravningståget satte sig i rörelse 
mot kyrkogården. 
 
I huset intill vårt bodde en familj Meier, som dock flyttade i början av 1930-talet. 
De hade en rödhårig son, Elimar, mycket intresserad av segelflygning. Så hans 
bana under kriget kom att vara utstakad i flygvapnet. Han utmärkte sig genom en 
djärv bedrift i Italien, att ”befria” Mussolini, efter det att han 1943 hade avsatts 
av kung Victor Emanuel, från ett slott beläget på en klippa. Ingen kunde fatta hur 
ett flygplan kunde landa där.  
 
 

Politiska anklagelser 
 
Efter Meiers flyttade familjen Schwenke in med två pojkar, Kurt och Dieter, i vår 
ålder. Till en början lekte Dieter och jag tillsammans. Men denna familjs 
engagemang i den nazistiska rörelsen fjärmade oss. Med radion satt på högsta 
volym och fönstren på vid gavel kunde familjen sommartid, sittande i trädgården 
applådera ”Führerns” radiotal. Pappa Schwenke var aktiv i någon NS 
(nationalsocialistisk d.v.s. nazistisk) organisation, men han var sjuklig och dog 
omkring 1940 i en lungåkomma. Hans fru utvecklades till en fanatisk 
representant för NS-rörelsen och blev någon sorts gruppchef i lokalavdelningen 
för NS-kvinnorörelsen (Deutsches Frauenwerk). Innan hon hade hunnit så långt, 
hade hon vid flera tillfällen försökt få Mamma Märta att vara med på något av 
dessa möten. Av hövlighet gick Märta väl tidigt på något sådant möte, men det 
räckte för hennes del. Hon föredrog umgänget i en annan krets av liberala 
kvinnor hemma hos en tandläkaränka, där man bedrev någon form av 
bokcirkelverksamhet.  
 
Schwenkes grannskap kändes inte bra, de hade så att säga insyn i vår familjs 
göranden och låtanden. Å andra sidan skulle det ha varit olämpligt eller rentav 
farligt att inta en fientlig attityd, så vi barn hälsade på varandras föräldrar. Mina 
föräldrar hade på känn att fruarna Schwenke och Mailänder motarbetade dem. 
Fru Mailänder bodde längre upp i Adolfstr. och hade f.ö. en dotter som gick i min 
storasyster Daisys klass. Mamman blev en toppkvinna i Hamburgs NS-
kvinnoförbund och i NS-partiet.  
 
En nog så betecknande episod för den tiden var att fru Mailänder och en annan 
kvinna i hennes grannskap spred ryktet att Pappa Walter skulle ha s.k. icke-ariskt 
påbrå m.h.t. att han skulle ha en ”krokig” näsa (vilket han ingalunda hade). Detta 
resulterade i att dessa båda kvinnor offentligt fick be om ursäkt. Exakt hur detta 
skedde kommer jag ej ihåg. Pappa Walter rentvåddes i alla fall! På något sätt 
spreds också ett rykte att Märtas bakgrund skulle vara rasmässigt dubiös, 
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eftersom hon hade krusigt hår. Sådana påståenden förorsakade redan tiden före 
kriget ängslan och irritation. Med en sådan anklagelse var vederbörande tvingad 
att lägga fram motbevis. En positiv effekt hade dessa anklagelser i det att mina 
föräldrar tvingades att dokumentera sina släktförhållanden bakåt i tiden, nu till 
nytta och glädje för oss efterkommande! 
 
Schwenkes ideologiska bakgrund bäddade för Dieter att 1939 bli antagen vid en 
NS-elitskola i Sydtyskland (Adolf-Hitler-Schule i Sonthofen). Inte vem som helst 
kunde få en sådan start. Av en för mig okänd anledning relegerades han därifrån 
fyra år senare. Det kan knappast ha varit politiska skäl! Kurt förmådde att hålla 
sig undan egentlig militärtjänstgöring genom att han tilläts studera medicin. Inte 
omöjligt tack vare mammans kontakter. 
 
Mittemot Schwenkes bodde Johanns med en dotter, Elisabet, jämngammal med 
mig. Vi lekte tillsammans tills vi började skolan då våra vägar skildes. Hennes 
mamma hade lockats att öppna en liten specerihandel (Kolonialwarenhandel). 
Pappan var typograf och hade sitt arbete i Lüneburg, söder om Hamburg. Han 
fick veckoslutspendla. Han släpade hem varor för affären från Lüneburg, i den 
mån det lönade sig. Mamma Johann fick så småningom ge upp sin 
affärsverksamhet av lönsamhetsskäl. 
 
Tvärs över gatan på Adolfstr. 6 bodde Svenssons med svenska anor i Hyltebruk. 
Pappa Svensson var posttjänsteman. De hade fyra söner, födda mellan 1919 och 
1927. Tidigt på 1930-talet försökte sig fru Svensson på att starta en tobakshandel 
i huset, men den verksamheten avvecklades av lönsamhetsskäl efter några få år. 
De hade ett mindre stall bakom huset med plats för en gris. Pojkarnas ”Opa” 
drog, vad gäller familjens försörjning, sitt strå till stacken genom att gå omkring 
med en barnskrinda (fyrhjulig s.k. blockvagn) för att samla upp hästspillning på 
gatorna ämnad för familjens odlingar. Jag misstänker att han också hämtade 
köksavfall från vissa matställen för en gris, som de tidvis hade. Bakom huset 
hade Svenssons även en liten hönsgård. Den äldste sonen var yrkesmilitär och 
tjänstgjorde under hela kriget som underbefäl i stridande infanteriförband. Han 
sårades sju gånger, den åttonde gången, endast några veckor före krigsslutet, 
sårades han dödligt.  
 
I huset bredvid Svenssons bodde Lindemanns, av vilka Pappa Walter köpt tomten 
nr 7. Fru Lindemann var en av de få kvinnor som hade förvärvsarbete. Hon blev 
tidigt änka och lyckades fostra sina två söner väl. Sönerna liknade sin mamma, 
kraftfulla och präktiga. Den äldre sonen (Hans) stupade tidigt i Ryssland. På övre 
våningen bodde en familj Giechler med två döttrar, pappan var med i SA. 
 
Lite längre bort på andra sidan gatan bodde ett äldre par, herr och fru von 
Farnow. Åtminstone herr v. F. var svensktalande och kom troligtvis från Ösel 
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eller Dagö. De var mycket försynta och han stannade gärna till på gatan för att 
med Mamma Märta växla några ord på svenska. 
 
 

Min gode vän - herr Fehse 
 
I nästnästa hus bortom oss bodde en familj Fehse, de var väl 10 år äldre än Walter 
och Märta. Han var anställd vid huvudpostkontoret i Hamburg och tjänstgöringen 
tillät honom att vistas hemma rätt mycket mitt på dagarna. De hade en 
förvärvsarbetande dotter (Käte) som hade varit förlovad, men förlovningen hade 
slagits upp. Fehses var mycket barnkära och jag gick dit flera gånger i veckan. 
Oftast var det grönsaksavfall som jag lämnade till deras kaniner. Det var alltid 
något man fick lära sig där, om djur (kaniner och höns samt fiskar i en liten 
damm), slakt av kycklingar och kaniner, trädgårdsskötsel och om hantering av 
verktyg. På våren lät herr Fehse hönor ruva på olika slags ägg, ibland från ankor, 
dvärghöns eller vanliga höns. Om man var i behov av att låna något verktyg eller 
fru Fehses cykel, så gick det alltid bra. 
 
Herr Fehse var medlem av NS-partiet, men som barn upplevde jag aldrig att han 
inlät sig i politiska diskussioner eller ville politiskt påverka sin omgivning. Han 
kunde väl sägas vara en medlöpare. Han hade mindre samhälleliga uppdrag. Dels 
var han luftskyddsombud på Adolfstr. och dels var han betrodd att de söndagar, 
då det hade påbjudits att alla familjer en gång per månad skulle äta ”Eintopf” 
(grönsaksgryta), samla in ”gåvor” till staten (d.v.s. det som hushållen hade sparat 
in genom att nöja sig med en enklare måltid). Det hävdades att pengarna skulle 
användas för sociala ändamål, men i verkligheten försvann pengarna nog i 
rustningsprojekt. 
 
Ytterligare två hus bortom Fehses bodde Sterleys (uttalas Sterli), en familj med så 
småningom sex barn i vår ålder och yngre. Helmut var jämngammal med mig. Jo, 
pappan var också starkt NS-engagerad. Familjens försörjning utgjordes av ett 
eget förtag för modemönster i centrala Hamburg. Familjen bodde i ett stort hus. I 
slutet av 1930-talet byggdes det till och försågs med två garage i källarplanet, 
vilket var rätt ovanligt på den tiden. Förutom hembiträde hade de också en 
barnpiga. Fröken Sonja hette en, som tragiskt omkom i en bilolycka då pappa 
Sterley satt vid ratten. Han skadades också, men ej livshotande. I den bakre delen 
av trädgården hade Sterleys en minkgård. Egentligen farmade man på den tiden 
den europeiska varianten, alltså nerz. Minken med sina rötter i Nordamerika kom 
till Europa först efter andra världskriget. I anslutning till den bakre delen av 
trädgården fanns det en träningsbana för polishundar, där pappa Sterley på ett 
aktivt sätt var involverad. Han var verkligen en person som hade många järn i 
elden. 
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Elaka tungor hävdade att familjen Sterleys två yngsta barn kom till för att pappan 
skulle slippa att komma ut i fronttjänstgöring. Familjefäder med minst sex 
minderåriga barn slapp undan frontinsatser. Kanske hans politiska engagemang 
hjälpte honom också i detta avseende. Familjen hade alltså två bilar, därav en 
Mercedes med svängaxlar, som då var en teknisk nyhet och ansågs saliggörande. 
Denna bil hade under vintertiden också en annan nyhet, en el-uppvärmd ruta, som 
med sugkoppar fästes på vindrutans insida för att förhindra imbildning. 
Konstruktionen var dock rätt klumpig. 
 
Vi syskon lekte faktiskt rätt mycket med Sterley-barnen. En höst deltog vi barn i 
en ”tävling” i att klättra upp i äppelträden på en obebyggd granntomt för att bita i 
så många äpplen som möjligt utan att de ramlade till marken. Det var ett äventyr 
att ge sig långt ut på de sviktande grenarna. De större syskonen var nog de mest 
framgångsrika i denna tävling!  
 
Vid ett tillfälle, jag kanske var i sex års åldern, kom jag ensam dit för att leka 
med Helmut. Deras stora schäferhund, som de hade för bevakning av minkfarmen 
och som brukade vistas instängd i hundgården, kom emot mig med sänkt huvud, 
vilket gjorde att jag tvekade och vände, varvid hunden anföll mig och bet mig i 
skinkan. Gråtande lommade jag hemåt, förmodligen lika ledsen för att byxorna 
hade fått en stor reva, för vilken jag räknade med att få bannor. Emellertid slapp 
jag sådana i detta läge. Vid ett annat tillfälle blev även storasyster Daisy 
hundbiten. 
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Skolgången 
 
 

De första fyra åren 
 
En söndag förmiddag våren 1935 fick jag följa med Pappa Walter till den skola 
(Private Knabenvorschule, d.v.s. privat förskola för pojkar), som drevs av fru E. 
Heß och där brodern Gunnar redan hade gått i tre år. Själv var jag kanske inte så 
trakterad av att gå i en privatskola, jag ville ej vara annorlunda än andra pojkar. 
Men mina syskon gick i privata skolor, kanske för att det ansågs mera passande, 
kanske också för att få en bättre start i livet. Det begrep redan en sexåring. Både 
denna skola och den som Daisy gick i (Schaumannskolan) följde i mångt och 
mycket Montessoris idéer. 
 
Besöket avsåg alltså att föreståndarinnan fru Heß skulle bedöma min 
skolmognad. Atmosfären var avspänd, som jag kommer ihåg, kanske för att jag 
kände mig trygg i Pappa Walters knä. Det tog en stund. Jag kom ihåg att hon 
samtalade med mig och ställde en rad frågor. Uppenbarligen gick samtalet i 
positiv riktning och jag tilläts att efter påsklovet börja i klass 1. I Tyskland tog 
skolåret alltid sin början efter påsklovet. Skolan var inrymd i ett tvåvåningsvilla, 
en hörnfastighet i slutet av Buchwaldstraße. De fyra rummen på nedre botten 
utnyttjades för undervisningsändamål med upp till 10 elever per klass, medan fru 
Heß disponerade den övre som bostad. Schaumann- och Heß-skolornas kapacitet 
torde i stort ha svarat mot antalet familjer i Rahlstedt som hade råd att låta sina 
barn gå i privatskola. 
 

Vi var sju ”Knaben” som 
började vårt första skolår 
strax efter påsk. Den dagen 
var det lite gråkallt, 
kommer jag ihåg. Detta 
framgår också av 
fotografierna från denna 
dag, bl.a. där en grupp av 
småpojkar förväntansfulla 
står uppradade på 
skolgården. Alla hade av 

sina föräldrar begåvats med den i Tyskland sedvanliga skolstruten med godis i. 
Att notera är dock, att strutarna ingalunda brukade vara helt fyllda med godis, 
utan en större eller mindre del utgjordes av hopknycklat papper, vilket förstås  
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för mig var en besvikelse! Så fick jag 
en skolväg på ca 20 minuter. Vägen 
dit gick genom ett villaområde, inga 
större vägar behövde korsas. 
 
På detta stadium hade vi förstås 
endast en lärarinna, fröken Maurer, 
ungefär i samma ålder som våra 
mödrar. Hon bodde alldeles i 
närheten av skolan i en villa 
tillsammans med sin mor. Ytterligare 
lärare fanns för de övriga klasserna, 
men jag saknar minnesbilder av dem. 
Av oss sju pojkar som började i 
denna skola kom endast två att följas 
åt fram till studentexamen (Werner 
N. och jag). Övriga klasskamrater 
valde (eller tvingades välja) andra 
utbildningsvägar. Alla kom dock att 
överleva kriget. I och med att jag 
började skolan fick jag också en ny 
skol- och lekkamrat, Paul Boehm. 
Boehms hade kort dessförinnan förvärvat ett nytt hus i Blücherstraße, som låg 
utefter min väg till skolan endast omkring 150 meter hemifrån. Så vi hade alltid 
sällskap till Heß- respektive Schaumannskolan. 
 
På 1930-talet var det fortfarande brukligt att barn skulle lära sig att skriva på 
griffel- (eller rättare sagt skiffer-) tavla. Griffeln skrev man med, den kunde 
också vara av skiffer eller annat lämpligt material. Griffeltavlan bestod av en tunn 
skifferplatta med tunna linjer på den ena sidan för att öva sig i att skriva 
bokstäver och på den andra ett rutmönster för att skriva siffror. Materialet i 
griffeln var något mjukare än i tavlan, varför ett streck med griffeln blev ett 
motsvarande mönster mot den mörka skiffertavlan. Då och då fick man vässa 
skrivdonet. Då skrivövningen var avslutad strök man ut allt med en fuktad 
svamp, precis som kritan på svarta tavlan. För att ge tavlan stadga, var den 
monterad i en träram. Trots denna fick man umgås varsamt med skolränseln (den 
bars på ryggen), så att tavlan ej skulle skadas. Ett annat hjälpmedel som 
utnyttjades för att lära sig att läsa, var en s.k. läslåda med bortåt tjugo tärningar 
med olika bokstäver tryckta på tärningarnas sex sidor. Genom att lägga ihop 
tärningarna kunde man bilda enkla ord.  
 
Det måste ha varit i slutet av första läsåret eller i början av andra som vi slapp 
griffeltavlan, den ersattes med skriv- och räkneböcker. Då började vi också att 
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skriva med bläck, stålstift fastsatt i träskaft som doppades i bläckhornet. Det blev 
många ”plumpar” i början, men det fanns ju läskpapper. Förmodligen hamnade 
mer bläck i läskpappret än i böckerna. Så småningom blev det aktuellt med 
påfyllbara bläckpennor (s.k. reservoarpennor) med förgyllda stift och betydligt 
mjukare att skriva med än stålstiften. I dessa fylldes bläcket på antingen med en 
liten pipett eller så fanns det en gummiblåsa inuti skaftet som förråd. Det fanns 
många sorters färg på bläck, kanske en möjlighet att ge en personlig touche åt det 
skrivna. Kulspetspennor kom först efter kriget. Första gången jag skrev med en 
sådan var 1948. De var ruskigt dyra. 
 

Undervisningen omfattade rätt många 
ämnen. Ämnet modersmål omfattade 
enligt ett betyg jag fick i slutet av tredje 
klassen: läsning, deklamation, 
skrivövningar, rättstavning, 
uppsatsskrivning, grammatik och muntlig 
framställning. Övriga ämnen var religion, 
räkning, hembygds- och naturkunskap, 
teckning, slöjd, musik samt gymnastik. 
Med stolthet tänker jag tillbaka på en 
almanackshållare som vi hade i uppgift att 
tillverka som lövsågningsarbete, en klapp 
till föräldrarna julen 1935. 
Svårighetsgraden låg enligt dagens 
bedömning på en tioårings kursplan. Jag 
kommer så väl ihåg fastsättningen av 

lövsågsbrädan i skolbänken och lärarinnans tillsägelse att inte såga i skolbänken. 
I slutet av första läsåret avled fru Heß plötsligt, varför vi pojkar flyttades över till 
Schaumannskolan. 
 
Förmodligen existerade någon samverkan dessa skolor emellan, utan att vi kände 

till den, ty omflyttningen av 
tre klasser med pojkar till 
flickskolan gick väldigt 
smidigt. Schaumannskolan 
hade väl omkring 120 
flickelever, och var inrymd i 
tre efter varandra liggande 
tvåvåningsvillor på en liten 
återvändsgata, Eichenallee 4 
– 8 i Rahlstedt. I en av dessa 
villors övervåningar bodde 
fröken Schaumann och hade 
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även sin expedition där. Dess läroplan annonserades som ”lyceal” och man följde 
Montessoris idéer. Skolans läroplan svarade troligtvis i stort mot den gamla 
svenska flickskolans. Skolan var ur dagens synvinkel överraskande lärartät. 
 
Efter överflyttningen till Schaumannskolan kom de två lägsta pojkklasserna från 
Heß-skolan att slås ihop och drivas som en svensk ”B-skola ”, där vi sammanlagt 
var tio elever med fröken Maurer som klassföreståndare. Påföljande år var vi 
endast fyra eller fem pojkar kvar från Heß-skolan och integrerades då med en 
klass om ca tio flickor. Vi kom att bli den sista klassen i Schaumannskolan, 
eftersom man av politiska skäl ej tillät privata skolor. Till en början kändes det 
lite genant att gå i en flickskola, men den känslan försvann rätt snart. Vi pojkar 
betraktade våra flickkamrater dock ej som lekkamrater! 
 
Bläddrande i de gamla betygen 
överraskas jag av att ej ha fått 
undervisningsämnena betygsatta 
förrän i slutet av årskurs tre. 
Däremot fick vi dessförinnan i 
slutet av varje läsår ett skriftligt 
omdöme avseende flit och 
uppförande. Betygen visar att 
jag låg mellan en tvåa och en 
trea på den då femgradiga 
betygsskalan, där 5 var under-
känt. Senare blev betygsskalan 
sexgradig. Jag trivdes uppenbarligen i skolan. Tidvis tyckte jag att t.o.m. vissa 
delar av grammatik var intressanta och roliga. Huvuddelen av undervisningen i 
klass 3 och 4 svarade fröken Prange för. Jag tyckte bra om henne, hon berikade 
undervisningen på ett för den tiden ovanligt sätt. Till exempel kommer jag ihåg 
att hon på lektioner i naturkunskap kunde ha med sig djur, som hon dissekerade. 
Den gången hon hade med sig en höna, var det dock en flicka som av den något 
ovanliga lukten blev illamående och fick lämna skolsalen. 
  
 

Åtta år på gymnasiet 
 
I slutet av årskurs fyra, alltså 1939, var det så dags att söka in på Oberschule für 
Jungen (d.v.s. gymnasiet) in Hamburg-Rahlstedt (Rahlstedt hade då hunnit att 
inkorporeras i Stor-Hamburg). Vi var fyra pojkar från Heß-Schaumannskolan 
som hade anmält oss. Provet innebar att vi under två dagar underkastades 
skriftliga prov och även gymnastiska sådana (inklusive fotbollsspel). Ett av 
proven i gymnastik innebar att klättra upp för en ca 5 m hög stång. Detta prov 
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innebar problem för somliga deltagare, men jag klarade det. Repklättringen 
klarade jag också, men kom ej ända upp. Genom att i förhållande till övriga ha 
presterat så pass, var jag rätt säker på att ha klarat åtminstone gymnastikprovet! 
Det tog någon vecka innan antagningsbeslutet kom, Paul och jag var antagna. 
Därmed fick vi som elever i ”sexta” (d.v.s. det åttaåriga gymnasiets första klass) 
bära den mörkblåa skolmössan, i formen påminnande om den svenska 
studentmössan. Mössbärandet avskaffades dock rätt snart, kanske av 
jämlikhetsskäl eller p. g. av kriget. Andra förändringar skedde på jämlikhetens 
altare, exempelvis försvann skolans ”Ehrentafel”, i vilken mycket förtjänta 
elevers namn ingraverades, kanske ett namn på 4-5 år i skolan med ca 150 elever. 
En av de sista var Bertil Rodhe, lillebror till Vilhelm Rodhe, framlidne 
limnologiprofessorn här i Uppsala.  
 
En annan ändring för oss var skrivstilen. Under mina första fyra skolår användes 
den tyska skrivstilen, som nu ersattes med den ”latinska” skrivstilen. ”Hur skulle 
en tänkt framtida engelsk brevvän kunna läsa engelska skrivet med tysk skrivstil” 
var ett motiv som framfördes och som vi lätt accepterade. Och hur skulle det gå 
med latin, som alla var tvungna att läsa fr.o.m. årskurs tre på gymnasiet? Faktiskt, 
genom vår engelsklärare fick vi en mycket positiv bild av England och dess 
befolkning och att så småningom brevväxla med engelska skolelever hägrade för 
oss. 
 

Gymnasiet låg mitt emot 
kyrkogården i Rahlstedt. Den 
nya skolvägen blev något 
kortare än den tidigare. Nu 
fick man förstås nya kamrater 
från olika delar av Rahlstedt 
och från olika skolor. De 
flesta hade som bakgrund 
fyra år i folkskolan. Deras 
kunskapsnivå motsvarade i 
stort den som Paul och jag 
hade. Vi var ca 20 pojkar i 
klassen och vår klasslärare 

var Dr. Köthke, som undervisade i engelska. Han var en duktig lärare, men kom 
så småningom att visa sig vara en övertygad nazist. I så gott som alla ämnen hade 
vi från början ämneslärare och bra läroböcker. Snart lärde man känna de nya 
klasskamraterna. Kunskapsförmedlingen följde läroplanen och skolarbetet 
fungerade väl. I början på gymnasiet låg mitt medelbetyg på en trea (i den 
sexgradiga skalan), men försämrades till 3,5 i fjärde klass, sannolikt en följd av 
det pågående kriget och spänningar generellt. Jag var nog också skoltrött. 
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Under året från december 1940 till november 1941 kom skolgången att beröras 
av ett skolevakueringsprogram (Kinderlandverschickung, KLV) till ett skolläger 
undan bombangreppen i Seiffen, Erzgebirge, d.v.s. alldeles intill den tjeckiska 
gränsen. Undervisningens kvalitet hade kunnat vara bättre, man prioriterade 
förmilitär och politisk fostran onödigt högt. Dessutom saknade vi ämneslärare i 
vissa fackämnen. Då vi vistades i KLV-lägret var detta självbärande vad gällde 
lärare. Undervisningslokaliteterna var bristfälliga och vi var i stor utsträckning 
hänvisade till provisorier. Ibland kunde undervisningen bedrivas i förläggningen, 
ibland i byns skolor, antingen på eftermiddagarna eller ibland på förmiddagarna. 
 
Efter återkomsten till Rahlstedt i november 
1941 kom undervisningen i mycket hög 
grad att påverkas av bombkriget, som på 
allvar kom igång i mitten av 1942. Hade det 
varit flyglarm under natten, sköts skol-
morgonen upp med en eller två lektioner, 
beroende på flyglarmets varaktighet och 
tidpunkten under natten. Vissa tider delade 
vår skola också lokaler med en annan, vilket 
gjorde att skolgången måste ske skiftesvis, 
d.v.s. skolgången genomfördes med en 
förmiddags- resp. med en eftermiddags-
omgång. Första halvåret 1942 presterade jag 
betygsmässigt sämst under hela min skoltid. 
Sorgeämnena för min del var latin och 
modersmål. Lyckligtvis ordnade föräldrarna med privatlektioner i latin, så att jag 
kunde fylla igen de luckor som uppstått tidigare. - Under tiden i det militära var 
undervisningen begränsad till sex ämnen och kvaliteten på kunskapsförmedling 
varierade i hög grad. 
 
Trots en allvarlig tid kunde pojkstreck 
förekomma. Så minns jag att några 
skolkamrater (något äldre än jag) tiggde 
till sig en grisknorr i samband med att 
man i en grannfastighet till skolan hem-
slaktade. Det var sent på hösten, kallt 
och alla använde ytterkläder. I samband 
med nästa större rast arrangerades ett 
slagsmål. Den vakthavande läraren, 
klädd i ytterrock, gjorde energiska an-
strängningar att skilja på kombat-
tanterna. I samband härmed kom 
grissvansen att med en säkerhetsnål 
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fästas baktill på lärarens rock. Det tog en bra stund innan läraren förstod 
anledningen till elevernas obändiga munterhet kring hans person. Det blev förstås 
räfst och rättarting. 
 
Ett stort problem under skolgången efter kriget var bristen på läroböcker och 
annan skolmateriel. Alla tidigare läroböcker hade av ockupationsmakterna 
förbjudits att användas i skolorna. Endast bibeln var tillåten till en början. Det 
saknades undervisningslokaler. Den första ”skolsalen” vi fick anvisad, då vi 
hösten 1945 började skolgången igen, var ett vardagsrum i en villa, med ingång 
via verandan. Med rätta hade de mest nazistiska lärarna fått undervisningsförbud. 
Därmed var förstås tillgången på lärarkrafter också begränsad. I ämnet 
modersmål fick vi rätt snart böcker med klassikers dramer o.s.v. Även i kemi fick 
vi väl efter ett år en (dålig) lärobok. Men i matematik kom vår lärobok först 
höstterminen 1947, alltså några månader innan vi skulle upp i studentexamen. 
Anteckningarna från genomgångar under lektionerna var det enda, och tyvärr 
något bristfälliga, underlaget. 
 
Till följd av levnadsförhållandena efter kriget var bortfallet av elevunderlaget 
från Rahlstedt påtagligt. Omkring en fjärdedel av de ursprungliga 
klasskamraterna hade hoppat av och ägnade sig åt praktiskt inriktade 
utbildningar. Situationen gjorde också att vi fick en del kamrater till 
flyktingfamiljer. En del hade inga familjer, utan de bodde på ett ungdomshem. 
Men vi var i alla fall drygt 20 elever, av vilka några slutade eller fick gå om en 
klass under de två och ett halvt åren av min skolgång efter kriget.  
 
Den största bristen gällande ett effektivt skolarbete var en stimulerande 
studiemiljö i vidare bemärkelse. Det var så mycket annat som alltid kom emellan, 
jagandet efter livsmedel och bränsle, köandet i alla möjliga sammanhang, skötsel 
av trädgårdsodlingar, hushållsarbetet och för många avsaknaden av en 
framtidstro. Hur meningsfull var skolgången överhuvud taget? Vad kunde man 
förvänta sig av framtiden? Tyskland var en ruinhög, industrin var sönderslagen 
eller demonterad, arbetslösheten var omfattande, brist på allt för livets nödtorft, 
splittrade familjer, fördrivna och utbombade, andra länder ville inte ha med 

Tyskland att göra och ställde 
enorma ersättnings- eller 
reparations-krav. Svårast var 
förstås det moraliska ansvaret 
för allt lidande i Europa som 
följde med kriget. 
 
Vi kom in i en studietakt som 
successivt skärptes. Av stor 
vikt var att vi lärde oss att 
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samarbeta och vi kom att utveckla varandra. På kvällarna sammanträffade vi i 
små ”celler” med två eller tre kompisar för att förhöra och ”peppa” varandra, så 
kom det sig att Gerd Borgeest, Ewald Hoop och jag blev ett ”team”. Det visade 
sig vara ett stimulerande och effektivt arbetssätt. - I mörkret på vägen hemåt per 
cykel (på trottoaren förstås), körde jag en sen kväll i hög fart (vägen gick utför) 
rakt mot ett träd. Gatubelysningen hade släckts och jag saknade lyse på cykeln. 
Jag slog med huvudet i trädet, egendomligt nog klarade jag mig undan utan 
allvarliga skador. - Fortsättningsvis undvek jag denna väg i mörkret. 
 
I god tid före årsskiftet 1947/48 fick vi reda på 
att studentexamen i Oberschule für Jungen i 
Hamburg-Rahlstedt skulle hållas i slutet av 
februari. Innan vi elever tilläts att ”gå upp i 
studenten”, fick alla ansöka om tillstånd. Vid 
ett lärarkollegium bestämdes att två av 
klasskompisarna ej fick tillstånd, utan råddes 
till att gå om sista ringen. Så var vi femton 
som tilläts att ”gå upp i studentexamen”. För 
alla skolor i Hamburg var en bestämd vecka, 
troligen i slutet av januari 1948, avsedd för de 
gemensamma skriftliga proven i modersmål, 
matematik, engelska samt något natur-
vetenskapligt ämne. I övriga ämnen skulle vid 
behov muntliga förhör anställas i samband 
med själva examen. Som väl var klarade sig samtliga 15 klasskamrater i de 
skriftliga och muntliga proven den 24 februari 1948. Glädjen var stor och man 
såg lite ljusare på tillvaron och framtiden, vilket speciellt kunde gälla mig 
eftersom förberedelserna för min resa till Sverige hade kommit en bra bit på 
vägen! 
 
Studentklassens elever med föräldrar samt alla elever i den efterföljande klass, 
som alltså avsåg ta studenten påföljande vår, och alla våra lärare samlades till en 
festlig avslutning i skolans aula den åttonde mars, d.v.s. omkring två veckor efter 
själva studentexamen. Pappa Walter deltog i denna ceremoni och beskrev den 
brevledes för Mamma Märta. Festligheterna inleddes och avslutades med 
pianosolon, sannolikt framförda av vår musiklärare som älskade att traktera 
skolans flygel. En representant för den efterföljande klassen lyckönskade oss till 
examen. Därefter riktade vår f.d. klassföreståndare, tillika lärare i modersmål, 
Gottwald Hübner ett anförande till oss. För vår framtida gärning och för oss 
personligen skickade han med ordet rättskaffenhet. Trots att förhållandena är så 
kaotiska i Tyskland och trots att det ej finns någon framtidstro, måste det komma 
ett ljus och en framtid även för oss, menade han. Vi måste rättskaffens och med 
gudsfruktan sträva framåt. Vi får inte förtvivla, vi måste inse att läget tillåter inga 
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stora förändringar för dagen. Han manade oss att söka någon tillfällig 
sysselsättning, framför att sitta ner och försjunka i apati eller hänge oss åt 
grubbleri. Det var på den tiden helt omöjligt att som ung och nybakad student 
påbörja en högre utbildning. Äldre årgångar hade förtur. Med våra erfarenheter 
från de gångna åren, var alla dessa tankar inga nyheter, de var realiteter som vi 
själva för länge sedan hade accepterat.  
 
Så var det rektorns tur att tala till oss. Han spann i stort på samma tema som 
Hübner. Det underströks att lärarna var mycket nöjda med vår klass, vi hade 
fungerat väl som grupp, hade varit samarbetsviliga och flitiga (i motsats till 
föregående årskull). Rektorn överlämnade slutligen examensbetygen och så var 
det dags att ta farväl  av lärarna. Några av dem inviterades att följde med till en 
restaurang där det serverades kaffe och av studentfamiljerna hembakat bröd. Det 
var en stor dag för Pappa Walter, han uppskattade ceremonien och var förstås 
lycklig över att jag hade tagit studentexamen, vilket framgår av hans rapportering 
i kvarvarande brev till Mamma Märta, som sedan tre år befann sig i Sverige för 
att ”bana”  sina barns framtida vägar i Sverige. 
   
 En tolvårig skolgång hade avslutats. Motivationen under dessa år hade varierat 
och påverkat studieresultaten under resans gång. Om jag tidigare under 
gymnasietiden haft lite mer av den motivation, jag kände under mina fortsatta 
studier, hade studentbetyget säkerligen varit betydligt bättre. Men trots allt kände 
jag att skolgången i Rahlstedt hade givit mig ett hyfsat intellektuellt bagage för 
min fortsatta utbildning.  
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Fritiden 
 
 

Byggen och tivoli 
 
Tiden innan jag började skolan var jag mycket ute och lekte, i trädgården, hos 
lekkamrater. När jag var ute, hade jag ofta sällskap med Senta, en Dobermann-tik 
som egentligen var Daisys hund och var ungefär lika gammal som matte. Mamma 
Märta kände det säkert och tryggt att låta mig gå ut i Sentas sällskap. Från att ha 
varit ett gåpåigt djur som jagat får och passerande cyklister, hade hon lugnat ned 
sig. Dock fick man vara på sin vakt. Till exempel då jag i fyra- eller femårsåldern 
var ute och ”inspekterade” ett bygge i närheten, slank hon in i arbetsboden och 
försåg sig där med en arbetares smörgåsar, vilket resulterade i en tillsägelse att gå 
hem och berätta vad som hänt samt en begäran om ”ersättning” med nya 
smörgåsar. Så skedde också, men jag var de närmaste dagarna ej lika pigg på att 
uppsöka denna arbetsplats.  
 
 
I samband med ett besök på 
ett bygge i Adolfstraße två 
eller tre år senare fick jag 
mig en rejäl tankeställare 
om lämpligheten att på ett 
bygge vara alltför nyfiken. 
En murare höll på att putsa 
innertaket. Då jag med 
intresse följde murarens 
handrörelser i taket med sin 
rivbräda, ramlade en mur-
bruksklick rakt i ögat på 
mig. Jag avlägsnade reflex-
mässigt klicken med handen 
så gott det gick. Muraren 
förstod vad som hade hänt 
och undsatte mig. Han 
upptäckte, genom att kon-
trollera situationen under 
ögonlocken, att i det ena 
ögat fanns murbruk kvar. Han lyckades med ett hörn av min näsduk peta bort 
huvuddelen av murbruket, men ej allt. Det sved ordentligt i ögat och han skickade 
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hem mig med ordinationen att ordentligt spola ögat med vatten, vilket jag gjorde. 
Men det sved ordentligt fortsättningsvis. Så jag påkallade Mamma Märtas 
uppmärksamhet och berättade vad som hade hänt och hon förstod vad som 
behövde göras. Hon lyckades avlägsna de sista resterna av murbruket och sköljde 
ögat omsorgsfullt med ljummet vatten. I flera dagar efteråt hade jag känning av 
skadan, men lyckligtvis läkte den inflammerade bindhinnan och jag fick inga 
bestående men. 
 

En mycket stor del av tiden tillbringade 
jag förstås i hemmet. Jag trivdes väldigt 
bra att vara tillsammans med Ida 
(Felten), vår hemhjälp, som var hos oss i 
nio år fram till 1940. Och uppen-barligen 
trivdes hon också med mig. Genom att 
följa hennes göromål i köket, hemmet 
och trädgården lärde jag mig åtskilligt, 
som jag senare kom att ha nytta av. 
Hennes far var jordbrukare i Grebbin, 
nära Parchim i Mecklenburg. Hon hade 
två bröder, vilka båda tyvärr stupade i 
kriget. En gång efter återkomsten från en 
semester i sitt föräldrahem, hade Ida med 
sig mycket fina pilbågar som hennes 
bröder hade gjort. Efter kriget fick vi 
veta att Idas fädernegård med tvång 
anslutits till ett kollektivjordbruk och att 
hon ”trälade” där. 
 

Ida var späd till sin kroppsform, plikttrogen och mycket snäll. Ofrivilligt blev hon 
med barn i samband med en danstillställning på något av gästgiverierna. Det var 
många värnpliktiga i farten. Hon kom att fastna för en som uppgav sig heta något 
annat än han i själva verket hette. Så faderskapet för flickan som föddes så 
småningom kunde aldrig klarläggas, trots att Ida konfronterades med hela det 
kompani, som vederbörande för henne felaktigt uppgivit sig tillhöra. Nog kom 
jag ihåg när Ida köpte sig en cykel. Ibland följde hon med oss på söndagarna på 
en cykelutflykt till någon av bondbyarna i närheten, där vi efter Märtas 
beställning fick dricka varm mjölk för att ”bli stora och starka”. Nog hade vi 
önskat oss annat! 
 
En stor begivenhet var den årliga höstmarknaden med tivoli på ”Eggers Wiese” 
(liggande mitt emot början av Adolfstraße), ofta sammanfallande med min 
födelsedag. Marknadens uppbyggnad och rivning brukade jag följa med stort 
intresse. Man lärde känna de olika tivolimedverkande familjernas ekipage och 
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deras ekonomiska status, med större respektive mindre tivolianläggningar. Där 
kom med andra ord stora ”lyxutrustade” bovagnar med hårdgummihjul (så 
småningom t.o.m. luftgummihjul) och mycket enkla små vagnar med 
järnbeslagna hjul. På kortare sträckor drogs vagnarna i traktorsläp, medan de på 
större avstånd lastades på järnvägsvagnar. Då bovagnarna hade körts fram över 
ängen till de slutliga positionerna, pallades de upp för att hjulen ej skulle sjunka 
ned i marken. Ibland var det nödvändigt att lägga dörrplåtar eller lemmar under 
hjulen för att på ”Eggers Wiese” komma fram med de tungt lastade vagnarna, 
särskilt de med små hjul.  
 
Det byggdes upp stora och små karuseller, gungor, teaterscener, berg- och 
dalbana, bodar av alla möjliga slag och lyckohjul, skjutstånd m.m. Till slut var 
det säkerligen ett femtiotal förlustelseobjekt. Ett par år kom det en verklig 
”höjdare”, en dödsföraktande motorcyklist och ett bilekipage, som körde på 
lodräta väggar i en stor cylinderaktig ”velodrom”. Åskådarna stod högst upp 
under ett tak och tittade ned i ”grytan” då först en motorcyklist körde runt, runt 
på botten, accelererade och klättrade upp för väggen med en till synes 
”svindlande” fart. För att förstärka åskådarnas upplevelse, saknade motorcykeln 
ljuddämpare. I nästa nummer knöt föraren en bindel framför ögonen och körde 
runt utefter väggen utförande akrobatiska övningar. Det mest våghalsiga var 
förstås då bilen togs fram och kördes utefter den branta väggen. Men detta 
nummer varade ej så länge och man körde inte högst upp på väggen, utan bara 2 - 
3 m upp. Ljudnivån var öronbedövande när bilen kördes och grytan fylldes med 
ett tjockt, stinkande moln av avgaser. Förmodligen hade man någon tillsats i 
bränslet för att förstärka motorns effekt. 
 
Ett annat minne utanför 
karusellvärlden var 
hundteatern, där hundar 
hade dresserats att dan-
sa, boxas och utföra 
andra akrobatiska öv-
ningar. Men jag tyckte 
inte om dessa arran-
gemang p.g.a. den 
påträngande lukten av 
gammal hundurin. Be-
tydligt angenämare var 
dofterna av brända 
mandlar eller spunnet 
socker, den senare kombinerad med lukten av T-sprit. 
 



 
 
36

I regel var det fint väder i samband med höstmarknaden och det kom mängder 
med folk. Vi barn fick en slant för att roa oss, men många karusellturer räckte den 
ej till. Vi fick endast gå i vuxnas sällskap, så det var Pappa Walter eller mest Ida, 
ty Mamma Märta avstod av principiella skäl. Hon tyckte väl att det var ”syndigt”. 
Vi hade förstås små sparslantar också, men sammanlagt skulle man som barn ha 
velat pröva många fler av alla dessa lockelser. Man höll på till sent på kvällen 
och vi hade svårt att somna, eftersom musiken från karusellorglarna och annat 
ljud trängde genom väggarna.  
 
 

Vi lekte mycket i trädgården 
 
Innan Paul Boehm kom in i min sfär, var det egentligen endast två flickor som 
jag regelbundet lekte med, nämligen Elisabet Johann och Lotte Ließ. Lotte bodde 
i Blücherstraße i ett nybyggt hus och var enda barnet. Hon hade många leksaker, 
bl.a. en liten dockspis, vilken man med hjälp av s.k. metatabletter kunde koka på, 
därav lät jag mig imponeras! Lotte gick senare också i Schaumannskolan. Men i 
och med att Paul kom in i bilden, blev det inget fortsatt lekande med flickor. 
 
Att sparka fotboll var ju lockande, men det var ont om bollar. Vid något tillfälle, 
förmodligen en födelsedag, fick jag en riktig fotboll i läder. Då kom de stora 
grannpojkarna och drog iväg till ”Eggers Wiese”, där det fanns en riktig 
fotbollsplan. På den grusiga delen inom målområdet kom bollen dock att slitas 
mycket hårt, och lädret intill en söm nöttes så att bollen gick sönder. Det gick 

förstås att laga bollen hos 
skomakaren, men den behöll ej 
sin form, den blev oval, och då 
var det ej lika roligt längre. 
 
I hård blåst på höstarna var det 
kul att flyga drake på ”Eggers 
Wiese”. Egentligen var det en 
betesmark, där kor och hästar 
gick. Därför fick man se upp 
med att ej kladda ner sig med 
gödsel. Även vuxna 
drakflygare kom och visade 
upp sina konstruktioner. Det 
var roligt att se hur de små 
hålförsedda papp-lappar, som 
man intalade sig överbringade 
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meddelanden till draken, kunde ”klättra” (blåsa) upp för hela draklinan högt, högt 
upp i luften.  
 
I trädgården förekom allehanda aktiviteter. En jul fick jag ett krocketspel, det 
måste ha varit 1937 eller 1938, vilket under årens lopp har berett många glädje 
såväl på Adolfstraße som på Tallmovägen. Det fanns också en gungställning, som 
dock så småningom blev murken och fick tas ned. Tänk, så roligt det var att 
kappcykla runt gräsmattorna. En riktig högtid var det förstås när Pappa Walter 
tog fram sitt luftgevär av märket Diana, som förvarades ovanpå bokskåpet i 
herrummet! Vi barn fick tidigt lära oss att hantera det på ett sakkunnigt sätt. 
 
Det måste ha varit sommaren 1942 då Edmund uppmanade Paul och mig att 
hjälpa till med glasstillverkning i hans farfars kiosk, som låg utefter 
Lübeckerstraße. Edmund hade inte så många lekkamrater och han saknade 
syskon. Det var lockande att följa inbjudan, ty den innebar förutom en intressant 
sysselsättning att få smaska i sig mängder av glass. Förutsättning var emellertid 
att vi skulle hålla oss med skedar, varför jag försåg mig med en stor matsked. 
Principen för denna tillverkning var ett begränsat antal råvaror, en sirapsliknande 
mjölksockerprodukt, socker, smakessenser och färgtillsatser. Kanske glassen 
innehöll också en sorts kondensmjölk. Dessa ingredienser hälldes i bestämda 
proportioner i glassmaskinens inre, roterande och förtennta cylinder. Utanför 
denna cylinder befann sig ett stort laggkärl av ek, som fyllts med en lämplig 
blandning av krossat is och salt. Med en sådan köldblandning kan man då uppnå 
temperaturer på 15-20 minusgrader. Under tillverkningen gällde det att med en 
stor träslev hålla emot den inre cylinderns inre sida för att skrapa bort den del av 
den blivande glassen, som stelnat. Så höll man på tills hela innehållet i den inre 
cylindern stelnat till en lagom konsistens. Under tiden gavs det rikligt tillfälle att 
följa denna process även smakmässigt, från en mera flytande fas till den slutliga 
fasta fasen. Den färdiga 
glassen överfördes till rym-
liga termoskärl, där glassen 
höll sig i många timmar. 
 
Ibland fick vi tillåtelse att i 
någon mer undanskymd del 
av trädgården gräva en 
grotta, som invändigt för-
sågs med en enkel bräd-
fodring samt ett tak. Det var 
spännande att snickra och 
konstruera. Marken var 
mycket lätt att gräva i och 
att förflytta, varför det stora 
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arbetet bestod i att bygga väggar och tak. Sådana företag förutsatte förstås 
investeringar av sparpengar och stöd från Mamma Märtas eller Pappa Walters 
sida för inköp av lite sekunda virke och spik. Vi lärde oss vikten av att ta vara på 
gamla brädor och räta ut gammal spik. Innan jag blev tillräckligt förståndig och 
fattade galoppen med mina syskons kommenderande, var jag springschas och 
beordrades att hämta än det ena och än det andra. Så småningom involverade jag 
mig själv mera i det aktiva arbetet. Lekarna kring grottorna hade mest anknytning 
till indianhistorier. Någon gång skulle jag hämnas på Gunnar. Jag stängde in 
honom i grottan genom att lägga så mycket sand på ingångsluckan, att han inte 
orkade att rubba den. Där fick han sitta ett bra tag, tills han lovade att ej klå upp 
mig! 
 

En annan, mera nyttobetonad 
aktivitet var att vi en vår, då 
daggamla kycklingar såldes på 
torget, beslöt att överraska för-
äldrarna med att bygga en liten 
hönsgård längst bort i trädgården. 
Där byggde vi också en liten damm, 
ifall det senare skulle vara möjligt 
att skaffa ällingar (ank-ungar). Det 
inhandlades cement för detta 
ändamål, men som det senare skulle 
visa sig, var våra kunskaper i 
konsten att mura ej tillräckliga, ty 
vattnet sipprade ut från bassängen. 
De daggamla kycklingarna 

överlevde tack vare vår hemhjälps, Idas, kunskaper från sitt föräldrahem på 
landet. Kycklingarna (det var fem eller sex) placerades i min gamla pälsmössa, 
som hölls varm i närheten av köksspisen. De växte upp och hönorna försåg 
familjen med hemmaproducerade ägg, vilket var särskilt betydelsefullt under 
kriget. 
 
Apropå cyklar, begåvades jag med min första tvåhjuling troligtvis då jag fyllde 
fyra år. Den cykeln var liten och hade hårdgummihjul, alltså typ stora, smala 
barnvagnshjul. Det beredde mig stor möda att cykla på gångarna i trädgården, 
eftersom hjulen skar ned i den relativt lösa marken. Mina föräldrar insåg det 
orimliga i att jag skulle bli en framgångsrik cyklist på detta redskap, så vid 
närmast lämpliga tillfälle blev det en riktig cykel. Till min stora ledsnad var det 
dock en äldre pojke som påföljande vår med våldsam fart i närheten av kyrkan 
rände in i min cykel mellan framhjulet och ramen, varvid ramen fick sig en rejäl 
törn. Själv fick jag därefter vänja mig vid att cykla omkring med den 
”puckelryggiga” cykeln. Jag fick mig en törn också, men det gjorde inte så 
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mycket. Mest bekymrad var jag för min fina cykel! - Sparkhjulingar lekte man 
med i yngre år. Min bror Gunnar fick en sådan med trampmekanism. 
 
Ibland samlades det en grupp barn eller ungdomar på gatan, ex. Svenssons, 
Schwenkes och Lindemanns pojkar för att tävla i en lek som kallades ”knivstick”, 
som innebar att man från en startlinje böjde sig så långt framåt som möjligt och 
försökte att placera en spetsig kniv eller skruvmejsel i sanden mellan två 
gatstenar. Målet var att nå en förut bestämd linje tvärs över gatan längre bort. 
Lyckades man få fäste för kniven eller skruvmejseln, utgjorde denna punkt 
utgångsläget i nästa kastomgång. Träffade man sten, eller ej fick fäste, blev det 
bom och således inget avancemang.- En annan lek var ”kippel & kappel”, där 
man utnyttjade en kraftig träpinne för att slå på ytterspetsen av en liten tjock stav 
som hade spetsats i ändarna. Konsten var att skicka iväg den lilla staven med den 
stora pinnen så långt som möjligt efter det att man slagit på spetsen av den lilla 
staven och fått den att flyga upp i luften. 
 
Roligt var också, under förutsättning att det fanns ett lämpligt underlag, att 
hållaigång en snurra så länge som möjligt genom att slå med en piska. - Spel med 
ler- och glaskulor var också omtyckt. - Att rulla tunnband kom också då och då 
på tapeten. I samband med födelsedagskalas var det aktuellt med många andra 
lekar, ”kapten det regnar”, balansering av ägg på sked, säckhoppning, monopol, 
tärningsspel, kortspel o.s.v. 
 
På vintrarna gillade jag att ägna mig åt kälkåkning. Vi kopplade gärna ihop två 
kälkar, då kunde den som satt främst på den bakre styra hela ekipaget. Vi barn 
hade skidor, det var dock ej så många andra som hade. Terrängen och snökvalitén 
inbjöd endast sällan till mera omfattande turer, möjligen i trädgården! Mera 
omfattande intresse ägnades däremot åt skridskoåkning. Tillgången på lämpliga 
isar var bättre än på snö. Skridskorör hade man ej på den tiden, utan vi hade den 
typen av skridskor, som med en skruvanordning på främre delen av skosulan och 
på klacken av kängorna klämdes fast. Om vädret så tillät på söndagar, kunde det 
hända att Pappa Walter följde med oss på isen iförd sina konståkningsskridskor. 
Han var duktig på isen, han hade i ungdomsåren tränat konståkning och vunnit en 
hel del utmärkelser. 
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Eskapader 
 
 
Erfarenheter är ofta mer eller mindre dyrköpta. Detta gäller förstås också för 
barn. I föräldrarollen ingår att förbereda sina barn på faror och förklara 
innebörden och konsekvenser av olika sätt att hantera en situation eller att 
uppträda. Likväl måste barnen få samla sina egna erfarenheter, ibland kanske för 
att övertyga sig om att föräldrarnas varning varit berättigad. Jag visste så väl att 
det var farligt att stoppa fingrarna i ett proppskåp om en säkring skruvats ur, men 
ändå drevs jag av en underlig nyfikenhet att känna efter. Nåväl, detta var på 110 
V-tiden, nu visste jag i alla fall hur det kändes. 
 
 

Lek med bock och badbalja 
 
Konsekvenserna av många incidenter var ju så uppenbara, men barn i en 
upphetsad leksituation tänker inte alltid tillräckligt långt. En från början oskyldig 
lek var att jag som 13-åring retade en bagge, som vi 1941/42 hade i trädgården, 
att stångas. Det var andra som primärt hade lärt upp honom. Till en början stod 
jag framför honom, det var roligt. Så fick jag idén att bocken skulle springa ikapp 
mig, det var ännu roligare. Kunde denna känsla låta sig ytterligare stegras genom 
att jag satte mig på cykeln, månne? Jovisst, jag startade längst bort i trädgården 

och satte full fart, baggen 
efter mig. Vad jag i den 
fallande skymningen inte 
hade observerat var, att ett 
klädstreck var spänt tvärs 
över gräsmattan. Med full 
fart cyklade jag mot detta 
streck och fick det i halshöjd 
mot mig. Tur i oturen var att 
strecket brast, men dess-
förinnan hade jag fått en 
tryckskada på struphuvudet 
som gav mig svårigheter att 
tala några dagar fram-över 
samt en ordentlig reva 
utanpå halsen. Baggens 
stångande hade jag i den 
uppkomna situationen ingen 
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känning av. Åtminstone inte som jag nu minns. 
 
Mera oskyldiga var Pauls och mina övningar på väg hem från Schaumannskolan i 
anslutning till en bäck bakom skolan. Vatten uppfattas alltid som fascinerande, 
det är så mycket liv i och omkring vatten. Genom att vi tog vägen via bäcken, 
skulle skolvägen också förkortas. I någon intilliggande trädgård spårade vi upp en 
planka, som räckte tvärs över bäcken. Och flera dagar kom vi hem från skolan 
kraftigt försenade, nersölade och blöta till våra mödrars bedrövelse. Jag fick väl 
stå till svars. Våra förehavanden var rätt oskyldiga i och med att vattendjupet 
innebar ingen fara för oss ifall vi ramlat i bäcken. 
 
Som tidigare nämnts var Edmund 
insyltad i kvarnen, så han hade goda 
relationer och tillstånd att leka intill den. 
En vårdag då ”Rahlaus” vatten (en bäck 
som passerar Liliencronparken i 
Rahlstedt) forsade förbi kvarnen lockades 
vi till att pröva en ”båtfärd” i ett 
undanställt gammalt badkar av förzinkad 
plåt. Farkosten försågs med ett rep, så att 
den inte skulle flyta iväg innan vi hade 
embarkerat den. Några brädstumpar ut-
nyttjades som paddlar. Det gick en kort 
stund, tills jag reste på mig för att kliva 
iland, då slog baljan runt och jag föll i 
vattnet. Baljan flöt iväg, så jag fick 
simmande eller springande i vattnet fånga 
in den för att återföra den samt att lyfta 
den iland. Lommande hemåt hade jag så 
vunnit ytterligare en erfarenhet. 
 
 

Grupptryck 
 
Ibland har jag undrat om det inte i vissa av människans utvecklingsstadier finns 
en lust eller rent av en drift att sabotera och förstöra, ex. att klottra eller att bita i 
äpplen sittande i träd, som beskrivits på annan plats, att överskrida det tillåtnas 
gränser och allmänt accepterade normer. Fenomenet manifesterar sig troligtvis 
särskilt i en grupp av ungdomar. Kanhända att det är ett sätt att visa sin makt och 
styrka. Vid ett tillfälle var vi en grupp om 6 - 7 barn i åldern 5 till 10 -11 år, som 
inkluderade även ett par flickor, jag hörde till de yngsta och var kanske 5 år. Vi 
uppsökte en avskild koloniträdgård för att spana in och leka där. Det hela 
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urartade, toapappersrullen slängdes i utedasset och några glasrutor i ett litet 
växthus krossades, helt meningslöst. Förmodligen hade ingen enskild av oss burit 
sig åt på detta vis, men i och med att vi var ett kollektiv, kände sig den enskilde ej 
längre ansvarig. Jag tar upp detta som ett exempel, för att peka på vikten av att i 
fostran trycka på att en kollektiv handling ej får frita den enskilde från ansvar. 
 
En grannpojke i 12 - 13 års åldern som vi alla gillade och hade stor respekt för, 
fick på något sätt reda på våra tidigare härjningar och föreslog att vi istället skulle 
leka sju dvärgar, d.v.s. vi skulle överraska ägaren av den drabbade 
koloniträdgården med en god gärning. Vi tågade dit med våra trädgårdsredskap 
för att rensa bort ogräs i rabatter och på gångarna, kratta gångarna och snyggade 
upp på tomten så gott vi kunde. Så skedde och vi var nöjda och glada för att ha 
åstadkommit något positivt. En stjärna för den äldre pojken, som visade sig ha 
ovanligt kurage och socialt ansvar eller som det numera heter social kompetens! 
 
 

Förbjuden lek med eld 
 
Stimulans till andra aktiviteter upplevde jag också på tomten intill Paul, på vilken 
man så länge som tomten var obebyggd hade en plantskola med framför allt 
barrväxter (ca 2 m högt bestånd). Mest aktiva här var vi i 10-11 års åldern. Så 

grävde vi exempelvis hemliga grottor. 
I denna fas av vår utveckling skulle vi 
försöka bli större och tuffare genom 
att försöka oss på att röka. Det fanns i 
Tyskland ett förbud att sälja 
tobaksvaror till minderåriga. Vi gick 
till en liten tobaksaffär och påstod att 
några vägarbetare inte så långt 
därifrån hade bett oss att köpa ett 
paket piptobak. Vi visste precis vilken 
sort det skulle vara och svävade inte 
på målet, d.v.s. den sort som Pauls 
morfar brukade stoppa i sin pipa. 
Tobakshandlaren såg lite misstänksam 
på oss, samtidigt ville han ju sälja och 
så gjorde han.  
 
Efter det att denna fas var avklarad 
drog vi iväg till våra grottor. Paul 
hade enligt mitt tycke en mycket 
förnämlig pipa. Dess huvud var 
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utformat som en dödskalle med två röda glasbitar inlagda som ögon. Pipskaftet 
utgjordes av ett smäckert bamburör. Pauls pappa hade nog köpt pipan på resa till 
en främmande kontinent. Han var ekonomichef på ett av HAPAG:s (Hamburg-
Amerika-Passagerarlinjens) moderna passagerarfartygen. För egen del hade jag 
en lerpipa, som jag använt att blåsa såpbubblor med. Vi bolmade på ordentligt, 
sittande i våra täckta grottor. Det räckte inte med en pipa, det blev både två och 
tre. Men det tog inte så lång tid, förrän jag blev illamående och kräktes utanför 
min grotta. Mitt korta pipskaft överförde effektivt en massa smörja i mina lungor, 
medan Pauls pipa med långt skaft hade en större ”renande” verkan på röken. Men 
han kände sig inte heller riktigt bra, så vi gick in i Pauls hus källarvägen. Det tog 
inte många minuter förrän det var Pauls tur att kräkas, mitt på källargolvet. 
Spåren skulle snabbast möjligt undanröjas, vilket innebar ett slamrande med en 
plåthink, som gjorde Pauls mamma nyfiken. Inpyrda med tobaksrök spred vi 
doften vida omkring oss. Det behövdes bara ett kort förhör, så nödgades vi falla 
tillföga och medge vår brottsliga handling. Denna erfarenhet gjorde att rökningen 
prioriterades ned. 
 
Apropå Pauls källare fanns i deras matkällare ett förråd med sherry i 5-liters 
damejeanner. Pauls pappa brukade ha med sig frukt, vin och mycket annat från 
sina resor till tropikerna. Av någon anledning hade Paul fått smaka på sherry 
tidigare och funnit behag i den. Så vid något tillfälle hjälptes vi åt att lyfta ner 
någon damejeanne, tog upp korken, luktade och smakade på vinet, visst var det 
gott. Men hur smakade då den nästa? Vi provade ytterligare en annan sort, men vi 
kunde inte förnimma någon större skillnad vill jag minnas. Vårt förehavande 
upptäcktes genom att Pauls mamma på kvällen i samband med att hon sade god 
natt till honom märkte att han spred en angenäm sherrydoft omkring sig. Så 
följde ytterligare ett strängt förbud! 
 
Vid något tidigare tillfälle skulle jag visa Edmund något spännande i vår källare, 
kokspannan var igång. Men för att experimentet skulle lyckas, erfordrades en 
tidning. Förmodligen föddes detta förslag vid åsynen av att tidningsbudet just 
hade burit ut tidningen. Så vi tog en tidning ur grannens brevlåda, sprang hem 
och via källarfönstret tog vi oss in i pannrummet. Jag öppnade den nedre luckan i 
pannan och pillrade fram en glödande koksbit på källargolvet, varpå jag lade 
tidningen intill som tog eld - ett lyckat experiment. Vad vi inte hade räknat med, 
var att tidningsmottagaren hade observerat vårt tillgrepp av tidningen. Men 
tidningen hade redan ”offrats”, då han ringde på och Mamma Märta var helt 
oförstående. Det tog sin tid innan vi föll tillföga, mycket dumt gjort av oss. 
 
Umgänget med svartkrut var förstås också lockande och erfordrade 
experimenterande, vilket skedde i ett grustag bakom vår tomt. Fastän jag som 
tolvåring var fullt medveten om riskerna hände det ändå att glödande partiklar 
kom att bränna hål på ärmen av min jacka. - Betydligt vådligare var 



 
 
44

experimenterandet med karbid i Seiffen. I vår förläggning pågick 
svetsningsarbeten på en värmeanläggning. På den tiden hade man inte acetylen 
(en brännbar gas som behövs för s.k. gassvetsning) på ståltuber som idag, utan 
man hade en tryckbehållare med vatten i botten och sänkte i den slutna behållaren 
karbid ned i vattnet, varpå acetylen genererades. Karbidlyktor enligt denna 
princip användes för 100 år sedan på bilar, motorcyklar och t.o.m. cyklar. - 
Experimenterandet innebar att vi stoppade ned karbid i en aluminiumflaska, satte 
på skruvlocket och vände på flaskan upp och ned, så att acetylen genererades. 
Flaskan antog en nästan klotaktig form genom gasutvecklingen inuti och gas som 
pyrde ur skruvlocket tändes på. Även om den låg på marken och inte 
exploderade, var detta en mycket farlig lek!  
 
Vid ett tillfälle kom jag i en mycket tokig lek att gentemot Pappa Walter bete mig 
väldigt dumt. Jag var väl i 10-årsåldern då jag i trädgården sprutade vatten på 
honom med en cykelpump, som jag hade sugit upp vatten i. Trots hans tillsägelse 
lät jag inte bli att fullfölja min lek med pumpen och sprutade vatten på honom. 
Inte hade jag i detta läge förstånd nog att förutse att vattnet skulle förorenas med 
olja från pumpen. Det var väl ett av de få tillfällen som jag minns att Pappa 
Walter kroppsligt agade mig. För sent insåg jag mitt tokiga beteende! 
  
 

Nära skottlossning 
 
Eskapadberättelserna skall avslutas med en polisjakt, som hade kunnat få 
allvarliga följder. Som 13-årig ledare (Jungschaftsführer) för en grupp av 8 
pojkar,  
hade jag fått i uppdrag att förmedla ett budskap till alla dessa. Då min cykel var 
trasig, tog jag Gunnars, som han efter mycket trixande (under kriget gick förstås 
huvuddelen av denna produktion till försvaret) äntligen hade fått och som han var 
mycket rädd om. Sannolikt hade jag inte fått låna den, om jag hade bett därom. 
Under denna tur som kunde beräknas till ca 2 km, kom jag cyklande på trottoaren 
att möta en likaledes cyklande polis (dock cyklade han på körbanan). Eftersom 

körbanorna var belagd 
med kul-lersten, cyklade 
folk ofta på trottoarerna, 
vilket var förbjudet.  
 
Polisen uppmanade mig 
barskt att stanna. 
Medveten om att bli av 
med Gunnars cykel på 
minst en vecka (sådana 
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förseelser beivrades med att polisen låste in cykeln för en vecka eller längre), 
drog jag iväg i högsta möjliga tempo med polisen bakom mig. Avståndet ökade 
undan för undan. Efter omkring 2 km nådde jag fram till min skola, som låg 
mellan två gator, och svängde över skolgården mot den bakre entréporten. 
Tursamt nog var porten olåst och jag gömde cykeln i källaren, efter det att jag 
snabbt bett vaktmästaren om att få göra det. Sen sprang jag upp för trappan, och 
från ett fönster kunde jag på skolgården se den undrande polisen spanande efter 
mig. Snart gav han sig av. Efter en stund lämnade även jag skolan via den främre 
porten. Den fortsatta sträckan cyklade jag förmodligen snällt på körbanan.  
 
Efter några dagar mötte jag en dam, som hejdade mig och berättade att hon var 
alldeles i närheten då polisen försökte stoppa mig och att han var beredd att 
skjuta (varningsskott) med sin tjänstepistol, men att han hejdade sig. Ytterligare 
några veckor senare mötte jag gående på trottoaren den ifrågavarande 
polismannen. Han kände igen mig. Det visade sig att han bodde endast 100 m 
från oss och han hade SD- (Sicherheitsdienst-) emblemet på sin uniform, alltså 
hade han anknytning till Gestapo. Min reflektion var förstås att jag hade all 
anledning att vara försiktig. Ett samtal utspann sig och han gav mig mer eller 
mindre i uppdrag att hjälpa honom med att som bestraffning transportera en fåtölj 
till en tapetserarverkstad, vilket jag också gjorde. Jag hade en känsla av att han 
innerst inne respekterade mig för min djärva bedrift att komma undan, det kanske 
inte var så vanligt att folk kom undan för honom! 
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Plikter 
 
 

I hemmet 
 
Vi barn hade inga självklara och fasta plikter vad gäller deltagande i 
hushållsarbetet i och med att vi hade hemhjälp. Det rörde sig mest om 
handräckningstjänster, där Mamma Märta var noga med att vi skulle lära oss att 
ex. duka bord och torka disk. Att lyda Märta var viktigt, brist på efterrättelse 
kunde lätt resultera i en liten ”klapps”, som hon kallade det, men en sådan i 
ansiktet kunde vara nog så kännbar. Dåtidens uppfostringsmodell innebar också 
att av all mat som kom på bordet skulle man äta de portioner som lades på 
tallriken. Önskade man mera så fick man ta om. För egen del minns jag att 
brödsoppa och vissa fiskrätter tog det längre tid att inmundiga än många andra 
rätter. 
 
I trädgården var det framför allt bärplockningen i början av juli månad som 
krävde en årligen återkommande insats av oss barn innan vi skulle ”få åka” på 
sommarnöje. Det var segt med plockning av vinbär, och krusbärsbuskarna stack 
ju så förfärligt. Självfallet var det en överdriven reaktion från oss barn. En 
bidragande orsak till vår negativa inställning var förstås att vi ville leka, andra 
barn kanske väntade på oss, och så påverkade vi förstås varandra. Därutöver var 
vi troligtvis lite bortskämda. Hade vi haft mera regelbundna uppgifter i hemmet, 
hade säkerligen också bärplockningen varit en mera naturlig ”plikt”. Vid något 
tillfälle hade vårt beting satts till att fylla en gryta med röda vinbär. För att fortare 
få grytan fylld, hade någon (förmodligen ett äldre syskon) kommit på idén att ha 
jord i botten. Detta uppdagades förstås och ledde till ett förmodligen väl förtjänt 
straff.  
 
Arten av bestraffning i detta fall kommer jag inte ihåg, men i tidig ålder kom jag 
ihåg att jag fick gå och lägga mig mitt på dagen eller att på kvällen gå till sängs 
tidigare. Vid andra tillfällen kunde det bli utegångsförbud eller förbud att lämna 
trädgården. Ibland fick vi stå i var sitt hörn (skamvrå), vända mot detta och 
skämmas. Så kunde det också hända att vi fick förbud att använda våra cyklar.  
 
Apropå plikter i trädgården kunde de också vara lustbetonade och positivt 
laddade. Så kommer jag ihåg att jag som tio- eller elvaåring gärna krattade 
gångarna på lördagseftermiddagarna (på förmiddagen var det ju skolgång på den 
tiden) eller att jag på eget initiativ lade om kantsättningar av kullersten utefter 
rabatter. Min inställning till trädgårdsarbetet hade vid denna ålder påtagligt 
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förändrats. Jag trivdes med att böka i jorden. I Rahlstedt, som i landet i övrigt, 
gällde regeln att trottoarerna skulle hållas rena, inte bara genom snöröjning och 
sandning vintertid, utan även genom sopande och ogrässkyfflande under året i 
övrigt. Märta tyckte inte om att jag sopade gatan, hon menade att sådant arbete 
var inte ”fint och passande” för mig. 
 
 

”Samhällelig solidaritet” 
 
Andra sorters plikter växte fram med det nationalsocialistiska (d.v.s. NS-) 
systemets spridning i Tyskland. Hela samhället skulle styras politiskt. 
Makthavarnas målsättning var att alla medborgare skulle engageras i det 
vittförgrenade organisationsnätet. Således fanns det organisationer med politiskt 
förtecken i näringslivet, i alla delar av folkrörelserna (ex. idrott), fackföreningar, i 
hantverks- och yrkesförbund o.s.v. Män, kvinnor och ungdomar skulle visa sin 
solidaritet mot samhället och dra sitt strå till stacken. Partiets och statens 
intressen var överordnade.  
 
Vad gäller de nazistiska ungdomsorganisationerna fanns två åldersnivåer. Båda 
avsåg såväl pojkar som flickor: mellan tio och fjorton år samt den andra gruppen 
mellan fjorton och arton år. Den senare kategorins pojkar och flickor kallades 
Hitler-Jugend (HJ) respektive Bund Deutscher Mädchen (BDM). Pojkarnas och 
flickornas organisationer upp till 14 årsåldern kallades för Jungvolk (”ungt folk”, 
JV) respektive Jungmädchen (”unga flickor”, JM). 
 
Något formellt obligatorium att tillhöra dessa organisationer existerade inte. Men 
det kom att bli så i praktiken. Min syster Daisy berättade exempelvis från sin 
skoltid i Wandsbek att en kamrat i hennes klass, som ej anslutit sig till BDM, 
förebråddes av en lärarinna kort innan hon skulle ta studenten för att ha målat 
sina läppar. Detta var ej tillåtet i skolorna på den tiden. Följden blev att hon ej 
fick gå upp i studentexamen. Det var uppenbart att det ej var hennes prestationer 
som gav anledning till detta straff. Klasskamraternas uppfattning var entydig, vid 
ett medlemskap i BDM hade hennes situation varit en helt annan.  
 
Att som ungdom välja en egen och avvikande väg var svårt, särskilt i ett totalitärt 
system och under en epok, som under 1930-talet, då det uppenbarligen gick 
”framåt” för NS-rörelsen. För egen del tilläts jag inte att som 10-åring vara med i 
JV, för Mamma Märtas politiska uppfattning var emot nazismen och 
militarismen. Flertalet av mina klasskamrater i gymnasiets årskurs 1 och som var 
födda 1928 var redan medlemmar i JV, så även Paul. Antagligen tjatade jag om 
att få vara med, mina syskon hade ju också relativt nyligen blivit medlemmar. Så 
jag fick väl bli JV-medlem hösten 1939 och efter någon tid fick jag också en 
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sommaruniform, d.v.s. svarta, korta manchesterbyxor med bälte, brun skjorta, 
svart halsduk med läderknut samt brun båtmössa. Armbindeln med hakkorset på 
prydde endast HJ- däremot ej JV-uniformen. Inköpet av vinteruniformen fick 
dock stå an! 
 

Medlemskapet i JV (f.ö. förknippat med en 
lägre medlemsavgift) medförde en hel del 
plikter. Således hade vi sammankomster med 
närvaroplikt en fast eftermiddag varje vecka. 
De flesta sammankomsterna hölls i Ung-
domens Hus (Haus der Jugend) omkring 3 km 
hemifrån. Därutöver var det minst två 
sammankomster, ofta lördagar eller sön-dagar, 
per månad. Vi var väl mellan 30 och 40 pojkar 
som utgjorde ett ”tåg” (Zug) bestående av fyra 
ungdomsgrupper (Jung-schaft). Den 
funktionella enheten var tåget. Ingen tvekan, 
den övergripande målsätt-ningen var 
förmilitär, fysisk och ideologisk fostran. Vi 
fick lära oss att hälsa och stå korrekt, att 
marschera snyggt, att sjunga fosterländska och 
krigsinspirerade sånger samt att ta oss fram i 
terrängen på ett för soldater anpassat sätt. Vi 

fick förstås lära oss att lyda givna order. Olydnad kunde medföra enskild eller 
kollektiv straffexercis. Ledaren för tåget var ca 15 år och ungdomsgruppledaren 
ett par år äldre än vi själva. 
 
 

Individuell och gruppfostran 
 
Kroppslig fostran spelade alltså stor roll. Tävlingar avsåg dels individuella och 
dels lagprestationer, ibland med ”militärt” inslag. En lagtävling av senare typ var 
de s.k. terränglekarna med ett försvarande och ett anfallande lag. Lagen skulle 
numerärt vara jämnställda. Leken kunde utspelas med ett tiotal och ända upp till 
100 deltagare per lag. Den första uppgiften för det angripande laget var att finna 
ut var ”fienden” förskansat sig i terrängen, kanske flera km ute på landet. Alla, 
såväl försvarare som angripare, försågs med en ulltråd kring handleden. Så 
småningom blev det anfall och närkamp. Då gällde det att på så många 
motståndare som möjligt rycka av tråden (och helst samla dem som troféer), som 
ett tecken på, att vederbörande oskadliggjorts. Vederbörande fick då ej fortsätta, 
vilket övervakades av stridsdomare. Laget som hade kvar de flesta delta- 
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garna med intakta trådar kom, då slutsignalen gavs, att framstå som segrare. 
Sådana övningar kunde ta en hel dag, d.v.s. antingen en lördag eftermiddag eller 
en söndag. Att helgen på detta sätt förstördes gillade jag inte. 
 
Exempel på individuella tävlingsgrenar kunde vara simning, boxning eller 
luftgevärsskytte. I anslutning till en simtävling, där jag hävdade mig rätt väl, 
skulle vi ha en boxningsmatch. Jag hade inte tränat inom denna sport och det var 
nog första gången jag hade boxningshandskar på mig. Det bestämdes (och 
därmed var det min plikt) att jag skulle gå min match mot Rolf K., en liten 
undersätsig kombattant, som faktiskt tidigare hade boxat en del. Redan före 
matchen såg jag mig som förlorare. Jag uppfattade mig som alldeles för lång och 
osmidig för denna sport. Min motståndare kom som boxningskunnig att vara 
favorit och hade således kamraternas stöd. Så snart matchen hade blåsts igång, 
pucklade vi på varandra. Men rätt som det var, fick jag en fullträff mitt i ansiktet 
på honom, så hans näsa sprang i blod och det forsade ur hans näsa på sällan 
skådat sätt. Matchen avblåstes och jag fick helt oväntat ta emot åskådarnas 
”hyllning”. 
 
Förvisso, även nyttoinriktade plikter fanns. Således var vi involverade i några 
återkommande skrotinsamlingar under krigstiden. Insamlingarna gällde främst 
olika metaller, förmodligen ämnade för rustningsindustrin. - I och med att många 
familjeförsörjare under kriget var inkallade, var det svårt för kvinnorna att på 
hösten få sina trädgårdsland grävda för att kunna brukas på våren. Olika NS-
organisationer bland dem även HJ och JV engagerades att hjälpa till. Detta var 
förstås till stor hjälp för de berörda.  
 
Inför julen 1942 utgick en uppmaning till JV-enheterna att tillverka julklappar 
(leksaker) för barn. Den industriella tillverkningen låg nere p.g.a. kriget. Jag 
kommer ihåg att vår grupp som lövsågsarbeten tillverkade djur, kossor, hästar 
och får som målades och limmades fast på små plattor för att kunna ställas på ett 
underlag av grön papp med en gärdesgård runtom föreställande en beteshage. 
Dessa leksaker såldes till förmån för vinterhjälpen (Winterhilfe, Röda Korset). - 
En annan matnyttig aktivitet var vårt deltagande, organiserat genom skolan, i 
potatisskörden höstarna 1942 och 1943. Under två veckor var vi enskilt eller två 
och två inkvarterade hos jordbrukarfamiljer och lärde oss både det ena och det 
andra (bl.a. att leda en brunstig ko till tjuren). Som tur var hade vår bonde en 
potatisupptagare med ett kasthjul, som lade potatisen i en sträng. Det kändes dock 
i ryggen att gå böjd hela dagar. Någon avlastning blev det genom att krypa på 
knäna, men det kändes också. Och så fick man lyfta upp de tunga korgarna och 
tömma dem i kistvagnen försedd med höga lemmar.  
 
En annan plikt bestod sommaren 1939 i att ett stort antal ungdomar 
kommenderades till Hamburg för att välkomna den från Spanienkriget 
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återvändande Legion Condor. Dessa krigare (främst flygare) hade fraktats per båt 
från Spanien och destinationshamnen var Hamburg. Enligt ett rykte skulle Göring 
färdas i spetsen på kortegen med ”legionärerna”. Jag kommer så väl ihåg där vi 
stod, nedanför Bismarckmonumentet, i den gassande solen. Jag undrar om vi 
hade med oss något att dricka, kanske någon smörgås att förtära. Legionen kom 
så småningom och hälsades med öronbedövande rop. Alla var entusiastiska att 
hälsa dessa legionärer välkomna hem! 
 
Så vitt jag minns, kom min bror Gunnar in i HJ något innan det att jag fick vara 
med i JV. I och med att han var nästan fyra år äldre än jag, blev det för hans del 
HJ. Han hade under några år tagit pianolektioner och kunde läsa noter. Han kom 
därför att vara med i HJ:s musikgrupp och lärde sig att spela tvärflöjt. Brukligt 
var att musikanterna med lämplig musik anförde en marscherande kolonn. Det 
var mest trummissar och flöjtister, andra kvalificerade blåsare fanns inte. Gunnar 
var ej särskilt trakterad av dessa aktiviteter, förmodligen främst för att det innebar 
ett tvång, men också värjde han sig mot det militära tvånget i hela systemet. Jag 
har en känsla av att Mamma Märta mentalt gav honom ett varmt stöd. Det 
lämpliga i detta kan förstås diskuteras. Detta gjorde att han öppet opponerade sig 
mot NS-systemet inte bara i hemmet, utan även i skolan, vilket förstås framöver 
kom att bereda honom bekymmer. 
 
 

En konflikt uppstod 
 
Gunnar ville i början av 1940-talet ej vara kortsnaggad som flertalet av sina 
klasskamrater, utan ville ha sin egen stil med lite längre hår. Han gillade också 
amerikansk jazzmusik, helt i strid med många klasskamraters uppfattning. 
Gunnar kom i skolan att utsättas för mobbning, även om det fanns ytterligare 
några kamrater i hans klass som tyckte snarlikt som han, men de förmådde bättre 
än han att balansera sin opposition. Gunnar var en bra fotbollsspelare, som i 
början var eftertraktad att ha med i klasslaget, men denna förmåga vägde ej 
tillräckligt tungt för att balansera hans politiska uppkäftighet. 
 
Han hade några klasskamrater som var fanatiska HJ-pojkar och som hade ledande 
positioner i denna organisation, en av dem var Bodo R. Även några lärare tog 
ställning mot Gunnar. Hans situation föranledde mina föräldrar att omkring 
årsskiftet 1941/42 flytta över Gunnar till en mindre privatskola (Ahrens) i 
Hamburg. Där gick han tills han under våren 1943 blev inkallad till arbetstjänst. 
Alla som i Tyskland skulle göra sin värnplikt fick dessförinnan under 6 månader 
(under kriget avkortades denna tid) tjänstgöra i arbetstjänst (Reichsarbeitsdienst, 
RAD). Avsikten var väl ursprungligen att nedbringa arbetslösheten i början av 
NS-tiden tidigt under 1930-talet, men säkerligen också att bygga upp de 
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presumtiva värnpliktigas fysiska kapacitet inför den egentliga värnplikten. En 
huvuduppgift för RAD-män var att utföra anläggningsarbeten, ex. byggandet av 
”Autobahn”. Även för flickor fanns det en ”Arbetstjänst” med deltagande i 
lantarbete och hushållsarbete, särskilt som stöd i s.k. barnrikefamiljer samt under 
kriget med arbeten inom rustningsindustrier. 
 
Utan att minnas det egentliga orsakssammanhanget kom Gunnar under sin tid i 
Ahrensskolan att bli indragen i en politisk kontrovers, som gjorde att han blev 
kallad till förhör i Neuengamme, ett beryktat koncentrationsläger utanför 
Hamburg. Där förhördes han och man kvarhöll honom i några veckor. Man 
snaggade hans hår. Innan han släpptes fick han underteckna en försäkran om att 
ej yppa något om vad han sett eller hört i lägret. Ett löfte som han mig veterligen 
hållit hela sitt liv. Jag har alltid haft känslan av att Gunnar på något sätt i sitt 
innersta tagit skada under NS-tiden. Tyvärr blev det aldrig någon klarläggande 
diskussion i denna fråga mellan oss. Men mobbningen i skolan av ungnazisterna 
förstörde mycket, det insåg jag redan då och att hans klasskamrat Bodo var en 
drivande aktör i detta spel. 
 
Inom JV-organisationen kom jag att ha denne Bodo R. som näst högste ledare i 
Rahlstedt. Han var tiden 1942/43 ”Fähnleinführer”, d.v.s. chef för tre eller fyra 
”tåg”, alltså för ca 120-150 pojkar. I motsats till Gunnar stod jag ej i öppen 
opposition till systemet, men å andra sidan hade jag ju upplevt vilka käppar som 
hade satts i hjulen för min bror. Jag var splittrad! Utan att egentligen vilja det, 
kom jag genom Bodos aktion att bli befordrad till ungdomsgruppledare 
(Jungschaftsführer) och anförtroddes förmanskapet för en ”Jungschaft”, d.v.s. 
den minsta enheten om 8 - 10 pojkar. Ur Bodos synvinkel tycks hans aktion ha 
varit riktad mot Gunnar, genom att dels demonstrera sin makt att kunna befordra 
mig och dels att Gunnars egen lillebror minsann var en politiskt trogen person 
och en som han litade på. Jag kommer så väl ihåg Bodos långa politiska 
utläggningar, hur trötta vi blev av att lyssna på detta malande. Han var verkligen 
en fanatisk ledare, en enligt dagens språkbruk s.k. fundamentalist, förmodligen 
ända in i döden som soldat i Italien sommaren 1944. 
 
Det var ont om luftgevär när vi skulle ha skjutövningar. I 13-årsåldern var vi 
tillåtna att ta skyttemärke, vilket var spännande. En sådan övning skulle hållas i 
trädgården hos en av ”tågledarna” (Hans-Jürgen K.). Vi tillfrågades av denne 
huruvida någon kunde ta med sig ett gevär. Så frågade jag mina föräldrar och fick 
klarsignal att ta med Pappa Walters fina Diana-luftgevär. Precisionen på geväret 
var mycket hög och för mig var det inget problem att kvalificera mig för 
skyttemärket.  
 
Våren 1943 skulle ytterligare en grupp pojkar ha skjutövningar. Bodo R. hade 
förstås fått reda på att Pappa Walter hade ett luftgevär och att jag tidigare haft 
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med mig det på en skjutövning, varför han bad mig att ta med mig luftgeväret för 
en veckas övningar. I denna situation kom jag att förbigå mina föräldrar, tyvärr 
frågade jag ej om lov, utan smugglade ut geväret från hemmet. I samband med ett 
luftangrepp och påföljande kaos några dagar senare försvann geväret från ”Haus 
der Jugend”, och Bodo kunde ej skaffa fram det. Jag vågade inte berätta detta 
hemma. Skamligt förstås, att jag ej kunde berätta detta. Men det var den politiska 
splittringen mellan Gunnar och Bodo R., som indirekt hade givit upphov till 
denna utveckling och att jag ansåg mig ej kunna vägra att ta med geväret. Efter 
kriget begärde ockupationsmakten in alla vapen, även luftgevär och luftpistoler. 
Så, om inte förr, så hade Pappa Walter förlorat sitt luftgevär då.  
 
 

Politisk skolning 
 
Externa kurser anordnades redan på den tiden. Det måste ha varit 1942 eller tidigt 
1943 som jag tillsammans med ett gäng pojkar från Rahlstedt skickades till ett 
ungdomsläger (JV-Lager) för en vecka till Wandsbek, d.v.s. närmaste stadsdel på 
vägen in till Hamburg. Undervisningen omfattade fysisk träning, 
marschövningar, sång, ett antal timmar om första hjälpen (förmodligen den bästa 
delen av hela veckans kurs) och framför allt politisk skolning, meddelad av vuxna 
nazister i bruna uniformer. I denna del ingick också att vi fick se på ett par 
amerikanska journalfilmer. Vi upplevde det som helt otroligt att se ”fiendens” 
journalfilmer, vilket förtroende! Här var det färgade boxare som slogs, kvinnor 
som slogs i gyttja och försökte smeta ner motståndarna med gyttja (utanpå 
kroppen och innanför brallorna) samt mycket annat om livet i USA. Vår uppgift 
var att efteråt i en uppsats ”värdera” kvaliteten och innehållet i tyska 
journalfilmer och i det vi hade sett från USA. Helst ville man också se en analys 
av ländernas politiska system. Så rättades uppsatserna och vissa ”förtjänta” 
uppsatsskrivare fick då läsa upp vad de hade skrivit. Observera att jag ej tillhörde 
dem som hade äran att agera uppläsare. Bedömarna kanske hade alltför svårt att 
läsa min handstil! Vi insåg utan större illusioner att avsikten med denna kurs var 
att indoktrinera oss. I vilken utsträckning det lyckades är tveksamt, det var ju så 
genomskinligt. Dessutom hade kriget kommit in i en stagnationsfas och folk 
började undra om fortsättningen.  
 
Förresten, i närheten av detta läger fanns en simhall i en industrianläggning som 
jag fortsättningsvis kom att utnyttja. Men man fick passa sig för den kvinnliga 
badvakten, en snygg, brunögd 25-årig tjej, som mycket hårdhänt straffade 
olydnad (mest stojande och stimmande pojkar kring bassängen) genom att med 
kraft nypa i badgästers bröstvårtor. - Fler och tyngre plikter skulle det bli senare i 
samband med att vi kom att tjänstgöra vid luftvärnet, mer om dessa rapporteras 
senare.  
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Kriget kom 
 

 

Politiken efter maktövertagandet 
 
Redan innan maktövertagandet hade nationalsocialisterna byggt upp ett system 
för att driva igenom sina idéer. Med politisk skicklighet förmådde Hitler, speciellt 
efter maktövertagandet 1933, att manövrera ut sina motståndare. Då Hitler ansåg 
det nödvändigt, röjdes motståndare ur vägen. Mycket målmedvetet kom NS-
partiet att bygga ut sin makt över näringsliv, finansväsende och kulturliv i syfte 
att toppstyra och kontrollera hela samhället. Detta arbete påbörjades i direkt 
anslutning till Hitlers maktövertagande. Likriktning och toppstyrning drabbade 
även fackföreningarna, som upplöstes och ersattes av ”DAF” (tyska 
arbetsfronten) som omslöt samtliga arbetstagare. Då det gällde kulturlivet fick 
”rikspropagandaminister” Goebbels ansvaret att leda ”utvecklingen”. Denne 
måste ha varit en av världshistoriens största demagoger. Oliktänkande 
bestraffades. Den demokratiska självständighet, som de gamla länderna enligt 
Weimarrepublikens lagar hade, upphävdes.  
 
Världsekonomins uppgång i början på 1930-talet var till hjälp för utvecklingen av 
den tyska ekonomin. Men Hitlers storsatsningar på olika byggprojekt samt på 
militär rustning bidrog ytterligare till att sänka arbetslösheten på kort tid till 
mycket låga nivåer. NS-partiets politiska kamp bedrevs i storskalig utsträckning 
och skyddades av den egna, mycket handlingskraftiga organisationen SA 
(”Stormavdelningar”). SA höll ”ordning” på de politiska mötena, vilket ofta 
innebar slagsmål med politiska motståndare, som betecknades som ”störande 
element”. SA-medlemmarna var ofta mycket radikala. SA leddes av Ernst Röhm, 
en f.d. yrkesofficer med klara socialistisk åsikter. Han var en av Hitlers förtrogna. 
Mycket tidigt uppstod i vissa kretsar av SA missnöje med den politiska 
utvecklingen i Tyskland under Hitlers ledning. Hitlers politik ansågs ej vara 
tillräckligt socialistiskt inriktad. Detta förde sommaren 1934 till Röhm-krisen. 
Enligt senare tids uppgifter skulle Hitler personligen ha skjutit Röhm. Nog 
kommer jag i alla fall ihåg att många var upprörda över utvecklingen. 
Propagandaapparaten utnyttjades dock för att till allmänheten förmedla en sådan 
bild av affären, som passade makthavarna. Många andra av SA:s ledare försvann 
samtidigt, vilket man dock lyckades att tysta ned. SA hade varit ett troget redskap 
att föra Hitler till makten, men i och med Röhms fall, kom hela SA att 
fortsättningsvis spela en mera underordnad roll, eftersom den politiska 
polisfunktionen fortsättningsvis övertogs av SS under Himmlers ledning. 
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Sommaren 1934 vistades vi i Sverige (Nyhamnsläge; efter vår hemkomst gifte sig 
f.ö. Lotte Twisselmann, d.v.s. Daisys svägerska, med Karl Keltsch). Snart efter 
Röhm-krisen dog Tysklands rikspresident Hindenburg. Läget föreföll labilt, men 
Hitler visade stor handlingskraft och deklarerade att det var onödigt med en 
president, istället skulle han ta på sig ämbetet som ”rikskansler och ledare”. Det 
anordnades en folkomröstning i frågan och resultatet blev, som i så många andra 
dåtida folkomröstningar i Tyskland, en förkrossande majoritet för statsledningens 
förslag. Tyskland hade alltså på detta sätt fått sin ”Führer” på motsvarande sätt 
som Italien hade sin ”Il Duce”. Så småningom fick alla tyskar tilltala honom som 
”mein Führer”, alltså indikerande en total underkastelse. 
 
Den germanska rasens överlägsenhet var en grundläggande idé i NS-politiken. 
Antisemitismen knäsattes i de s.k. raslagar, som 1935 stadfästes vid en 
partikongress i Nürnberg. De innebar bl.a. att arier icke fick gifta sig med judar 
och att judarna fråntogs sitt tyska medborgarskap och andra medborgerliga 
rättigheter. Andra konsekvenser var att judar ej fick studera vid universiteten i 
Tyskland. Judefientligheten underblåstes systematiskt. Judar förknippades med 
blodsugande kapitalister och internationell storfinans, som framställdes 
illasinnade mot Tyskland. Då en tysk diplomat 1938 sköts i Paris av en jude 
(förmodligen som en protest mot NS-systemet), iscensattes en klappjakt på judar 
i Tyskland. Judiska affärer vandaliserades, mord och mordbrand förekom samt 
flera synagogor stacks i brand. Den s.k. kristallnattens bödlar var SA-
organiserade. Polisen förhöll sig helt passiv. Förmodligen accepterades aktionen 
av breda befolkningslager, propagandan hade påverkat dem på djupet. Men det 
fanns också motsatsen. Så minns jag att Mamma Märta i samtal med sin (judiska) 
körsnär i Hamburg beklagade förföljelserna. Även gentemot vår husläkare (Dr. 
Calvari som också var jude) beklagade hon den pågående utvecklingen. Den 
senare emigrerade så snart han kunde till Australien.  
 
Hitlers djärva politik gjorde ett flertal officerare i ledningen för försvarsmakten 
mycket betänksamma. Hittills hade denna varit en dämpande faktor. 1938 gjorde 
Hitler sig av med sin försvarsminister (Blomberg) och arméöverbefälhavare (von 
Fritsch) och ställde sig själv i ledningen för armén med general Keitel som sin 
stabschef. Den senare kom att vara ett lydigt redskap ända till slutet av kriget. 
Dessa förändringar hade självklart konsekvenser på övriga nivåer inom 
försvarsmakten. Så hade likriktningen även här slagit igenom.  
  
Några militära rörelser i Rahlstedt i samband med intåget av tyska trupper 1936 i 
det sedan början av 1920-talet demilitariserade Rhenlandet har jag inget minne 
av. Även då det 1938 gällde inmarschen i Österrike var det lugnt. Hitlers politik 
blev undan för undan allt djärvare och hans krav eskalerade. Detta noterades med 
bävan av många i Tyskland. Så kom Sudetkrisen 1939. Då spred sig en oro för 
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den fortsatta utvecklingen och jag har ett minne av att några lärare på vår skola 
”mobiliserades”. Det politiska läget skärptes, även om Chamberlain-
överenskommelsen kom att ha en lugnande effekt. Planeringsarbetet gällande 
luftskyddet aktiverades. Sirener hade monterats lita varstans flera år tidigare och 
regelbundna funktionsprov genomfördes. Folk anmodades att skaffa gasmasker 
för säkerhets skull, vilket också hörsammades av Pappa Walter, som genom sina 
affärsförbindelser med Dräger-Werke i Wandsbek kunde köpa sådana till 
familjens alla medlemmar. 
 
 

Hur påverkades vi 
 
Som barn noterade jag tydligt, speciellt under andra hälften av 1930-talet, att 
omgivningen successivt förändrades. Livet tycktes att i ökande grad politiseras, 
man hänvisade mer och mer till NS-partiet, dess vilja och makt. Vid något 
tillfälle använde jag under mitt första skolår i något sammanhang ordet ”nazi”, 
men tillrättavisades av en generad lärarinna. Istället skulle man tala om 
nationalsocialister, då den förra termen uppfattades som nedsättande och rentav 
var förbjuden. Ibland undrar jag om man inte fortfarande i Tyskland är generad 
att använda termen nazi. Är det kanske att kommunister på den tiden använde 
termen på sina motståndare och att man kanske ville undvika termen för att ej 
själv betraktas som kommunist?  
 
Det politiska budskapet utnyttjades på 
många områden för likriktning. Även Pappa 
Walter kom att falla i denna grop av 
likriktning. Han gillade bilar och följde med 
intresse olika motorsporter. Ibland gjorde vi 
barn (åtminstone Gunnar och jag) sällskap 
med honom till någon motortävling i stan. 
Snart efter deatt han på 1920-talets slut hade 
skaffat bil, blev han medlem i Kraftfahrer 
Korps (KK). Bilägande herrar i Rahlstedt 
träffades och hade då och då trevligt till-
sammans. Men rätt som det var, så 
integrerades (likriktades) denna kår i NSKK 
och Walter fann sig att ha kommit in i en 
NS-organisation, d.v.s. i NS-bilkåren, utan 
att ha lagt två strån i kors.  
 
Bilägarna inom NSKK ställde årliga på 
våren upp och genomförde en 
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söndagsutflykt för invalider från första världskriget och deras fruar. Vid ett 
sådant tillfälle fanns det plats i bilen och jag fick följa med på en utflykt till 
sjöområdet kring Ratzeburg, d.v.s. öster om Lübeck. Där blev det en fin 
sightseeingtur med motorbåt. Dessa resor var mycket uppskattade av invaliderna, 
som ofta genom sina skador var mer eller mindre handikappade och som till följd 
av sina skador tillhörde gruppen med begränsade ekonomiska resurser.  
 
Pappa Walter gillade inte att vara med på NSKK:s sammankomster, men han var 
dock tvungen att visa upp sin uniform någon gång per år. Till uniformen hörde en 
störthjälm. Den använde vi barn för att pröva störtdykningar med huvudet före 
från våra cyklar och ner mot gräsmattan. Det visade sig dock att konstruktionen 
var alldeles för klen för våra övningar och således var denna huvudbonad snarast 
en ”skådehjälm”. - Det flaggades på 30-talet i många hus med hakkorsflaggor, 
men vår egen lilla Schleswig-Holstein-flagga på en lång bambustör tilläts vi inte 
längre att flagga med. Jag uppfattade också att borgmästaren i Rahlstedt icke 
längre hade de överordnade myndigheternas förtroende, utan skulle ersättas med 
en NS-betrodd. 
 
Det byggdes mycket under 1930-talet i Rahlstedt, en del nya hus kom till på 
tidigare obebodda tomter. Mera serieproducerade bosättningsområden (Siedlung) 
kom till, i ett standardformat som tvåfamiljshus, med vardera två rum och kök på 
nedre botten och ett rum på övre våningen, främst avsedda för ”arbetare” med 
flera barn. De stora byggprojekten var förstås industrier, vägar (ex. motorvägar, 
viadukter) och kaserner. Inom ett fåtal år realiserades tre sådana kasernkomplex i 
Rahlstedts randområden, två på gränsen mot Wandsbek och ett i anslutning till 
Neu-Rahlstedt. Jag tror att det rörde sig om två infanteri- och ett signalregemente.  
 
 

Militär upprustning 
 
Tyskland toppstyrdes under NS-regimen enligt planekonomiska principer. Ett 
övergripande syfte med den första fyraårsplan, för vars genomförande Göring var 
ansvarig och som igångsattes 1936, var att minska Tysklands beroende av 
importerade råvaror. Stora projekt inom ex. kemiindustrin syftade till 
framställning av konstfiber (konstsilke och rayon) och motorbränsle framställt ur 
kol enligt hydrermetoden (Leuna-bensin framställd enligt Fischer-Tropsch- och 
Bergius-hydrerförfarandena) samt av ersättningsmaterial för gummi (buna). En 
systematisk begränsning i importen av vissa livsmedel (kaffe och socker) 
förekom. Jag vill minnas att även tillgången på ägg och mejeriprodukter vissa 
tider före kriget var begränsad. Förklaringen var att tillgången på ”deviser” 
(hårdvaluta) var begränsad. Hårdvalutan prioriterades helt öppet i stället för 
import av för rustningsändamål nödvändiga produkter. Även för familjens 



 
 

57

Sverigebesök på somrarna var det svårt att växla in valuta. Enligt en anteckning i 
passet tycks det maximala beloppet för en vuxen resenär ha varit 50 RM, d.v.s. ca 
50 SEK. Internationellt bojkottades mer eller mindre den tyska riksmarken. 
 
Upprustningen med vapen gick hand i hand med att fr.o.m. 1936 allmän värnplikt 
om två år infördes. Alla dessa soldater skulle förstås också tränas. Friluftsområdet 
Höltigbaum, NO om Rahlstedt exproprierades och skyttevärn samt skjutbanor 
byggdes. Ett omtyckt strövområde blev ett militärt övningsfält. Sjungande 
soldatkolonner marscherade flera gånger i veckan på Lübecker Straße mellan sina 
respektive förläggningar och Höltigbaum. Min skolväg under tiden i 
Schaumannskolan och på gymnasiet utgjordes av en mindre sträcka på denna 
huvudled. De sjungande och glada soldaterna var förstås en attraktiv syn för 
många. Leken med tennsoldater fick på detta sätt för mig en realistisk 
anknytning. Jag upplevde det positivt då jag såg soldater marschera och höra dem 
sjunga. - Spänningen var särskilt stor då hästekipage tågade förbi, någon gång 
t.o.m. en musikkår anförd av en beriden ”pukslagare”. Hästarna försvann dock så 
småningom, till Märtas sorg, för nu gick det ej längre att från regementet köpa 
hästgödsel till trädgården! 
 
De militära förbanden motoriserades successivt och hästarna ersattes med 
dragfordon. Särskilt minns jag halvbandvagnarna avsedda att dra kanoner med 
plats för pjäsbesättning och ammunition på den bakre delen av fordonen. För att 
få en mjukare gång, var banden försedda med gummikuddar. Vid något tillfälle 
då jag var på väg hem från skolan var ett sådant fordon tvunget att stanna till för 
att byta ut några kuddar på ett av banden. Det stillastående fordonet undersöktes 
ingående av flera intresserade pojkars ögon.  
 
Förmodligen var det redan före kriget att man på förbanden hade s.k. öppet hus 
med anledning av Försvarets Dag. Det var ett dragplåster av stora mått. Alla, med 
undantag för Mamma Märta, var nyfikna att beskåda vad som fanns bakom de 
höga staketen kring kasernerna. Man visade upp förläggningar och vapen. 
Tillräckligt betrodda besökare hade t.o.m. möjlighet att provskjuta med 
maskingevär, det gällde förstås med lös ammunition, eller att öva sig i kastning 
av handgranater (attrapper). Annan materiel som jag kommer ihåg var tunga 
artilleripjäser samt lätta och tunga granatkastare. Så hade man också uppvisning i 
närkamp med bajonett, vilket gav en skräckfylld bild. Man kunde bara ana hur 
det skulle kännas för en motståndare att utsättas för bajonettstick eller att få andra 
livshotande skador man mot man. - Ett uppskattat inslag var att besökarna mitt på 
dagen serverades en portion ärtsoppa tillagad i ett riktigt fältkök. 
 
Vid förhandlingar mellan Tyskland och England hade man 1936 kommit överens 
om, som ett avsteg från Versailles-traktaten, att Tyskland skulle tillåtas att 
återupprusta sin örlogsflotta till en styrka motsvarande 35 % av den engelska. Så 
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skedde i rasande fart. Jag vill minnas att slagskeppet ”Bismarck” (med sina 42 
tusen ton och en mycket kraftig bestyckning klassades hon som världens 
modernaste och mest kraftfulla örlogsfartyg) byggdes vid ett av varven i 
Hamburg. Stora festligheter hölls i samband med sjösättningen. Rustningens 
betydelse underströks också av att man 1937 införde en ”värnskatt” avsedd att 
finansiera rustningsprogrammen.  
 
 

Krigsförklaring 
 
Ordet krig innebar för mig som 10- eller 11-åring nöd och död. Det fanns ju så 
många överlevandes vittnesbörd från första världskriget, som hade pågått för 
endast 20 år sedan. Man hade läst om skyttegravskriget i Frankrike och om tyska 
soldaters öden i sibiriska fångläger och om den svenska ängelns, Elsa 
Brännströms, gärning som rödakorssyster i Sibirien. 
 
Sensommaren 1939 var vacker och jag vill minnas att månadsskiftet augusti-
september var soligt och varmt. Jag minns också att min lekkamrat Paul Boehm 
och jag i deras trädgård diskuterade vad kriget skulle innebära för oss. Han hade 
läst fler krigsskildringar än jag (Mamma Märta ville hålla oss fjärran från sådan 
läsning, och dessutom var jag på den tiden inte så mycket för att läsa, det kom så 
småningom). Jag vill minnas att Paul och jag var en aning uppskrämda och rädda. 
Men detta sinnesläge varade ej så länge, ty Polen-fälttåget visade ju Tysklands 
överlägsenhet och att det framöver ej kunde bli den typ av krig som vi hade läst 
om tidigare. 
 
Apropå Pauls familj skall nämnas att pappan ej blev inkallad, han kom att 
interneras i Brasilien. Hans fartyg råkade befinna sig i Sao Paolo då kriget bröt ut 
och konfiskerades. Pauls pappa återvände via Spanien i slutet av 1944, vill jag 
minnas. Under tiden hade deras hus svårt bombskadats (en bomb hade 1941 slagit 
ned på den tomt, där vi hade lekt i våra jordkojor) och Pauls lillasyster Margot, 
endast fyra år gammal, hade avlidit i leukemi.  
 
Tidsmässigt passar här in att omnämna att Mamma Märta i slutet av december 
1938 medaljerades med ”moderkorset” i brons (Mutterkreuz). Mödrar med fyra, 
fem och sex barn och däröver erhöll utmärkelsen i brons, silver respektive guld. 
Detta skedde vid en ceremoni för Rahlstedts mödrar i ”Eggers” stora balsal. Jag 
följde med Mamma vid detta tillfälle. I slutet av tillställningen då alla reste sig  
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för att sjunga ”Horst Wessel-Lied” och ”Deutschland-Deutschland über alles” 
samt fick höja sin arm för Hitler-hälsning, visade det sig att hon hade handske på 
sig! Detta gick ju inte an! Efter ceremonin var det väl någon manlig eller kvinnlig 
pamp som upplyste henne om att så fick man absolut inte göra! 
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Seiffen 
 
 
Kriget hade pågått i endast ett år och bombningarna mot tyska städer hade 
knappast kommit igång, då evakuering av skolbarn från bl.a. Hamburg såväl 
söder- som österut påbörjades. Gymnasieskolorna vid Armgardtstraße i centrala 
Hamburg och vår i Rahlstedt gjorde gemensam sak. Det var nog sammanlagt fyra 
klasser, därav en från Rahlstedt, som skickades till Erzgebirge i ett s.k. 
KinderLandVerschickungsprogram (KLV) eller barnevakuringsprogram. Någon 
längre betänketid tror jag inte att våra föräldrar fick, men deltagandet var 
frivilligt. Å andra sidan kom undervisningen av kvarvarande elever att flyttas 
över till en annan skola.  
 
 

Förberedelser och resan 
 
Vi elever i klassen underrättades om att vi skulle komma till Seiffen, ett underligt 
namn tyckte vi, påminnande om ”tvål” (tyska Seife). Denna ort uppgavs ligga i 
Erzgebirge. Ingen av oss i klassen hade en aning om hur det kunde se ut där. 
Tågstation fanns ej i Seiffen. Jag ser fortfarande framför mig namnet Ditzenbach, 
då vår klasslärare Dr. Köthke skrev det på svarta tavlan. Dit skulle tåget föra oss. 
Förberedelserna påbörjades hemma. För hur lång tid skulle packningen räcka? 
Ingen hade någon som helst aning. Men kriget hade ju kunnat föras framgångsrikt 
mot bl.a. Polen och Frankrike. Man siktade kanske på några månaders KLV-tid. 
Då skulle kriget säkerligen vara avslutat, trodde nog många. En rejäl resväska 
blev det i alla fall, det var ju vinter. Såväl ytter- som innekläder och skor samt 
skolböckerna ingick i packningen. 
 
Något osäker är jag om vi lämnade Hamburg med tåget från Hauptbahnhof eller 
Altona. Det var en stor folkmassa som trängdes på perrongen, alla KLV-barns 
föräldrar och syskon ville förstås vara med och vinka iväg de sina. Fram till tåget 
var det inga större problem med resväskan, Pappa Walter bar den förmodligen. 
Men fortsättningsvis fick vi själva klara vårt pick och pack. Jag har inget minne 
av att avskedet från familjen var speciellt svårt. Det var så mycket annat 
spännande man såg fram emot. Vi skolbarn gick på de för oss avsedda vagnarna. 
Trångt var det på tåget, alla resväskor fick ej plats på hyllorna ovanför bänkarna. 
Vår klasslärare, Dr. Köthke, skulle ha ansvar för vår klass om ca 15 elever på 
denna resa och det närmaste året i Seiffen. Så minns jag att skymningen snart 
började falla efter det att tåget hade lämnat Hamburg en av de första helgerna i 
december 1940. 
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Vi somnade väl så småningom efter att ha förtärt medhavda smörgåsar och dryck. 
Mitt i natten skulle vi byta tåg i Leipzig, Tysklands största järnvägsknutpunkt 
med 24 spår (eller perronger). Det var ett företag! Dessutom i starkt dämpat ljus 
p.g. av mörkläggningen. Vi manades att hålla ihop, alla var vi rädda att tappa bort 
varandra. Och så fick vi släpa på våra resväskor. Vi slapp nog trappor, men det 
var så stora avstånd och denna osäkerhet och även risk att tappas bort. Så gällde 
det också att hålla reda på alla våra kamrater. Nog kommer jag ihåg att det var 
några småväxta kamrater, som vi försökte hjälpa med bagaget. Idag förstår jag 
inte att man ej kunde organisera bagagetransporten i samband med tågbytet i 
Leipzig bättre. Det fanns trots allt en Röda Kors-organisation som lämpligen 
hade kunnat hjälpa till. Naturligtvis kom jag att minnas detta tågbyte! Det etsade 
sig djupt in i mitt minne. 
 
Det blev ytterligare ett tågbyte, mindre dramatiskt och i dagsljus nästa morgon. 
Då embarkerade vi en smalspårig järnväg, som skulle föra oss till Ditzenbach. 
Väl framme vid denna lilliputtstation mötte oss en underbar syn, ett 
vinterlandskap i en gnistrande sagovärld. Solen stod snart så högt den kunde 
komma denna vinterdag på en klarblå himmel. En syn och känsla som knappast 
någon av oss tidigare hade varit med om i Hamburg. En annan sak, som 
förmodligen ingen tidigare hade varit med om, var att vårt bagage fortsatte att 
transporteras på en jättestor kälke, försedd med höga lemmar runtom, och som 
drogs av ett par oxar! Detta var en helt oväntad syn. Nyfiket följde vi hur 
oxkusken hanterade djuren. De hade inget betsel som hästar, utan kusken fick 
dem att gå åt det ena eller andra hållet genom att dra i respektive töm, som var 
fäst i oxarnas mulkorgar. Finurligt var också att oxarnas klövar hade beslag, 
liksom hästar är skodda. Jag tror också att beslagen var försedda med broddar. 
Det behövdes i detta vinterväglag. Vägen mellan Ditzenbach och Seiffen var 
täckt av ett packat, isigt snötäcke och var rätt brant på sina håll. Till en början 
flockades vi långväga resenärer kring kälkekipaget och strävade uppför mot det 
okända Seiffen. I och med att oxarnas marschtakt var låg, gick vi före. Men det 
tog oss förmodligen bortåt en och en halv timme att komma fram till Seiffen och 
vår förläggning i ”Nußknackerbaude” (nötknäpparstuga).  
 
 

Geografi och näringsliv 
 
Den västliga gränsen av Tjeckien med landets västliga provins Böhmen 
gränsande mot Tyskland utgörs av Erzgebirge (egentligen Malmbergsmassivet), 
som sträcker sig från området söder om Dresden, där Elbe en gång i tiden brutit 
genom bergmassivet, i SV riktning mot Fichtelgebirge i norra Bayern. De högsta 
topparna når 1.200 m, men massivets genomsnittliga höjd torde ligga på ca 500 m 
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ö. h. Berggrunden utgörs av svårvittrande bergarter, vilket gör att jordmånen är 
relativt näringsfattig och ger endast begränsade förutsättningar för 
jorbruksproduktion. I dalgångar och i det småkuperade landskapet bedrevs under 
vår vistelse i Seiffen jordbruk på mindre gårdar. Den mera betydelsefulla 
naturresursen är idag skogen. Erzgebirge har varit känt för sina förekomster av 
framför allt silverfyndigheter. Men bland andra tidigare brytvärda metaller kan 
nämnas bly, tenn och järn. Silverbrytning var av särskild betydelse under 1400- 
och 1500-talet. En gammal bergsakademi fanns i Freiberg, en stad belägen 
mellan Dresden och Chemnitz. ”Bergmannen” eller gruvarbetaren är sedan 
gammalt en symbol för denna del av Sachsen. Efter andra världskriget kom 
brytning av uranmalm att få särskild betydelse för ryssarnas kärnvapenprogram. 
Men denna fyndighet lär idag vara tömd. I samband med exploateringen av dessa 
fyndigheter efter andra världskriget uppmärksammade man på västsidan de svåra 
arbetsförhållandena och strålningsrisken i dessa gruvor. Politiska fångar lärha 
varit den huvudsakliga arbetskraften i dessa gruvor. 
 

Erzgebirge tillhör förbunds-
landet Sachsen och den lilla 
byn Seiffen ligger endast ca 5 
km från gränsen mot Tjeckien. 
I närheten av Seif-fen ligger 
Olbernhau och Sayda, som i 
alla fall tidigare kunde 
betraktas som central-orter. 
Från min tid i Seiffen minns 
jag att livsnerven nere i 
dalgången var gatan som kom 
från Olbernhau och förde 

österut mot gränsen, till Tjeckien. I centrum låg en krog och söder därom, uppför 
en backe, den typiska åttkantiga kyrkan med tornet mitt på taket. Denna kyrkas 
arkitektur är typisk och återfinns sedan lång tid tillbaka bland julleksaker 
tillverkade i Seiffen. Utefter denna huvudgata fanns ett antal småföretag, som 
specialiserat sig på leksakstillverkning.  
 
Leksaksindustrin utvecklades som ett alternativ till malmbrytning, som tidigt på 
1800-talet blev olönsam eller på grund av att fyndigheterna tömts. I övriga delar 
av Erzgebirge specialiserade man sig på andra, alternativa produkter, ex. 
tillverkade man musikinstrument, glasblåsta föremål (ex. julgranspynt), klockor, 
knypplingsalster o.s.v. I Seiffen hade man träråvaran i sina skogar och 
arbetskraften fanns i byn. Åtskilliga äldre farbröder var utomordentligt skickliga 
att svarva ämnen av trä eller detaljer till leksaker. Utefter huvudstråket låg också 
ett grossistföretag eller ett slags museum, där många av byns alster var utställda 
och kunde inhandlas. De jordbrukande gårdarna låg inte efter bygatan, utan i 
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anslutning till sina odlingar. Intill kyrkan fanns en skolbyggnad och ytterligare en 
annan längre bort i riktning mot gränsen. 
 
Under vårt år i Seiffen 1940/41 minskade dock leksaksproduktionen i betydelse, 
istället var det försvarskontrakt som tog över. Bland dessa produkter kan nämnas 
skaft till handgranater och olika typer av lådor för ammunition. 
 
 

Nußknackerbaude 
 
Man nådde fram till Nußknackerbaude om man fortsatte förbi kyrkan samt 
passerade ingången till ett nedlagt dagbrott (gammal silvergruva och under vår tid 
i Seiffen en friluftsteater). Den allra sista biten av vägen var särskilt brant. 
Anläggningen låg kanske 60-70 m högre än byn och var ett förhållandevis enkelt 
turisthotell (förmodligen byggd på 1920-talet) med sovsalar för mellan 4 och 8-
10 personer och mestadels försedda med våningssängar. Huvudbyggnaden var i 
två våningar, med krog- och köksavdelningen inklusive ekonomiutrymmen samt 
värdens bostad i den nedre våningen, samt sovsalar i den övre. Mellan 
huvudbyggnaden och en annexbyggnad låg en stor matsal med plats för ca 80 
gäster. Huvudbyggnaden och matsalen var centralt uppvärmda, däremot ej 
annexet. 
 
Vår klass från Rahlstedt 
inkvarterades i annexbygg-
naden. Egentligen var den 
knappast avsedd att bebos 
under vintrar med så sträng 
kyla som det kom att bli, 
den saknade ju centralvär-
me. Endast två järnspisar i 
den gemensamma 
storstugan skulle förse 
denna samt de båda 
sovsalarna med värme. I en 
ouppvärmd del av annexet 
fanns tre toaletter (av torrtyp) och ett stort tvättrum. Vi skulle härdas, sades det! 
Nog blev det så. På tvättrummets golv växte det snart ett ispansar i och med att 
vattnet från våra tvättbaljor slogs ut på golvet för att rinna ned i en golvbrunn. 
För att vattenledningen under den kallaste tiden av vintern icke skulle frysa, fick 
vattnet rinna i en smal stråle dygnet runt. Snart frös dock golvbrunnen, så ibland 
fick vi gå och slå ut vattnet utanför. Som tur var, fanns det en el-
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varmvattenberedare, men för att vattnet skulle räcka till alla fick vi spara. 
Toalettbesöken utsträckte vi inte i onödan, förstås.  
 
Våra sängar var av måttlig standard. Var och en hade två filtar, en istoppad i ett 
påslakan och en extra. Då det var som kallast hade vi extra filtar. Men blåsten 
kunde under nätterna kyla ut sovsalarna ordentligt. Det var noga med städningen 
och bäddandet av sängarna, som enligt militära rutiner kontrollerades. 
 
Vår klass delade på två sovsalar med 8 bäddar i varje. I vårt annex bodde också 
en JV-ledare i 15-årsåldern och var således tre år äldre än vi. Han hade till 
uppgift att leda oss vad gällde att vi passade tider, höll ordning, städade på det 
sätt som föreskrivits, läste våra läxor och så förstås att vi bedrev fysiska 
aktiviteter och annat enligt NS-programmet (sång, marschövningar, ”skolning i 
världsåskådning” o.s.v.). Vistelsen i lägret innebar utan tvekan en militärliknande 
fostran, annars hade det förmodligen inte heller fungerat. Av den ideologiska 
skolningen märktes inte så mycket det första halvåret, men under Saxonia-tiden 
(se nedan) blev det mera påtagligt. 
 
I anslutning till den mindre restaurangrörelsen låg köket med 
ekonomiutrymmena. Maten var inte alltid av så hög standard, men det gick ingen 
nöd på oss. Särskilt minns jag en saxisk anrättning kallad ”saure Fleckerln”, där 
köttingrediensen utgjordes av kojuver inklusive spenar i en sötsur stuvning med 
potatis. Vid senare tillfällen har jag funnit stekt juver fullt njutbart och rent av 
delikat. Men då det rör sig om sega spenar, krävs nog ett annat tillagningssätt än 
det för ”saure Fleckerln”. Kanske hade tryckkokning givit ett bättre resultat! 
Brödet vi fick fann jag inte heller särskilt tilltalande, men detta berodde kanske 
på pålägget också. I samband med våra utflykter fick vi nämligen med oss 
smörgåsar utan smör med en konstig marmelad som pålägg. En viss brödsort 
tröttnar man som bekant lätt på, särskilt i kombination med ett intetsägande, 
torftigt pålägg. 

 
Veckovis hade en grupp pojkar 
bestämda uppdrag i anslutning till 
köket (kökstjänst), ex. att skala 
potatis, att hålla rätt på matkön, att 
städa matsalen och röja undan 
disken efter avslutad måltid, att 
hjälpa till med diskandet o.s.v. I 
kökstjänsten ingick också att 
hämta mjölk från en bondgård 
(s.k. mjölkkomman-do), som låg 
kanske ett par km bort. Detta 
innebar att två pojkar skickades 
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iväg med ett stort mjölkkärl i plåt, fastsurrat på en kälke. Vägen gick till stor del 
över snötäckta åkrar, den vägen var kortast. Denna vinter 1940/41 rådde ofta 
sträng kyla och den förhärskande ostliga vinden (den s.k. böhmiska vinden som 
kom därifrån) kunde vara utomordentligt pinande och åstadkom meterdjupa 
snödrivor lite varstans. Vi längtade inte direkt efter att ingå i ”mjölk-
kommandot”. Ibland kunde det hända att mjölken vid framkomsten till 
förläggningen hade börjat frysa (förmodligen var mjölken redan vid transportens 
början rätt väl nedkyld). Vid ett tillfälle var detta kommando (min kamrat Paul 
var en av de två) inte tillräckligt vaksamt, utan ekipaget välte i ett snöhinder och 
mjölken rann ut i snön. För sin drullighets skull fick mjölkkommandot 
påbackning med att sköta mjölkhämtningen ytterligare en vecka. De skulle lära 
sig att sköta denna uppgift ordentligt! Andra var förstås glada att få sin egen 
mjölk-hämtningstur senarelagd. 
 
Något som var väldigt 
bristfälligt löst, var tvät-
ten av våra personliga 
kläder (underkläder, 
strumpor m.m.). Vi fick 
skicka hem tvättpaket. 
Detta var ju mycket 
otillfredsställande. De 
sista månaderna av läger-
tiden hade man ordnat 
med s.k. fadderfamiljer i 
byn, som vi på lördags-
eftermiddagarna fick besöka under en eller två timmar. Dessa familjer skulle ge 
oss någon sorts trygghet i sina hem samtidigt som de också åtog sig att ordna 
med vår tvätt. I min fadderfamilj arbetade både mamman och pappan. Den senare 
svarvade skaft till handgranater och hade en mycket, mycket lång arbetsdag för 
att nå leveransbetinget. Han verkade vara hårt sliten. Mamman i huset arbetade 
också, troligen i en lådfabrik. De hade en dotter i min ålder. Men någon direkt 
gemenskap kom jag aldrig att känna. Som tröst för att jag var långt hemifrån fick 
jag en slant och bjöds på en smörgås och en kopp kaffe (surrogat) med socker och 
mjölk serverad i en bastant mugg. - Bortovaron från hemmet och föräldrarna 
bidrog förmodligen till att göra oss pojkar mer självständiga och kanske också 
underlättade anpassningen till förhållandena under kommande militära insatser. 
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Fritiden 
 
Planeringen av aktiviteterna under fritiden ålåg självfallet våra JV-ledare, annars 
hade det nog varit risk för att ”kaos” hade kunnat uppstå. En grupp på 15 
skolpojkar i 12- till 13-årsåldern kan hitta på oöverlagda lekar. Generellt sett 
fungerade allt planenligt. Vid något tillfälle då vi tyckte att brunkolsbriketterna ej 
gav tillräckligt med värme, började vi elda med ved, som fanns i en låst 
vedkammare i annexets kalldel. Vi kom underfund med att det gick att ta loss 
några plankor, så att vi kunde ta av veden. Tyvärr tillhörde veden tydligen någon 
organisation som ursprungligen disponerade över annexet. Med ved fick vi 
ordentlig fart på järnspisarna, anslutningsrören i plåt till skorstenarna blev 
rödglödande. Värmen spred sig till vårt välbehag! Vår JV-ledare inskred på intet 
sätt och lät oss ”plundra” vedförrådet. Men tillgreppet upptäcktes rätt snart av 
Nußknackerbaudes värd. Då blev det räfst och rättarting! Vi skulle förstås ha 
hänvisat till vår ansvarige ledare och dennes försumlighet att ej förbjuda oss att ta 
av veden. Men nu blev det istället vi själva (fyra - fem gossar) som handgripligen 
hade burit veden från vedkammaren till spisen, som ”åkte dit”. Det kändes inte 
bra, vi skulle behövt ha en vuxen på vår sida, som skulle ha hjälpt oss i förhören 
med lägerledningen. Vi bestraffades, men på vilket sätt kommer jag ej ihåg. 
Förmodligen var det rätt rimligt, men atmosfären var ej bra. Man kände sig 
utlämnad, övergiven samt orättvist behandlad och fick kanske lite hemlängtan.  
 
En klasskamrat (Horst B.) hade i julklapp fått en liten, mycket enkel, handvevad 
filmprojektor samt några tecknade filmer (Musse Pigg). Tänk vilken glädje dessa 

filmer spred. Vi satt på golvet och stirrade 
mot ett uppspänt vitt lakan med dessa 
roliga figurer. Repertoaren var ej särskilt 
omfattande, men vi såg filmerna om och 
om igen. Filmförevisningarna lockade 
förstås även kamrater från 
huvudbyggnaden. Då fick de erlägga 5 
Pfennig i inträde, vilket de gärna gjorde, 
ända tills en lärare kom och ansåg att det 
var alltför ”kapitalistiskt”. Ett annat 
dragplåster vi kom på var att servera 
buljong och läsk. Buljongen åstadkom vi 
genom att värma vatten på järnspisen och 
lösa upp buljongtärningar, som hade 
inhandlats på byn. På den tiden fanns det 
pulver i små påsar, som kunde spädas med 
kallt vatten, varvid en bubblande dryck 
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(läsk) med fruktsmak erhölls. Även dessa försäljningar förbjöds, då de kunde 
tolkas så att vi ej fick tillräckligt med mat i lägret. 
 
Med anledning av ”fasching” eller karneval (fastlagstid) förbereddes teaterpjäser, 
musikframträdanden, sång m.m. Då det var dags att ha festen, hjälptes vi åt med 
att rigga upp en scen. Under föreställningen ombesörjde vi byten av kulisserna. 
Det fanns en del talanger i de andra klasserna både vad gäller skådespelare och 
musikanter. Skådespelaren jag tänker på, (troligen hette han Klaus Höhne) 
uppträdde som Mefisto i Goethes Faust vid ett senare tillfälle. Han blev senare en 
ryktbar skådespelare vid någon av de mer ansedda scenerna i Hamburg. Alltnog, 
fasching-festen blev mycket lyckad och vi beundrade de lärare som engagerade 
sig själva i framträdandena. 
 
En del av fritiden fylldes ut med besök i byns olika verkstäder. Ex. fascinerades 
vi av hur man med hjälp av olika drejarjärn av ett ca 20 cm grov träämne kunde 
få fram en stor ”ring”, som då den i segmentriktning klövs i smala bitar, så att 
dessa kunde utgöra ämnen för framställning av små djur, alltså med fram- och 
bakben samt huvud. En viktig figur, som nog de flesta av oss föll för och som 
inhandlades redan första julen som julklapp åt föräldrarna där hemma, var förstås 
nötknäpparen, symbolen för Seiffen och leksaksindustrin. Den vanliga typen är 
dock ej tillräcklig stabil för att knäcka nötter, utan den fungerar som dekoration 
under jultiden. Ljusspel (med brinnande stearinljus som driver en horisontell 
trävinge ovanför liksom i ett änglaspel i mässing) med änglar, andra kyrkliga 
figurer och djur i trä, var en annan eftertraktad julklapp för föräldrar och syskon 
där hemma. Pipande fåglar föreställande olika arter och i olika kulörer ingick i 
Seiffens omfattande leksakssortiment. Så var det askar av olika slag med fina 
inläggningar i olika slag av ädelträ. På den tiden kunde jag nog skilja på bortåt 20 
olika träslag. Av den kunskapen finns ej mycket kvar. Bland nyttoföremålen i trä 
fanns också ljusstakar och fina skålar samt assietter. 
 
Det var ej så många som 
hade med sig skidor, annars 
var skidföret fantastiskt. Den 
kortaste vägen från Nuß-
knackerbaude ner till byn 
utgjordes av en smal och 
brant stig. Denna utgjorde 
den perfekta rodelbanan. 
Här fanns det ett ordentligt 
fall i början, som gjorde att 
man fick riktig fart, därefter 
var det höger- och vänster-
svängar samt en lång utförs-
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löpa. I rodelbanan gällde det att hålla disciplin, alla måste ha kommit ner innan 
det var dags att stappla uppför igen. Vi fick gå uppför i rodelbanan, det fanns 
dumt nog ingen väg vid sidan om. Vi blev ordentligt trötta när vi hade hållit på så 
här i ett par timmars tid.  
 
Det var en fördel med JV-uniformen under dessa vinterförhållanden. 
Vinteruniformen var varm och praktisk, bestående av en blusformig överdel i 
tjockt, svart ylletyg och långbyxor i samma sorts tyg som kunde stoppas ner i 
pjäxorna. Den likaledes svarta skärmmössan var vadderad och försedd med 
öronlappar. Mamma Märta tyckte att jag skulle vara ”vanligt” klädd och så hade 
jag mina ”knickerbockers” och jacka. Då jag skickade hem ett gruppfoto på mina 
kamrater (samtliga i vinteruniform) och mig i kavaj och knickerbockers förstod 
hon att jag kände mig som en katt bland hermelinerna, och det gjorde jag faktiskt. 
Så jag begåvades med en vinteruniform till min stora glädje. 
 

Efter kvällsmaten 
kunde det bli spel 
med schack, något 
tärningsspel eller 
kortspel. Där lärde 
jag mig att spela skat. 
Även Dr. Köthke 
gillade att delta i detta 
kortspel. Skatspel 
påminner om bridge 
och många herrar i 
Tysk-land träffas en 

kväll i veckan vid ett glas öl för att spela skat, i regel med låga, ibland utan 
insatser. Vid ett bestämt klockslag skulle det vara tyst. Men innan vi somnade, 
skulle det enligt en intern överenskommelse berättas en historia, spännande och 
helst otäck. Vi turades om att berätta. Spänningsnivån varierade mellan 
berättarna, så vi visste i förväg om det den kvällen skulle bli en spännande eller 
mindre spännande historia. Efter det att vi flyttat över till Saxonia (se nedan), 
blev det på kvällarna högläsning ur en ungdomsbok anpassad till tonåringar, som 
vi då hade blivit. 
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Utflykter 
 
I lägerlivet på den tiden ingick att ha nattövningar, vilka vi självfallet ej var 
särskilt trakterade av. En eller ett par timmar efter det att vi hade somnat blåstes 
det alarm. Det sades att vi skulle undsätta en sjuktransport, som hade fastnat i ett 
snöoväder på andra sidan av Seiffen. Så vår uppgift var att mitt i natten 
beväpnade med skyfflar tåga iväg för att öppna en bilväg som helt hade yrt igen. 
Det rådde sträng kyla och vi kände oss inte alls upplagda för att engagera oss i 
denna expedition. Det kändes inte bra att yrvaken och frusen lämna sängen och 
stugvärmen. Men, vi skulle ju härdas! Vi pulsade den långa vägen mer eller 
mindre i språngmarsch till det angivna området och skottade och kastade iväg 
snöblocken med våra långskaftade skyfflar. Så småningom kom vi fram till den 
bil, som skulle föreställa sjuktransporten och erfor att det hela var en fingerad 
aktion. Jag tror inte att så många av oss uppskattade detta skämt.  
 
Den andra nattexpeditionen var mera dramatisk och gällde ett inbrott i ett annat 
pojkläger, också på andra sidan om Seiffen. Vi väcktes av en ilsken visselsignal 
någon timme efter det vi somnat: Inbrott i Neusiedel! Vi skulle dit och jaga en 
inbrottstjuv! Alltså i språngmarsch dit. Vid framkomsten upptäckte vi att alla 
husets fönster var upplysta. Hela vår ”styrka” lockades in på husets övervåning 
utan att vi anade att inbrottstjuven gömt sig i källaren. Då alla hade samlats på 
övervåningen, gick plötsligt signalen att tjuven hade gömt sig i källaren och hade 
tagit till flykten över snövidden utanför. Vi såg ”tjuven” springande framför oss i 
nattmörkret, och vi efter honom. Vi kom så småningom ikapp honom. Han vände 
sig om och skrek ”jag skjuter” och ett skott brann av. Vi var förstås skräckslagna, 
men så var det någon kamrat som uppenbarligen kände igen tjuvens röst, 
”Lenthe” (det var en lärares namn), och så brast läraren (tjuven, som f.ö. hade 
använt en startpistol för att skrämma oss) ut i ett gapskratt! Vi hade misstänkt att 
det var något lurt med denna övning. Så lommade vi hem till våra sängar. 
 
Vintervädret var enastående och innebar en del upptäckter för oss. Ex. hade vi i 
Rahlstedt aldrig upplevt skarsnö, att kunna gå på snö kilometerlångt utan att 
sjunka ned i den, var tidigare helt okänt för oss. Så gick vi tidigt på våren till en 
toppstuga belägen några km bort på Schwartenberg. En utflykt jag minns, då jag 
var utsedd att tillsammans med en kamrat bära smörgåskorgen, som vägde ett 
antal kilogram. Det hade varit bra mycket enklare om var och en hade haft hand 
om sina egna smörgåsar, men kökspersonalen såg det väl som enklare med 
korgen än att packa in smörgåsarna portionsvis. 
 
Då det blev vår och sommar, gjorde vi många utflykter genom skogarna och långt 
in på den tjeckiska sidan. Alla gränsmarkeringar var avlägsnade. En av mina 
finaste naturupplevelser kom jag att minnas från dessa skogar. Nattens dagg 
hängde fortfarande i gräset och i de nedhängande grenarna. Dimmor steg upp från 
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den vaknande, varma jorden. Vi strövade i riktning mot solen, daggdropparna och 
de vaknande dimslöjorna glittrade. Spindlar hade hängt upp sina präktiga 
fångstredskap mellan träden. Det kändes motbjudande att passera spindlarnas 
konstverk, inte så mycket för att de daggvåta trådarna fastnade klibbande i 
ansikte och hår, utan för att jag förstörde något fint och graciöst som var till nytta. 
Har Du någonsin haft förmånen att i en trollskog få uppleva ett daggdekorerat 
spindelnät i motljus till det svaga kluckandet av en porlande skogsbäck? Senare 
denna förmiddag genomfördes i denna skog experimentet med karbid i en 
aluminiumflaska enligt tidigare beskrivning.  
 
En annan utflykt, som vi gjorde i början av juli 1941 utrustade med en tvättkorg, 
avsåg att fylla densamma med körsbär, som skulle inhandlas (plockas) i en by 
flera km bortom gränsen. Vi kom fram till en kraftverksdamm, vilket stämde 
enligt vägbeskrivningen, och fortsatte vidare till några gårdar, som vi förmodade 
var de utpekade. Nej, några körsbär hade de ej, detta år var skörden mycket liten 
och de få bär som fanns hade hastigt tagit slut. Så det var bara att vända om, utan 
några körsbär. Och lika bra var det, så slapp vi att kånka på bären hela vägen 
tillbaka, men den eländiga korgen hade vi förstås. Det var en riktig sommardag, 
det blev kvavt på eftermiddagen och snart kom åskan och regnet. Tidvis 
skrämdes vi av blixtar och åsknedslag i närheten och mullrande ekon mellan 
bergen. Men vi traskade vidare på regnvåta och slippriga skogsstigar. Det hade 
tagit oss hela dagen. När vi återvände och lämnade korgen i köket, tyckte 
värdinnan att det var snöpligt, ty det var hon som för oss hade utmålat 
bärplockningen som så lockande.  
 
Alldeles intill Nußknackerbaude hade man i flera århundraden bedrivit 
malmbrytning i ett dagbrott och åstadkommit en stor ”gryta” i bergsmassivet, 
kanske med en diameter av 50 m och minst lika djupt. Den hade övergivits och 
under 1930-talet hade Seiffens hembygdsentusiaster lyckats med att omvandla 
den gamla gruvan till en friluftsscen. I samband med att ett bygdespel uppfördes 
under ett veckoslut sommaren 1941 bevistade hela KLV-lägret denna 
föreställning. Tyvärr kommer jag inte ihåg annat från föreställningen än att några 
beväpnade karlar drev gäck med statens makthavare symboliserad av en 
beväpnad polis. Spelet framfördes f.ö. på bygdemål och det var svårt att följa det 
ordagrant. 
 
Stationen efter Ditzenbach hette Neuhausen, som var en småstad. Dit förde oss 
några utflykter. Vid ett tillfälle besökte vi slottet där, Purschenstein. Det verkade 
förfallet, men inspirerande att gå i alla dessa underjordiska gångar, lockande att 
bygga en kvällsberättelse på. I Neuhausen fanns det också ett litet bryggeri, som 
även tillverkade läsk, givetvis av märket Purschenstein. 
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Under sommaren gjorde vi två flerdagarsutflykter, den ena till Freiberg och den 
andra, mera omfattande till Dresden. I Freiberg fascinerade oss givetvis 
bergakademin med sitt museum. Om jag inte minns fel, fanns det i anslutning till 
museet eller akademin en gammal gruva, som var mycket intressant att besöka. 
Gamla verktyg, redskap, pumpar och transportanordningar beskrev på ett 
inträngande sätt berghanteringens tekniska utveckling och gruvarbetarnas arbets- 
och livsvillkor. Staden var mycket gammal med ett slott och försvarsanläggningar 
med vallgravar. Och så fanns det förstås den gyllene porten, d.v.s. en förgylld 
portal till en gammal kyrkoruin från 1100-talet. Denna utflykt var som alla andra 
förknippad med mycket travande. Men vi hade genom de många tidigare 
småutflykterna grundlagt en mycket god kondition att förflytta oss till fots.  
 
Dresdenresan varade i 
tre hela dagar och vi 
färdades med buss, tåg 
och flodbåt på Elbe. I 
härligt sommarväder 
färdades vi troligtvis in 
en bit i Böhmen och 
passerade bl.a. 
Tetschen-Bodenbach 
och Außig vid Elbe. Då 
vi passerade vissa stä-
der, upplystes vi om att 
man eldade med 
brunkol. Dagens miljö-
debatt om användning av brunkol var högaktuell i dessa småstäder redan på den 
tiden. Röken ur flera skorstenar per hushåll åstadkom redan då en skrämmande 
bild och man talade om andningsproblem hos dessa invånare. Resan fortsatte mot 
Dresden, där vi gjorde en stadsrundtur med spårvagn. Jag kom ihåg att vi gjorde 
ett flertal uppehåll för att närmare beskåda sevärda objekt, bland dem ”Zwinger”. 
Konstskatterna såg vi nog inte, i alla fall har jag inget minne av dem, men de 
pampiga byggnaderna, mest byggda av sandsten från trakten kring Elbe, gjorde 
ett bestående intryck på mig. Ett biologimuseum besökte vi också, där 
attraktionen var en människokropp i naturlig storlek av glas, som gav möjlighet 
att demonstrera ex. blodomloppet, matsmältningsapparaten, nervsystemet, 
reproduktionsorgan o.s.v. genom att trycka på olika knappar och få respektive 
system att lysa upp. En fantastisk upplevelse att få så att säga titta in i en 
människa. Vår biologilärare höll en intresseväckande lektion i anslutning till 
denna modell, kommer jag ihåg. 
 
Intressant för oss var också en bergsbana som förde besökare uppför Loschwitz- 
Höhe med fin överblick över Dresden, som på den tiden hade en befolkning som 
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var knappt en tredjedel av Hamburgs, d.v.s. ca 600 tusen invånare. Klimatet sades 
vara mycket behagligt och gynnsamt för fruktodling och det skulle t.o.m. finnas 
vingårdar i trakten. 
 
I Dresdens ”hamn” embarkerade vi en flodbåt, som tog oss uppströms på en 
fantastisk färd genom Elbsandsteingebirge (en del av sachsiska Schweiz), där 
Elbe brutit genom det nordligaste massivet av Erzgebirge och åstadkommit en 
några mil lång inskärning i sandstensformationerna. Vissa formationer var 
raukliknande. Båtfärden avbröts troligtvis i Wehlen, eftersom vi här skulle 
övernatta på ett alldeles nyinrättat vandrarhem, som utgjordes av en stor pråm 
som låg förankrad vid Elbes strand. Båtfärden var enastående genom detta vilda 
landskap på Elbe omgiven av lodräta klippformationer på ömse sidor om älven. 
Vi företog förstås från Wehlen en expedition förenad med åtskilligt klättrande, 
och nådde den högsta punkten i detta område, d.v.s. Bastei. Fortfarande har jag 
en liten plakett i aluminium som vittnar om detta besök. Utsikten var 
imponerande. Längre bort utefter Elbe låg en gammal fästning, där det sades att 
några franska generaler hade hållits fångna under första världskriget. En av dem 
general Giraud hade lyckats fly från denna fästning. Sant eller ej, så stimulerade 
uppgiften vår fantasi och gav ytterligare stoff till några kvällsberättelser. 
 

En episod från tiden i 
Nußknackerbaude, 

som inte hade att göra 
med någon utflykt, 
var nyheten om att 
Rudolf Hess (Hitlers 
närmaste man) hade 
flytt till England. 
KLV-lä-grets högste 
JV-ledare (i och för 
sig en trevlig, under-
sätsig gosse i 17-
årsåldern) blev helt 
förkrossad av detta 

”svek”. Hans familj var nämligen umgängesvänner med Hessfamiljen, och 
Rudolf Hess hade vid hans dop stått fadder. Han ”trodde starkt” på NS-systemet, 
men jag upplevde honom inte som fanatisk till den grad som ex. Bodo R. visade 
sig vara. 
 
 
Denna sommar präglades fortsättningsvis av Ryssland-fälttåget, som hade startats 
den 22 juni. Någon gång per månad deltog KLV-lägret i någon 
biografföreställning. De tyska framgångarna under 1941 verkade förstås entu-
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siasmerande på oss. Alla 
filmförevisningar föregicks 
på den tiden av 
”Wochenschau” (veckans 
journalfilm). I dessa 
journalfilmer redogjordes för 
de militära operationerna, det 
politiska spelet och andra 
händelser. De hade klara 
propagandistiska syften. 
Filmerna uppfattades vad 
gäller den militära 
rapportering som relativt vederhäftiga (egna förluster omnämndes sällan). 
Rysslandfälttåget bromsades upp av den stränga vintern 1941/42 och tidningarnas 
dödsannonser över stupade på östfronten gav belägg för stigande egna förluster, 
vilka av många uppfattades som oroande. F.ö. förstod vi, att vi påverkades av 
propagandan, däremot ej i vilken utsträckning. 
 
 

Saxonialägret 
 
Snart efter det att vi återvänt från vår Dresdenresa framkom att KLV-lägret skulle 
delas upp, vilket innebar att vi från Rahlstedt skulle flytta till ett gästgiveri, 
Saxonia, som låg i den östra delen av Seiffen. Jag är osäker på anledningen 
härtill, men förmodar att vår klasslärare Dr. Köthke och lägerledaren Nölle hade 
skilda uppfattningar i grundläggande frågor. En annan anledning kan förstås ha 
varit att man ansåg att annexbyggnaden i Nußknackerbaude var alltför bristfällig 
för oss att vistas i under ytterligare en vinter. 
 
”Gasthaus Saxonia” var en äldre byggnad, som då vi flyttade in försågs med en 
central värmeanläggning. Vår klass fördelades på två sovsalar på övre våningen. 
Den första uppgiften vi fick ta itu med då vi kom till Saxonia var att ute på 
gårdsplanen stoppa halm i tomma madrassäckar som tilldelats oss. Vi lärde oss 
att frisk och välbärgad råghalm skulle det vara, och sådan fick vi också samt vad 
ordspråket innebar: som man bäddar, så får man ligga. Det gällde att inte snåla 
med halmen. Snart nog packades den ihop och smulades sönder, vilket i hög grad 
påverkade sovkomforten. Det doftade härligt av halm i våra sovsalar de första 
veckorna. Det var noga med att varje morgon med händerna fluffa upp halmen i 
samband med att sängen bäddades, så att halmen inte pressades ihop  
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till ett hårt, plankliknande underlag. Även här var toaletterna placerade i 
kallutrymmen. 

 
På nedre botten hade vi en 
hyfsad lektionssal. Men lek-
tionskvaliteten sjönk i och med 
att vår JV-ledare fick rycka in 
och meddela under-visning i 
vissa ämnen. Detta bidrog till 
att undervisningen och 
läxläsningen ej togs på 
tillräckligt allvar, vilket 
menligt påverkade kunskaps-
uppbyggnaden framöver. 
 

Under lägertiden skulle vi varje vecka skriva brev till de våra, och så skedde 
förstås och våra brev besvarades säkerligen i samma omfattning. I början var det 
lite svårt med att tyda föräldrarnas handstil. Vi var ej vana vid att läsa andras 
handstilar. Således var det svårare att tyda Mamma Märtas stil än Pappa Walters, 
men snart hade man kommit underfund med brevskrivarnas egenheter. Mycket 
uppmuntrande var att Pappa Walter kom och besökte mig ett par dagar. Det 
måste ha varit mitt på sommaren 1941. Även för honom var detta besök viktigt. 
Ett par andra pojkar i klassen hade också fått besök av någon förälder under 
lägertiden. Skolarbetet fortsatte väl som vanligt dessa dagar, men på fritiden var 
vi tillsammans. Pappa Walter hade funnit kvarter i krogen mitt i byn.  
 
Lika roligt var det när storasyster Daisy med make Werner kom till Seiffen. De 
hade nyligen gift sig i slutet av augusti månad och planerat sin bröllopsresa så att 
denna gick via Seiffen. Jag hade nog träffat Werner tidigare några gånger i 
Rahlstedt. Då det var krig och han var aktiv officer, var han ej så ofta hemma i 
Rahlstedt, där han hade sitt föräldrahem i Eutinerstraße (tidigare Kaiser-
Wilhelmstraße, se bild sid. 14). Efter det att jag kommit på KLV-läger, hade 
Daisy och Werner hunnit med att förlova sig julen 1940 och att gifta sig i augusti 
påföljande år. De tyckte att jag skulle få vara med lite på ”festligheterna”, så jag 
inviterades att följa med dem tre dagar på deras bröllopsresa. Werner var ju en 
ståtlig och respektingivande officer och det var ingen svårighet för honom att 
erhålla lägerledningens tillstånd att ta med sin svåger på sin bröllopsresa! 
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Det var några fina dagar, men 
jag är osäker på vilka platser vi 
kom att besöka. Men vi lämnade 
Seiffen per buss i riktning mot 
Böhmen. Givetvis kände jag 
mig mycket stolt och hedrad av 
att befinna mig i så fint sällskap 
som min syster och hennes 
stilige man. Då vi första kvällen 
skulle ta in på hotell, 
efterfrågades ett dubbelrum och 
ett enkelrum. Jo då, det fanns. 
Portieren påpekade det lämpliga 
i att ”herrarna” skulle ta dubbel-
rummet och damen enkel-
rummet! En av dagarna skulle vi äta på en restaurang. Hovmästarinnan kom med 
matsedeln. Mycket riktigt, som sachsisk specialitet fanns där den delikata rätten 
”saure Fleckerln”. Jag föredrog förstås något annat för säkerhets skull. Däremot 
är jag osäker på huruvida Daisy och Werner valde nämnda anrättning eller något 
annat. De gånger Werner och jag träffades, hade vi alltid mycket roligt 
tillsammans. Jag gillade honom skarpt. 
 
KLV-lägren i Seiffen avvecklades på senhösten 1941 och vi återvände i slutet av 
november till Rahlstedt och Hamburg. Mina föräldrar var goda vänner med 
familjen Nölle, lägerledaren för Nußknackerbaude, som erbjöd mig att följa med 
honom och hans båda pojkar till ett nytt KLV-läger, som han hade fått i uppdrag 
att sätta upp i Bayern. Men så blev det inte. Och lika bra var väl det. Sannolikt 
hade jag ändå kommit ut i fält, och då kanske med sådana som jag inte hade den 
samhörighet, som jag naturligtvis förvärvat med mina kamrater från Rahlstedt. 
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Familjens umgänge 
 
 

Svenskkolonin i Hamburg 
 
Många av de svenska utvandrarna till den nya världen tog under senare delen av 
1800-talet vägen via Hamburg. Där fann en del av dem arbete, slog sig ner och 
bildade familj. Därmed avbröt de sin Amerikaresa. Hamburgs strategiska läge 
gjorde att även svenska handelsmän och företag etablerade sig i denna världsstad 
med en omfattande handel. På 1930-talet uppgick antalet ”svenskar” i Hamburg 
till ca 2 000. År 2 000 var detta antal minst lika stor. Om deras 
familjemedlemmar räknades in, skulle antalet förstås bli större. Men flertalet av 
svenskarna var på god väg att assimileras, i alla fall deltog endast en del i den 
svenska kolonins verksamhet. - Det måste ha varit strax före kriget som Pappa 
Walter erbjöd sig att som en 90-årspresent skjutsa Anna Pettersson, som var den 
äldsta i den svenska kolonin, till Rahlstedt. Där tog Mamma Märta hand om 
henne så att hon med anledning av sin födelsedag fick vistas i en fin miljö och 
kände sig hedrad. Jag var med och hämtade henne i stan, där hon under mycket 
enkla förhållanden bodde i en liten suterränglägenhet. Hon var änka och hennes 
svenska hade genom den långa vistelsen i Tyskland påverkats, så hon föredrog att 
tala tyska, vill jag minnas. 
 

De nordiska länderna 
hade på den tiden en 

förhållandevis 
betydande sjöfart. I en 
rad europeiska hamn-
städer hade svenska 
kyrkan därför inrättat 
sjömanskyrkor. I Ham-
burg låg de nordiska 
kyrkorna i närheten av 
varandra, inte så långt 
från ”Landungs-
brücken”. Den svenska 
hette ”Gustaf-Adolfs-

kyrkan” och var underställd Göteborgs stift, tror jag. Numera sorterar 
utlandskyrkorna direkt under ärkestiftet. På den tiden var det noga med att 
sjömansprästen höll sig a jour med listorna på inkommande svenska fartyg för att 
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snarast efter det att de lagt till uppsöka besättningarna för att verka socialt och 
kyrkligt bland dem. Fartygens liggtider i hamn var på den tiden mycket längre än 
idag och många sjömän tog tillfället i akt och besökte den svenska kyrkan, där de 
kanske efter flera månaders bortovaro kunde läsa svenska tidningar och hade 
tillgång till annan svensk litteratur. Under 1930-talet tjänstgjorde Albin Hansson 
som sjömanspräst i Hamburg och han efterträddes ungefär vid krigets början av 
Lennart Carlsson, som dock 1943 lämnade Hamburg till följd av bombningarna. 
 
En stark nationell känsla präglade, åtminstone den mera bemedlade delen av 
svenskkolonin i Hamburg. Kanske påverkades detta förhållande också av den 
stigande nationella medvetenheten bland tyskarna, som i skandinaverna gärna 
ville se den av NS-makthavarna eftersträvade ”germanska rastypen”. Å andra 
sidan fanns det nog en viss kyla bland skandinaverna i förhållande till NS-
systemet. Som barn upplevde jag att mina föräldrar och speciellt Mamma Märta 
uppskattade samvaron med svenska landsmän. - Integrerad med kyrkan fanns 
också en svensk skola, som leddes av Ragna Nordström. Hon kom senare efter 
kriget att spela en betydelsefull roll vid genomförandet av de svenska 
hjälpinsatserna, speciellt i Hamburg. Daisy och Gunnar fick följa undervisningen 
i den svenska skolan en kortare tid. Det var dock alldeles för komplicerat för barn 
att ta sig dit på egen hand. Så därför var för Thomke-barnen denna skolgång 
mycket begränsad. 
 
Kyrkan hade också en 
syförening, som årligen an-
ordnade en basar lagom före 
jul. Intäkterna från basar-
verksamheten utnyttjades för 
välgörenhet inom kolonin 
samt bland sjömän, vill jag 
minnas. Jag kommer ihåg ett 
sådant möte inom syför-
eningen, där svenske general-
konsuln i Hamburg (Strid-
bäck) höll ett föredrag med 
ljusbilder. Hans hustru var 
lomhörd och hade en hörlur i 
sköldpadd, som jag aldrig 
tidigare sett. Batteridrivna 
hörapparater fanns ej på den tiden. För att få nästa bild på vita duken, bankade 
generalkonsuln energiskt den långa pekpinnen i golvet. Mitt bestående minne är 
att det var otroligt varmt, förmodligen var antalet åhörare alldeles för stort för den 
begränsade samlingssalen. Och detta minne förstärks ytterligare av julfesterna 
med långdans och svettiga flickhänder i mina. Pinsamt - jag gillade inte  
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dessa fåniga danslekar - möjligen långdansen 
hemma. Nog var det bra mycket roligare att 
leka med kända kamrater hemma i Rahlstedt. 
 
Ett par - tre söndagar per år åkte vi till stan för 
att deltaga i svenska kyrkans gudstjänster, som 
vi barn tyckte var mycket långtråkiga. I 
samband med dessa bjöds det på kaffe och gott 
svenskt kaffebröd, vilket senare jag särskilt 
uppskattade. Antalet deltagare i gudstjänsten 
var väl i regel 20 till 40 personer. Kyrksalen 
hade väl en kapacitet av minst det dubbla. I 
anslutning till kyrkobesöken kunde det bli mera 
lockande för oss barn med en utflykt till Haake, 
ett område härliga bok- 
skogar söder om Hamburg, där vi prome-

nerade och så småningom intog vår middag på ett Gasthaus. Vi gjorde ibland 
sällskap med en svensk familj, Dahlquists (boende i närheten av Alster), som 
hade två flickor i vår ålder, eller med familjen Gråbergs (boende i Wandsbek), 
som hade tre söner, vilka dock var äldre än vi. Ofta kunde det också bli ett besök 

hemma hos varandra, då det bjöds på 
kaffe. Hemma hos Dahlquists var det 
speciellt roligt att leka i 
suterrängvåningen. Vi fem barn hade 
mycket roligt tillsammans, både i 
varandras hem och på våra utflykter. 
Även flickorna Dahlquist gick i tyska 
skolor och vi kommunicerade förstås på 
tyska. Föräldrarna talade dock svenska 
sinsemellan.  
 
Svenskheten odlades även utanför 
kyrkan. Således fanns det Svenska 
klubben, en förening för herrar med 
regelbundna sammankomster och mid-
dagar minst en gång per månad i egna, 
centralt belägna klubblokaler. Ärt-
soppa och punsch var för herrarna en 
omtyckt kombination. Här träffades 
förstås främst affärsmän. Men då och 
då anordnades det festligheter då även 
damer var välkomna.  
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En mera spektakulär förening 
var Svensk-Tyska sällskapet, 
vars huvudsakliga promotor var 
fru Dagmar Ahlmann-Wendt. 
Denna förening kom så små-
ningom av svenskar att betraktas 
med viss skepsis, eftersom fru 
Ahlmann-Wendt hade alltför 
nära kontakter med företrädare 
för NS-systemet. - En mera 
samnordiskt verkande orga-
nisation var Föreningen Norden. 
En fördel skulle kanske ha varit 
om de nordiska kolonierna mera 
aktivt hade samverkat mellan 
dessa föreningar. Större nor-
diska frågor av gemensam 
karaktär hade man förmodligen 
kunnat samlas kring (och därmed hade färre intriger uppstått). Alldeles i onödan 
påverkades verksamheten i den svenska kolonin av småborgerliga, nationella och 
romantiska ting. - Självfallet måste dåvarande situation ses mot bakgrunden av 
tidens starka nationella strömningar i samtliga nordiska länder.  

 

Söndagsprogram 
 
Söndagarna var i ordets egentliga mening helgdagar. Vi barn skulle vara 
söndagsklädda och fick ej smutsa ner oss. Jag upplevde det som tokigt och 
långtråkigt. Ofta gick vi ut på en eftermiddagspromenad om vädret så tillät. En 
till två timmars promenad i den ena riktningen till en bondkrog och sedan 
tillbaka. Ibland fick vi ha med oss cyklar, det upplevde vi positivt. Mamma Märta 
tordes inte cykla efter det att hon som ung i samband med ett försök att lära sig 
”sitta på en tvåhjuling” slagit sig illa. Så serverades vi barn varm mjölk, vilket vi 
förstås ogillade. Värmningen av mjölken var uppenbarligen föranledd av att Tbc 
på den tiden ansågs kunna spridas med mjölk. En annan faktor var att mul- och 
klövsjukan härjade då och då. Detta virus kan ge blåsbildningar i människors 
munhåla, ansåg man då. 
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Sommartid gjorde vi ibland 
utflykter till Lübecker Bukt, där 
Travemünde, Niendorf eller 
Timmendorf var uppskattade 
besöksmål. Travemünde minns 
jag i samband med att vi i mitten 
på 1930-talet av Karl och 
Johanne Järn (ett svenskt/danskt 
äkta par som var barnlöst och 
bodde vid Alster i centrala 
Hamburg) bjudits på en segeltur 
till havs. Det var spännande, 
middagen lagades på ett spritkök 
ombord, något liknande hade vi 
barn ej varit med om tidigare. Det 
var en fin försommardag, som jag 
fortfarande minns.  

 
Tänk, så roligt vi hade tillsammans med Halfars tre flickor, alla jämngamla med 
oss. Ibland träffades vi hemma hos dem i Lübeck. Särskilt kommer jag ihåg vår 
lek på en obebyggd och vildvuxen granntomt. Vilken dramatik då Elisabeth stod 
med öppen mun böjd över en tunna med illaluktande vatten och någon slängde en 
sten ned i tunnan så att det stänkte rakt i munnen på henne! Vid ett annat tillfälle 
blev det stor uppståndelse då Elisabeths hår översållades med kardborrar. - Ibland 

bestämde föräldrarna träff i Niendorf eller 
Timmendorf för en heldag vid havet, 
härligt. - En stor träta uppstod mellan 
Mamma Märta och Pappa Halfar, då han 
satte en stålhjälm (han tillhörde SS) på 
mitt, då kanske tioåriga, huvud!  
 
I samband med ett annat besök hos 
Halfars i Lübeck krossades på vägen dit 
bilens vindruta på passagerarsidan genom 
att en duva flög emot den. Det var Adlern 
med lodrät vindruta och ett solskydd 
framskjutande ovanför vindrutan, som 
säkerligen försvårade för duvan att 
komma undan. Dåtidens rutor bestod av 
enkelt glas, var alltså ej laminerat. Det 
blev en dragig och hem och på våra all 
fortsättning på resan trots att Mamma 

Märta höll sin kappa mot  
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det stora hålet. Inför hemresan ordnades det med en ordentlig pappskiva som på 
vindrutans utsida sattes fast med Hansaplast. Som tur var, regnade det ej. 
 
Med familjen Brabänder (apotekare i Rahlstedt) gjorde vi ibland utflykter. En 
sådan minns jag gick till Blankenese vid Elbe, alltså nedströms och väster om 
Hamburg. Blankenese med alla sina kaféer var ett annat eftertraktat utflyktsmål 
på söndagarna. Det 
måste ha varit 
omkring 1939. 
Vädret var härligt 
och vi följde den 
intensiva båt-
trafiken på floden. 
Dieter och jag var  
jämngamla, vi gick 
till bryggan och 
studerade allehanda 
föroreningar i det 
förbipasserande 
vattnet. Det var en avslappnad stämning efter kaffedrickandet och tårtan, kom jag 
ihåg. I bakgrunden hörde jag hur våra fäder var eniga om, att vi pojkar säkerligen 
hade en avundsvärd och intressant framtid framför oss, en betydligt bättre tonårs- 
och studietid än vad de själva haft. Kanske det, men det skulle komma att krävas 
stora offer på vägen. 
 
I samband med en 
söndagstur till 
Niendorf på för-
sommaren 1938 
eller 1939 följde 
Mamma Märtas 
kusin Ella med. 
Hon hade kommit 
från Borås och 
hälsade på oss i 
Rahlstedt. Det 
blåste rätt kraftigt 
vid kusten och då 
hände det något 
tokigt. Pappa Walter badade med sina glasögon på, då en stor våg slog emot 
honom så att han tappade dem. Strömmarna hade snabbt fört bort dem och trots 
ihärdigt sökande återfanns de inte. Han var tvungen att ha glasögon för att kunna 
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 köra bil. Några reservglasögon 
hade han ej med sig. Som tur var, 
fanns det en optiker (tillika 
fotoaffär) vid strandpromenaden 
som hade öppet, så det ordnade sig, 
men jag upplevde det som ängsligt.  
 
Andra familjer i Rahlstedt som vi 
på motsvarande sätt umgicks med 
var Pienings, Nölles, Stoppenbachs, 
Hüttigs och så förstås fröken Fuchs, 
som dock bodde i stan. Henne 
tyckte vi barn mycket om. Hon var 
äldre, härstammade från Thüringen 
och hade ett fängslande sätt att 

berätta. Fröken Fuchs sjöng också gärna. Hon var betrodd att se efter oss, då 
Mamma Märta reste bort med Pappa Walter. Hon kom ibland på söndagarna och 
åt middag med oss. Ibland följde hon med på en bilutflykt. - Så var det också en 
del tyska familjer i Hamburg som vår familj umgicks med. Jag tänker på 
Schmidts boende i Harburg och Twisselmanns samt inte att förglömma Dr. 
Lehmanns med två döttrar i vår ålder. Han var läkare och hade en bra praktik i 
Jork, Altes Land, d.v.s. i ett bördigt distrikt med fruktodlingar sydväst om 
Hamburg. Det var Pappa Lehmann som kort före kriget reaktiverade sig som 
militärläkare i Potsdam och kom i rysk fångenskap vid Stalingrad 1942, men 
överlevde och praktiserade senare i Hamburg.  
 

I samband med en bilutflykt då 
jag kanske var tre år och fröken 
Fuchs troligtvis var med, drack 
jag för mycket sockerdricka, som 
gjorde att jag blev kissnödig. Det 
fanns dock inget lämpligt ställe 
att stanna på för att släppa ut mig 
bakom en buske. Resultaten blev 
att jag kissade på mig. Resolut 
fick jag ta av mig mina 
kalsonger, så att dessa kunde 
hängas på tork framtill på bilens 
kylare, där det var varmt. Alla 
utom jag tyckte att det var ett 
mycket roligt påhitt. Det var inte 

så mycket att göra åt den saken, men jag insisterade energiskt att Pappa Walter 
skulle stanna bilen, för att avlägsna mina kalsonger då vi mötte folk på vägen! De 
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mötande kan knappast ha uppfattat vad som hängde på kylaren, men det kunde ej 
en treåring inse.  
 
Bland familjens svenska umgängesvänner kan utöver de tidigare omnämnda 
räknas Dr. Köllns, samt familjerna Malm och Rodhe i Rahlstedt. Men deras barn 
var betydligt äldre än vi, varför vi ej umgicks på det planet. - Sammantaget var 
umgänget med tyska familjer betydligt större än med svenska och det tyska 
språket var vårt kommunikationsmedel, även i hemmet. 
  
 

Konfirmation 
 
Eftersomjag var nyss fyllda femton år, det var alltså under krigsåret 1943, var det 
en hög önskan hos Mamma Märta att jag under påskhelgen påföljande år skulle 
konfirmeras i ”Gustaf-Adolfskyrkan” i Hamburg, där jag också hade döpts. Själv 
var jag nog också motiverad att konfirmeras med tanke på min förestående 
vapeninsats. Sjömansprästen Albin Hansson i Lübeck och hans hustru Karin, som 
tidigare hade verkat i Hamburg, förklarade sig villiga att jag skulle få bo hos 
dem. Jag åkte till Lübeck och inkvarterades i ett vindsrum. Så fick jag under 
någon vecka i december 1943, d.v.s. innan jag i början av januari 1944 
inkallades, undervisning som konfirmand. I dagliga enskilda samtal, en timme på 
f.m. och en på e.m., undervisades jag. Under denna vecka lärde jag mig tio Guds 
bud samt vissa av den lilla katekesens trossatser utantill. Att läsa svenska var 
förstås något ovant. Det var över fyra år sedan jag hade varit i Sverige, men det 
gick. Hanssons var mycket vänliga och hjälpsamma. 
 
Eftersom jag var inkallad, fick jag anhålla om permission för att av Albin 
Hansson under påskhelgen 1944 konfirmeras i ”Gustaf-Adolfskyrkan” i 
Hamburg. Han hade övertagit ”ansvaret” för denna, sin tidigare församling vid 
sidan om sina åligganden i Lübeck. Jag vill minnas att han bestämde att jag skulle 
infinna mig i kyrkan vid 11-tiden i och för en genomgång av konfirmationsakten, 
d.v.s. ett par timmar innan högmässan skulle hållas. Iklädd Gunnars mörkblåa 
konfirmationskostym (den var en aning trång åt mig) anträdde jag resan för att 
vara säker på att hinna fram i god tid. Föräldrarna skulle ta ett senare tåg från 
Rahlstedt. Daisy stannade med Lill-Werner av säkerhetsskäl hemma.  
 
Strax innan tåget kommit till Hamburg-Hauptbahnhof gick dock flyglarmet. Så 
det var bara att följa strömmen av passagerare ner i skyddsrummet, som utgjordes 
av den norra tvärgående förbindelsegången under perrongerna. Där stod jag och 
väntade och undrade hur det skulle gå med min konfirmation. Klockan gick, först 
efter drygt halvannan timme hävdes larmet och ytterligare en halvtimme tog det 
nog innan jag kom fram till kyrkan, alltså vid den tidpunkten, då högmässan 
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skulle ha tagit sin början. Vid framkomsten till kyrkan var det knappast några 
kyrkobesökare, alla hade förstås försenats av flyglarmet. Så småningom kom då 
de mina samt några andra och jag tror att högmässan kom igång vid tvåtiden. Jag 
var den enda konfirmanden, detta till trots blev det inget komplicerat förhör, tror 
jag.  
 
 

Dags för stenkakor 
 
Hemmets piano utnyttjades flitigt av Daisy. Hon fick pianolektioner varje vecka 
och ålades av Mamma Märta att öva regelbundet. Hon tycktes ha större fallenhet 
för detta instrument än Gunnar. Fru von Pöhl hette hennes stränga lärarinna, 
emigrant från Ryssland som försörjde sig med att ge pianolektioner. På hennes 
rekommendation inköptes en s.k. metronom - ett instrument som med ett tickande 
anger en jämn takt. Inför julen förekom försök till samövning med spel av 
julsånger mellan Pappa Walter med sin fiol och Daisy vid pianot.  
 
Nästa musikaliska begivenhet i huset var, då Pappa Walter på Daisys enträgna 
begäran köpte en s.k. resegrammofon med handvev och pickupnålar, som 
behövde bytas efter ett fåtal spelningar för att ej förstöra dåtidens 
grammofonskivor (typ stenkakor), vars livslängd i stort sett var begränsad till 
mellan 50 och 100 spelningar. Detta måste ha varit vintern1938/39. Bakgrunden 
till grammofoninköpet var Daisys önskan att arrangera s.k. tedanser. Daisys 
dansskola Wendt låg inne i stan. Eleverna uppmanades att öva nyinstuderade 
danssteg där hemma. Förmodligen var det väl främst klasskamrater från 
flickskolan som bjöds in till dessa dansövningar. Bärbel Stoppenbach (Daisys 
blivande svägerska) var med i detta sammanhang, som kom att ge upphov till att 
Daisy lärde känna Werner, sin blivande man. Så var det förstås pojkgänget 
bestående av Lüthjens, Zimmermann, Simon och Böhrnsen. Endast de båda 
senare kom att överleva kriget. 
 
Med en åldersskillnad av fem år mellan Daisy och mig förstod jag självfallet att 
jag inget hade att hämta i detta danssällskap. Men det var roligt för mig att pejla 
in dansgolvet i hallen till tonerna av gamla tyska schlager från 1930-talet. En stor 
del av dessa melodier ligger fortfarande i mitt minne. En liten sensation blev det 
då den engelska skivan ”Lambeth Walk” hade införlivats i hemmets ”skivarkiv”. 
Uppflugen på trappavsatsen till husets övre plan hade jag en god överblick över 
händelserna på dansgolvet. 
 
Det måste väl ha varit en solig söndag 1939, på sommaren, snart efter det att 
Pappa Walter hade köpt sin nya Opel (6-cylindrig, 36 hk), då familjen åkte på en 
heldag till Niendorf. Avtalat eller ej, kom vi rätt snart på motorvägen till Lübeck 
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att köra om två unga herrar på motorcykel, där satt Simon och Lüthjens. De 
försökte att hålla samma hastighet som vi med vår bil, vilket de förstås ej 
lyckades att göra med sin motorcykel (det rörde sig om en 125 cm3 maskin). 
Detta roade oss förstås åtskilligt och vi vinkade åt dem genom bilens bakruta när 
vi passerat dem. I Niendorf blev det dock ett återseende till stor glädje för Daisy. 
 
 

Storhelgerna 
 
Förberedelserna inför storhelgerna var omfattande. Städningen var ett stort 
företag, allting skulle vara presentabelt. På den tiden bonades alla golv, d.v.s. ett 
tunt skikt av vax påfördes med en trasa och sedan ”blankades” golven med en 
tung boningsborste, vilken fördes fram och tillbaka över golvet. Alla gardiner 
skulle tvättas och vara nystärkta. En tokig händelse minns jag i samband med att 
jag av Mamma Märta anmodades att från klädstrecket i trädgården ta in några 
fina brodyrspetsdukar, som brukade ligga på buffén i matsalen och som hade 
hängts ut efter tvätten för tork. De var stelfrusna och jag lade dem prydligt ihop. 
Jag förstod förstås ej att det var alldeles tokigt, ty jag bröt sönder en del av 
broderierna. Slutsatsen - frusen tvätt måste hanteras ytterst varsamt!  
 
Ett annat stort arbete inför julen var julbaket med alla dess olika sorters 
småkakor, mjuka kakor och det extra goda vetebrödet med suckat, korinter och 
russin. Så var det leverpastejer, sillsallad, sillinläggningar, julskinka (skulle 
specialbeställas hos slaktaren), grönkål, rödkål, olika sorters korv, dopp i grytan 
med alla tillägg, stekt gås och ibland ugnsbakad karp (det var Pappa Walters 
speciella julmat från sin hemtrakt). Lutfisken skulle läggas i sodalösning och 
sedan vattenläggas. Som framgår var matsedeln svenskt dominerad, vilket i hög 
grad uppskattades av familjens gäster på juldagen eller annandagen. Men det 
krävdes ett omfattande planeringsarbete att få det hela att fungera, speciellt med 
tanke på att tillgång till kylskåp saknades. 
 
Vi barn brukade ej vara tillåtna att vara med att klä julgranen. Den fick vi först 
beskåda på julaftonens eftermiddag. Måltiden med dopp i grytan vid ettiden 
brukade inmundigas i hallen och blev inledningen på julen. Levande ljus 
placerades ut på bordet, i fönstren och på bröstningen utefter väggarna. Då fick 
Ida äta tillsammans med oss, liksom de övriga måltiderna på julaftonen och 
juldagen, annars åt hon i köket. Vi barn hade bråttom, vi såg fram emot att få se 
julgranen och mest av allt julklappsutdelningen. För att orka med den långa 
julaftonen fick vi alla vila efter doppmåltiden. Jag skulle tro att vi först vid 
fyratiden fick gå in i herrummet, där julgranen med sina levande ljus stod. 
Elbelysning blev ej aktuell förrän efter kriget. Thomke-granen var svensk-tysk. 
Det svenska utgjordes av svenska pappersflaggor som översållade granen samt av 
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smällkarameller. De tyska inslagen utgjordes av alla blåsta, färgade glaskulor och 
-klockor samt chokladkonfekt och -kringlor, som än så länge prydde granen och 
som egentligen skulle sitta kvar tills granen skulle ”plundras”, d.v.s. dansas ut. 
 
Julmiddagen serverades i matsalen, där det fina porslinet och glasen prydde 
bordet med den svenska jullöparen och julljusstakarna från Kilafors. 
Adventskransen hade flyttats undan från matsalsbordet. Adventskransen var 
försedd med fyra röda ljus och kransen var bunden av granris, som hängde i en 
röd träställning. Vi åt förstås av alla dessa julanrättningar, det smakade gott, men 
när lutfisken kom fram, förmådde vi knappast äta av den (jag är osäker på om jag 
som barn gillade den som jag gör i vuxen ålder). Ja, så blev det risgrynsgröten 
med sin mandel. Det var alltid spännande och Ida önskade sig den nog mest av 
alla!  
 

Så var det dags för jultomten att komma. Det 
var Ida som hade klätt ut sig med mask och 
riskvast. Det gjorde hon riktigt bra. Innan det 
blev dags för julklappsutdelningen fick vi 
barn, enligt tysk sed, ställa upp oss framför 
julgranen och deklamera en dikt, ofta med 
flera strofer, tillägnad föräldrarna. Detta 
ceremoniel brukade vi träna på i skolan. 
Deklamerandet avslutades högtidligt med en 
bugning av oss pojkar respektive en nigning 
av Daisy. Vi barn brukade uppvakta 
föräldrarna med något vi själva hade gjort i 
skolan. Föräldrarnas julklappar till oss barn 
bestod naturligtvis i viss utsträckning av 
”nyttosaker”, men visst fick vi en del 
leksaker som vi önskat oss, eller rentav som 
vi absolut ej hade funderat på att kunna få. 
En sådan fullträff var nog ett krocketspel, 
som jag fortfarande äger och ömt vårdar. En 
annan, mycket uppskattad sak som jag 
fortfarande har nytta av, är ett litet brunt 

kassaskrin i tjock plåt, som begåvades mig julen 1941 - i brist på andra lämpliga 
julklappar under krigstiden. 
 
Pappa Walter skojade gärna med oss. Han inbillade oss exempelvis att vi vid 
midnatt på nyårsaftonen skulle vara speciellt uppmärksamma, ty då hördes den 
stora ”bangen” då det gamla och det nya året kolliderade. Vi lyssnade och ibland 
trodde vi oss kunna bekräfta detta fenomen! - En nyårsafton var vi bjudna till 
Järns vid Alster i stan. De hade en förnämlig lägenhet med utsikt över Alster. 
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Hyresfastighetens entré var marmorklädd. De bodde en trappa upp och deras 
terrier ”Bebbans” ilskna skall hördes långt innan vi hunnit ringa på. Jag är något 
osäker på om det var vid detta tillfälle hon bet Daisy i knät, antagligen en följd av 
att hunden blev upphetsad genom vår lek och vårt springande i en lång, lång 
korridor. I denna korridor fanns f.ö. också en spännande lucka till fastighetens 
trapphus, via vilken mjölk- och brödmannen tidigt på morgonen kunde leverera 
mjölkprodukter respektive rundstycken. Karl och Johanne Järn hade också ett 
automatiskt piano, som vi satte oss framför och låtsades spela live på. Detta hem 
var alltid mycket intressant för oss. Så kommer jag gärna ihåg Tant Johannes små 
köttbullar och i sirap stekta små potatisar. - Det var redan på den tiden aktuellt 
med smällare i samband med nyårsfirande, både sådana avsedda inomhus och 
utomhus. 
 
En av symbolerna för påskfirandet i Tyskland är påskharen, en motsvarighet till 
jultomten, som kommer med små presenter. Ett stort nöje för mina föräldrar var 
att följa vårt letande efter påskägg i choklad, som hade gömts över hela 
trädgården. Pappa Walter brukade köpa en hel låda med sådana påskägg från 
konfektfabriken i Tangermünde. Ibland kunde det hända att påskharen hade gömt 
någon leksak också. Så kommer jag ihåg att Gunnar och jag en påsk begåvades 
med var sin knallbössa. Var det händelsevis alltför dåligt väder för att lägga ut 
äggen i trädgården, hade påskharen smugit sig in i huset och där placerat ut sina 
överraskningar. För att det skulle bli rättvist med fördelningen av chokladäggen, 
var vi barn överens om att vi samlade dem i en hög för att senare fördela dem 
mellan oss på ett rättvist sätt.  
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Bombkriget 
 
 
Efter vår återkomst från KLV-lägret i november 1941 hade Rahlstedt drastiskt 
förändrats. En luftvärns(Lv)stab hade etablerat sig på ”Eggers Wiese” med 
många baracker för stabspersonalens förläggning, kök, sjukstuga, underhållstjänst 
av fordon o.s.v. När jag resonerade med mig själv förstod jag att höstarnas 
efterlängtade tivoliarrangemang var det slut på. Den ena av folkskolans 
byggnader vid Lübeckerstraße hade av Lv-staben tagits i beslag och inrättats som 
stabskvarter. Splitterskydd hade arrangerats runt om byggnaden och även 
invändigt hade förstärkningsåtgärder vidtagits. På skolgården hade man som en 
del i stridsledningssystemet byggt upp ett 25 m högt bevakningstorn i trä. De 
båda grindstolparna till f.d. skolgården hade prytts med var sin brittisk 250 lbs 
sprängbomb (desarmerade blindgångare). Vid sidan om grinden hade man satt 
upp en skyttekupol med en dubbelpipig kulspruta från ett nedskjutet engelskt 
Wellingtonbombplan. Vaktposter bevakade dessa stabsanläggningar dygnet runt. 
 
Min tidigare så pittoreska skolväg utefter ”Eggers Wiese” och förbi Lv-staben 
hade således fått en annan prägel i förhållande till, då jag reste på KLV-läger. Vid 
ett tillfälle tidigt på våren 1942 tilläts jag i sällskap med Daisys make Werner då 
han var på permission att klättra upp i bevakningstornet. Werner var 
spaningsflygare och därför intresserad av hela anläggningen. Utsikten över 
Rahlstedt med omnejd var perfekt från denna höjd. Men min reflektion var att jag 
nog helst ville slippa att stå däruppe i samband med flyganfall. 
 
 

Luftskyddet 
 
Redan före kriget hade man satt igång luftskyddsarbetet. Då luftskyddet behövdes 
var det väl organiserat. Man hade ombud i varje kvarter respektive på varje gata, 
vilkas uppgift var att se till att invånarna uppsökte skyddsrummen och att 
mörkläggningen fungerade samt att vid behov leda insatser av olika slag. Militära 
byggnadskommandon sattes 1942 in i Hamburg för att gradera upp 
skyddsrummens kvalitet. Således stämpade man upp taket i vår källare, 
källarfönstren försågs med betongbalkar som splitterskydd och våningssängar i 
trä delades ut för att underlätta tillvaron i källarna. Dessa åtgärder visade sig vara 
positiva. Antalet flyglarm ökade nu och kunde sträcka sig över flera timmar. 
 
Då sirenerna ljöd, stannade tågen och alla resenärer liksom befolkningen i övrigt 
fick skyndsamt bege sig till skyddsrummen, som fanns i anslutning till 
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stationerna respektive i anslutning till bostäderna. I vissa fall hade man byggt 
bunkrar, i andra fall fungerade järnvägsviadukter efter förstärkning och andra 
skyddsåtgärder som skyddsrum. I bostadsområden litade man i första hand till 
fastigheternas källare. Där så erfordrades byggde man särskilda bunkrar, även i 
områden med tät bebyggelse, på eller under marknivå. En sockertoppsliknande 
bunker utvecklades, som bevisligen motstod även en fullträff av medeltunga 
bomber. I dessa sockertoppsbunkrar fanns ett spiralplan (alltså inga trappor) med 
bänkar utefter innersidan och en gång utefter yttersidan. Flertalet offentliga 
bunkrar var försedda med luftförsörjningsanläggningar, vilka var förberedda för 
inmontering av stridsgasfilter. Då strömmen föll bort, fick ventilationen drivas 
med handkraft, vilket kunde vara ett tungt arbete. 
 
 

Luftförsvaret 
 
Uppflugen i trädgårdens högsta björk hade jag på dagtid en fin utsikt över 
spärrballonger, som släpptes upp i samband med att ett flyglarm gick. 
Ballongerna var närmast avsedda att skydda mot låganfall. Och sådana var ej 
aktuella förrän sista krigsåret. Jag tror att dessa spärrballonger närmast var 
avsedda som skydd åt delar av hamnen. Insatsen av spärrballonger medförde 
dock en del problem. Granatsplitter från luftvärnet punkterade lätt ballonghöljet. 
Ett annat problem var att spärrballongerna kunde slita sig i hårt väder, och då 
kunde stålvajern, som ballongen var fäst i, ge kortslutning på 
högspänningsledningar genom att den släpades utefter marken. Jag har en känsla 
av att spärrballongerna togs ur bruk 1942/43. 
 
Det var ett gigantiskt spel när luftvärnets strålkastare med sina långa fingrar på 
den molnfria natthimmeln fångade in fientliga flygplan och inte släppte dem 
förrän de lämnade strålkastarnas aktionsfält. Ibland cyklade jag ut till en sådan 
strålkastarställning ca 5 km hemifrån. Strålkastarna var riktiga bjässar med en 
ljuskägla på 2 m då den lämnade reflektorn. Ljuskällan bestod av två kolstavar av 
mansfingrars tjocklek som automatiskt matades mot varandra och bildade en 
kraftig ljusbåge. Ljuskäglan kunde momentant och effektivt stängas av genom en 
jalusianordning utanpå strålkastarens glasfront, medan ljusbågen fortfarande var 
påkopplad. Strålkastaren manövrerades för hand, genom att en operatör som gick 
på en cirkulär landgång, riktade hela anläggningen via en lång arm försedd med 
rattar. Anläggningen hade en egen elgenerator, som via tjocka kablar överförde 
elenergi till två sådana strålkastare placerade ca 100 m från varandra. 
Strålkastarna var kopplade till en sonarutrustning, som pejlade in den riktning, 
där strålkastarna skulle finna sina objekt. Dessa utrustningar försvann dock 
successivt 1941/42 (Webster & Frankland, 1961) och strålkastarna fick därefter 
relevant styrinformation via radarsystem (s.k. FMG, Funkmeßgerät). 
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Som en följd av den ökande brittiska flygaktiviteten mot Hamburg och att 
luftförsvaret trädde i funktion, började vi pojkar snart att samla granatsplitter 
efter luftvärnseldgivning. Så hittade vi påföljande morgnar på gator och i 
trädgårdar spåren efter nattens aktivitet. Det tog inte så lång tid för oss att genom 
jämförelser finna ut vilka kaliber ammunitionsresterna var att hänföra till och 
vilka delar av granaterna de representerade. Spännande var att hitta bitar av 
gördlar i koppar, som dock så småningom ersattes med aluminium. Vi bytte till 
oss olika typer av granatskärvor. Själv kom jag att inneha en representativ sådan 
samling. Bombskärvor var särskilt värdefulla bytesobjekt.  
 
Luftvärnets liksom det tunga artilleriets operativa eldledningssystem byggde på 
optisk pejling och siktning, varför strålkastare nattetid var helt nödvändiga innan 
radarsystem introducerades. Införandet av denna teknik föranledde det allierade 
bombflyget att sprida stora ridåer med olika långa remsor av aluminiumfolie för 
att med framgång störa ut (desinformera) de tyska radaranläggningarna. 
 
De allierade stridspiloterna betraktade det tyska luftvärnet med stor respekt. 
Luftvärnet kring Hamburg var mycket kraftfullt, vilket vi i vår källare blev varse 
då eldgivning pågick. Lv-kanonernas piskande skall påminde om ilskna hundar, 
fastän på en avsevärt mycket högre ljudnivå i motsats till bombkrevaders mera 
mullrande tonläge. De flesta Lv-batterierna kring Hamburg var utrustade med 88 
mm:s pjäser, dessutom fanns det en del 105 mm:s. I det centrala Hamburg hade 
man 1942 byggt två gigantiska bunkrar, den ena som eldledningscentral för hela 
Hamburgregionen, medan den andra bunkern hade bestyckats med inte mindre än 
fyra stycken dubbellavetagekanoner av 125 mm:s kaliber. Som skydd mot 
låganfall hade man dessutom fyra stycken fyrpipiga automatkanoner av 20 mm:s 
kaliber.  
 
Luftvärnets betydelse minskade under krigets gång, framför allt till följd av 
ammunitionsbrist under 1944 och framöver samt till följd av att man i krigets 
slutskede från luftförsvaret kring städerna till östfronten överförde Lv-förband, 
och speciellt 88 mm:s luftvärn, för att sättas in mot de framryckande ryska 
stridsvagnsförbanden. Man var tvungen att ersätta de i samband med reträtten 
förlorade artilleriförbanden. 
 
I det tyska luftförsvaret ingick förstås även nattjaktflyg (främst Me 110 och 210, 
d.v.s. tvåmotoriga plan med två mans besättning), vilket dock fram till 
halvårsskiftet 1941 endast hade en begränsad slagkraft (Webster & Frankland, 
1961). Enligt denna källa kom dock det tyska nattjaktflyget därefter att nå nästan 
dagjaktflygets slagkraft. Detta var en följd av att man i det tyska flygvapnet 
introducerade radarsystemen Freya och något senare Würzburg. Det tyska 
flygvapnets taktik innebar vidare att luftrummet indelades i ett boxsystem, där 
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bestämda jaktförband sattes i beredskap med ledning av de annalkande 
bombflygförbandens rörelser. Enligt ovan nämnda källa ansåg man på brittiskt 
håll att det tyska nattjaktflyget ända fram mot halvårsskiftet 1944 utgjorde ett 
allvarligt hot mot deras bombflyg. Man sökte störa jaktflygets kommunikationer 
på många sätt och denna teknik utvecklades successivt. De brittiska bombplanen 
hade svårt att direkt skydda sig mot nattjaktplanen, vilka i mörkret var svåra att 
upptäcka. De under dagsljus opererande amerikanska superfästningarna hade 
däremot bättre förutsättningar att effektivt försvara sig med sina dubbelpipiga 
automatkanoner mot attackerande tyskt jaktflyg.  
 
Det tyska jaktflyget moderniserades under krigets gång. Messerschmitt Me 109 
utgjorde stommen i jaktflyget under första hälften av kriget. Denna flygplanstyp 
ersattes senare med Focke Wulf Fw 190 med sin karakteristiska, trubbiga nos till 
följd av planets stjärnmotor. Som nattjaktplan användes enligt tidigare uppgift det 
tvåmotoriga planet Me 110 samt senare även dess systerkonstruktion Me 210. 
Under slutfasen av kriget introducerades det readrivna jakt- och attackplanet Me 
262 (tvåmotorigt) samt det enmotoriga lätta jaktplanet Heinkel He 160 
(Salamander) med sin reamotor upptill på flygplanskroppen (att beskåda på 
Imperial War Museum, London, 2000). Så fanns det även ett raketdrivet 
jaktflygplan Me 163 (Komet), bestyckat med 2 stycken 30 mm:s kanoner, avsett 
för att under dagtid bekämpa bombflygplan. Planet uppnådde en hastighet av 900 
km/h och drevs av en raketmotor, där vätesuperoxid ingick som en del i 
drivmedelsblandningen, men bränsleförrådet räckte ej längre än till 10 minuters 
aktiv drift. Därefter beräknades planet ha utfört sitt uppdrag och förväntades att i 
glidflykt uppsöka en lämplig plats för landning på en glidskena. 
”Landningsstället” försett med två hjul lämnades på marken i samband med att 
planet startade. Landningen på glidskenan medförde stora risker för ryggskador 
hos piloten. Planet nådde höjden tiotusen m efter endast drygt 3 minuters 
flygning. Flygplanets höga hastighet i förhållande till sitt mål begränsade dock 
dess taktiska värde, d.v.s. tiden för att beskjuta målet blev alltför begränsad 
(Imperial War Museum, London, 2000). 
 
Trots de mycket omfattande bombningarna mot Tyskland, ökade landets 
flygplansproduktion oavbrutet under kriget och uppgick under 1943 och 1944 
enligt Webster & Frankland (1961) till drygt 25 tusen respektive knappt 40 tusen 
flygplan av alla kategorier. Därmed överskreds med bred marginal den anglo-
amerikanska flygplansproduktionen, vilken dock var inriktad på tunga plan i 
motsats till den tyska, inriktad på jaktplan. Trots det stora antalet jaktplan 
förmådde det tyska flygvapnet ej på ett avgörande sätt hejda det västallierade 
bombflygets härjningar. Detta berodde på en rad faktorer, främst bristen på 
tillräckligt erfarna piloter (speciellt gällande nattjaktplan) samt framför allt på 
bristen av drivmedel. Notabelt är att antalet insatsberedda enmotoriga jakt-, 
bomb- och attackplan i slutet av 1944 uppgick till 1,700, 450 respektive knappt 
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700 (Webster & Frankland, 1961). Den månatliga drivmedelsproduktionen kom 
att halveras genom allierade bombningar under april/maj 1944för att därefter 
begränsas till en tredjedel av den ursprungliga kapaciteten. Detta fick förstås 
långtgående konsekvenser för bl.a. flygets operationsförmåga. 
 
 

De allierades flygaktivitet 
 
Antagligen var det under 1942 som jag varje kväll innan jag gick till sängs 
försiktigt sköt mörkläggningen åt sidan för att med mig själv diskutera chansen 
för flyglarm under den kommande natten och därmed en senareläggning av 
skolmorgonen. Om det var molnfritt och månsken, var risken stor för flyglarm, 
kanske ej så långvarigt, för då kunde det förväntas att spaningsplan skulle dyka 
upp. De var av typen Mosquito (ett tvåmotorigt plan med 2 mans besättning) och 
användes även som bombplan med en last av upp till 1,000 kg (Webster & 
Frankland, 1961). Men Mosquitoplanen kom under 1942 och därefter att få sin 
största betydelse som ”Pathfinder”, d.v.s. att sätta ut målmarkeringar för de 
efterföljande bombeskadrarna. Mosquitoplanen var utrustade med kvalificerad 
markradar-utrustning, som underlättade att detektera målområdena.  
 
Då ett brittiskt plan fångades in av strålkastarnas långa fingrar, kanske från tre - 
fyra håll, föreföll det nästan som om de var fångade i ett spindelnät. 
Mosquitoplanens relativt höga hastighet gjorde att de i regel kom undan. Ibland 
träffades ett sådant plan och i strålkastarskenet kunde man iaktta hur besättningen 
dalade mot marken hängande i sina fallskärmar. Med tiden besköts dock ej 
enskilda plan, ammunitionen var för dyrbar i förhållande till den skada dessa plan 
eventuellt kunde åstadkomma. 
 
När nattens mörker fylldes av ett ihärdigt dån av tunga bombplan flygande i 
formation, då visste man att flyglarmet kunde vara länge, antingen beroende på 
att Hamburg åter var deras mål eller också att armadan var på väg till Berlin. 
Flygtiden dit uppgick till en timme och sedan tillbaka, d.v.s. minst två timmar. 
Då bombplanen tycktes passera Hamburg på uppdrag längre österut, kunde man 
aldrig vara säker på att inga bomber skulle falla i vår närhet. Ibland kunde 
nämligen något plan vara tvunget att göra sig av med sin last, och det kunde 
faktisk ske var som helst. Luftvärnselden ökade alltid spänningen och rädslan i 
och med att man visste att de fientliga bombplanen befann sig i närheten. 
Rahlstedt förblev relativt oskadat, men inom en radie av 200 m från vårt hem föll 
ändå två luftminor och en sprängbomb. Vid ett av dessa tillfällen skadades taket 
på vårt hus och flera kvadratmeter takpannor blåste ner, fönsterrutor krossades 
och ett innertak skadades. Utöver sprängbomber föll ett antal brandbomber av 
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lättare kaliber. Man använde lätta brandbomber, för att på detta sätt sprida 
förödelse över ett stort område, t ex bostäder. 
 
Det var väl känt att nattliga uppdrag utfördes av RAF (d.v.s. brittiska plan som 
fr.o.m. 1943 främst utgjordes av typerna Lancaster och Halifax). Deras 
marschhastighet var lägre än USA-planens, d.v.s. Liberator- och framför allt 
Fortressplanen (flygande fästningar). De senare planen var också bättre 
bestyckade, vilket gjorde dem mera lämpade för att utföra uppdrag på dagarna. 
Den brittiska produktionen av tvåmotoriga stridsflygplan och fyrmotoriga 
bombplan uppgick under åren 1941-44 till knappt 500 respektive 450 plan per 
månad. Förenta Staternas produktionskapacitet ökades mycket kraftigt under 
1943 och överskred den brittiska 2,5 - 3 gånger. Högst var USA:s produktion 
under första kvartalet 1944, då man producerade 1.100 respektive 1.500 plan per 
månad (Webster & Frankland, 1961). Medan den brittiska flygindustrin 
producerade omkring 600 enmotoriga plan (jakt- och attackplan), uppgick den i 
USA till det dubbla.  
 
Flygplanens bomblast anpassades givetvis efter målets belägenhet och nödvändig 
bränslemängd. Underlag lämnat av Webster & Frankland (1961) ger vid handen 
att bomblasten per plan för uppdrag mot ex. Hamburg uppgick till drygt 3 ton, 
medan den längre flygsträckan till Berlin begränsade lasten till under detta värde.  
 
Alla typer av bomber var fruktade. Den lättaste typen av brandbomber vägde 
endast 2 kg och genomslagskraften var förstås begränsad. Men det stora antalet 
av denna bombtyp som kunde medföras av ett enda bombplan, var förstås 
skrämmande och också arean som lasten kunde ”täcka in”. Dessa bomber 
innehöll magnesium som verksam beståndsdel, som utvecklade mycket höga 
temperaturer. Så fanns det även en större typ av brandbomber, med en vikt av ca 
30 kg, som hade en viss sprängverkan och därmed en större genomslagskraft 
samtidigt som den hade en kraftigare brandverkan. Den mest fruktade 
brandbombstypen var dock ”fosforbomberna”. Uppenbarligen var deras funktion 
att användas i markerande syfte av Pathfinderplanen. Innehållet bestod av en 
olje/fettbas (i början felaktigt beskriven som kautschuk), som hade en mycket 
stor vidhäftningsförmåga och där tillsatsen av fosfor hade den tändande 
funktionen. Denna ”bombtyp” visade sig vara ett svårbekämpat brandmedium. I 
och med fosforns snabba reaktion med luftens syre, kunde denna brandbomb ej 
bekämpas med vatten. Stänk av denna ”brandmassa” på huden ger allvarliga och 
mycket svårläkta brännskador.  
 
Bland bomberna med sprängverkan dominerade den s.k. mintypen, d.v.s. bomber 
avsedda att detonera ytligt och rasera byggnader. De flesta sprängbomberna torde 
ha haft en vikt av 250 och 500 kg. I början av luftkriget var de lättare, men tyngre 
plan tillät successivt större bomber. Men specialutrustade Lancaster-plan kunde 
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bära 5 och 10 tons-bomber (Tallboy respektive Grand Slam), vilka kom till 
användning på speciella uppdrag. De kom förstås att ha förödande verkan, bl.a. i 
Berlin. Under min insatstid i Fürstenwalde i början av 1945 hördes på ett avstånd 
av 40 km ibland krevader av dessa bomber i Berlin. 
 
Kriget kom att berika vårt språk med det nya och fasansfulla begreppet 
”bombmattor”, som innebar att massiva bombformationer fällde sin last inom 
mycket begränsade områden för att där sprida död och förintelse. De inflygande 
bombplanen dirigerades till sina målområden av Mosquitoplanen med hjälp av 
fallskärmsförsedda lysbombsmarkeringar. Dessa markeringar kvarstod ett bra tag 
i sina positioner och tedde sig från marken som stora julgranar högt upp i luften. 
Detta förfaringssätt underlättade förstås för bombplanen att genomföra sina 
uppdrag - de behövde således då ej själva spåra upp sina mål. Effekterna av dessa 
bombningar blev fruktansvärda. 
 
Till en början upplevde jag själva larmet som spännande men farofyllt. Men i och 
med de allt intensivare bombningarna, ökade rädslan. Denna oro förstärktes 
också av att man rycktes upp ur sömnen och tvingades ner i källaren. Ur sängen 
sprang man huttrande ner i källaren, där det kanske inte alltid var så varmt. Att 
sova där gick inte heller alltid. Oftast satt vi tysta och avvaktande, och kom-
menterade ibland ljuden som hördes utanför. Vid visslande ljud från fallande 
bomber hukade man sig instinktivt. 

 

Ett dråpslag mot Lübeck 
 
Lübeck kan sägas ha varit en av de första städer, vars befolkning kom att prövas 
mycket hårt av luftkriget. På den västallierade sidan hade man tidigt fattat det 
politiska beslutet att luftkriget skulle åsamka tyskarna maximal skada, d.v.s. det 
riktades ej enbart mot militära mål, utan även med stor kraft mot civila 
industrianläggningar samt mot civilbefolkningen för att åstadkomma ”de-
housing” (Webster & Frankland, 1961).  
 
Natten till Palmsöndagen 1942 riktade britterna ett av de dittills kraftigaste 
bombangreppen mot Lübeck. Avståndet mellan Rahlstedt och Lübeck uppgår till 
knappt 60 km. Vi kunde på avstånd skönja hur den brinnande staden rödtecknade 
himlen. Omkring 80 hektar av staden lades i ruiner (Nordisk Familjebok, 1953). 
Det fanns en del rustningsindustrier i Lübeck, men de berördes ej av 
bombningarna. Stora delar av den gamla stadskärnan med affärsområden och 
bebyggelse från Hansatiden blev lågornas rov. Dessutom berördes omfattande 
delar av stadens bostadsområden. Två centralt belägna medeltidskyrkor 
förstördes också genom de omfattande bränderna. Lübecks vackra rådhus från 
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Hansatiden motstod dock förödelsen. Förstämningen var stor och en intensiv 
propaganda sattes igång, där man anklagade de allierade för barbariet att föra ett 
omfattande luftkrig mot civilbefolkningen.  
 
 

 
 

Slaget mot Hamburg 
 
Omfattande hamn- och kommunikationsanläggningar, ett flertal betydande varv 
samt andra industrier gjorde Hamburg till ett betydelsefullt mål för luftkriget mot 
Tyskland. Några månader efter angreppet mot Lübeck riktades i juli 1942 häftiga 
luftangrepp mot Hamburgs innerstad, där omfattande bränder ödelade så gott som 
all gammal bebyggelse. Fram till juli 1943 hade 100 luftangrepp riktats mot 
Hamburg (Webster & Frankland, 1961; de flesta var dock av relativt begränsad 
omfattning i förhållande till de kommande luftangreppen). I slutet av juli 1943 
påbörjades en veritabel förintelse av staden genom allierade bombangrepp, och 
denna pågick under fyra nätter.  
 
Sommarloven i Hamburgregionen brukade ta sin början omkring den 10 juli och 
varade i fem veckor. Så var det nog också 1943. Det hade bestämts att vår familj 
om fem personer denna sommar skulle vistas i Niendorf, en badort nordost om 
Hamburg vid Lübecker Bukten, drygt 70 km från Rahlstedt. Vi trivdes i 
Niendorf, där vi tidigare upplevt flera somrar, en typisk familjebadort med fin 
sandstrand, strandkorgar, strandpromenad, segelbåtshamn, kustfiske, dämpat 
nöjesliv m.m. Storasyster Daisy med Lill-Werner, som då var drygt ett år, hade 
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under sina studieferier för hela sommaren hyrt en liten lägenhet i närheten av 
hamnen i Niendorf. De hade därför redan åkt iväg. Mina föräldrar och jag skulle 
komma efter. Gunnar hade på våren kallats in till RAD och tjänstgjorde 
någonstans i västra Polen. Mamma Märta och jag skulle dock först ta hand om 
trädgården innan vi var redo att komma efter. På programmet stod bl.a. 
bärplockning och andra göromål i trädgården. Under krigstiden var det ju viktigt 
att ta rätt på det som trädgården kunde ge. Eftersom sockertilldelningen var 
begränsad, skulle vi detta år satsa på att musta trädgårdens bär. Det fanns ett 
musteri ej så långt från centralstationen i stan.  
 

Vi var motiverade att plocka 
och hade säkerligen fått ihop 
bortåt 30 kg vinbär och 
krusbär, som vi på kvällen bar 
till stationen för att ställa in 
korgen på effektförvaringen. 
Tidigt påföljande morgon tog 
Mamma Märta och jag några 
kassar med tomflaskor (efter-
som det var ont om sådana) 
och åkte med vårt ”bagage” till 
musteriet i stan. Före-ståndaren 
erbjöd oss att ta med oss must i 
proportion till våra bär direkt i 
retur. Vi bestämde oss för att ta 
med musten direkt. Detta 
måste ha varit den 22 juli. 

Natten mellan den 24 och 25 juli började de omfattande bombningarna av 
Hamburg. ”Vårt” musteri slogs ut redan första natten. Tur att vi bestämde oss att 
ta med musten hem direkt, annars hade bärplocknings-mödorna varit förgäves. 
 
Under fyra nätter fram till den 2 augusti fällde 2 450 brittiska bombplan 
sammanlagt nästan 8 tusen ton bomber över Hamburg, omkring hälften av denna 
last utgjordes av brandbomber (Webster & Frankland, 1961). Den omfattande 
insatsen av sprängbomber följd av brandbomber över flera km2 stora 
bostadsområden åstadkom enorma eldstormar, som man tidigare ej haft någon 
som helst erfarenhet av. Ansvariga myndigheter såsom luftskyddsorganisation, 
brandkår och polis stod utan tillgång till vatten helt hjälplösa inför denna 
katastrofsituation. Människor som försökte undkomma på gator, utsattes dels för 
fruktansvärd  
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hetta och otroliga ”stormvindar”, men 
också av att asfalten, där sådan fanns, 
smälte och tog eld. Värst var dock 
eldstormarna. Användning av fosfor-
bomber var också en helt ny erfarenhet 
för befolkningen och man saknade all 
kunskap om dem. Drabbade som fick 
denna vidhäftande ”brandmassa” på 
sig, var helt okunniga om hur de skulle 
värja och skydda sig. Skadorna 
förvärrades ofta. Många invånare som 
sökt skydd i sina källare kvävdes 
(förgiftade av kolmonoxid) eller om-
kom till följd av hettan. Det berättades 
att t.o.m. skyddsbunkrar med kraftfulla 
betongväggar överhettades av kring-
liggande bebyggelse som eldhärjades 
och de instängda omkom. Den tyska 
propagandan försökte väcka världs-
samfundets opinion mot användning 
av fosforbomberna, men vem kunde eller ville lyssna? 
 
Flyganfallen mot Hamburg riktades i främsta rummet mot innerstaden samt mot 
arbetarkvarteren, som systematiskt förintades. Resultaten blev att under ca 10 
natter 25 km2 av bebyggelsen lades i ruiner, vilket innebar att enligt Schild (2001) 
50 % av miljonstadens totala bostadsbestånd raderades ut (Webster & Frankland, 
1961, uppgav 75 %, vilket alltså är en överskattning). Ett antal andra tyska städer 
drabbades dock hårdare än Hamburg. Tack vare Berlins stora geografiska 
utsträckning och den relativt stora andelen lågbebyggelse, kom denna stads 
bostadsbestånd att drabbades i ungefär lika stor utsträckning som Hamburgs. 
Enligt Schild (2001) uppgick för Hamburgs del det totala antalet civila dödsoffer 
under kriget till mellan 30 och 50 tusen. Huvuddelen av dem föll offer för 
eldstormarna under sommaren 1943. Den omfattande förstörelsen gjorde det 
omöjligt att fastställa exakta tal. Det uppges att de allierade under kriget 
sammanlagt fällt ca 37 tusen ton bomber mot Hamburg (Nordisk Familjebok, 
1953). 
 
Vi befann oss i Niendorf och bombformationer passerade luftrummet ovanför 
oss. På avstånd hördes mullret från briserande bomber och luftvärnseld. Men 
framför allt syntes under nästan två veckors tid i nattens mörker skenet från de 
rasande bränderna i Hamburg. Angreppen fortsatte under sammanlagt fyra nätter 
med en eller två nätters uppehåll mellan dem. På dagarna förmörkades solen av 
eldsvådorna, som rasade på 80 km:s avstånd och som slungade rök och partiklar 
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(små liksom stora pappersfragment) många km upp i luften (man menar faktiskt 
att delar av stratosfären påverkades av de otroliga energimängder som frigjordes 
av eldstormarna). Sandstranden i Niendorf samt vattnet i Lübecker Bukten 
sottäcktes. Badandet var ej längre inbjudande. 
 

Flyende från Ham-
burg som tagit sig 
till Niendorf berät-
tade om sina 
fruktansvärda upp-
levelser, hur de 
kroppar som låg på 
gatan hade påver-
kats av hettan och 
skrumpnat till 
”dockstorlek”, hur 
kropparna lastats på 
lastbilsflak, des-
inficerats med kalk 

och begravts i massgravar i anslutning till Hamburgs kyrkogårdar. Möjligheterna 
till identifiering av de omkomna var mycket begränsade.  
 
Några citat ur rapporten från Hamburgs Polischef författad i anslutning till 
katastrofen må här i översättning enl. Webster & Frankland (1961) citeras. 
 
……”At many points area fires developed in this way in a very short time. In 
every one of these area fire zones a firestorm developed for the reasons of physi-
cal laws given above. The suction of the firestorms in the larger of these area fire 
zones had the effect of attracting the already over-heated air in smaller area fire 
zones. The most powerful firestorm centres therefore attracted the fire from the 
smaller area zones. One effect of this phenomenon was that the fire in the smaller 
area fire zones was fanned as by bellows as the central suction of the biggest and 
fiercest fires caused increased and accelerated attraction of the surrounding 
masses of fresh air. In this way all the area fires became united in one vast fire.” 
 
…..”The streets were covered with hundreds of corpses. Mothers with their chil-
dren, youths, old men, burnt, charred, untouched and clothed, naked with a 
waxen pallor like dummies in a shop window, they lay in every posture, quiet and 
peaceful or cramped, the death-struggle shown in the expression on their faces. 
The shelters showed the same picture, even more horrible in the effect, as it 
showed in many cases the final distracted struggle against a merciless fate. Al-
though in some places shelterers sat quietly, peacefully and untouched as if sleep-
ing in their chair, killed without realisation or pain by carbon monoxide poison-
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ing, in other shelters the position of remains of bones and skulls showed how the 
occupants had fought to escape from the buried prison.” 
 
….”No flight of imagination will ever succeed in measuring and describing the 
gruesome scenes of horror in the many buried air raid shelters. Posterity can only 
bow its head in honour of the fate of the innocents, sacrificed by the murderous 
lust of a sadistic enemy.” 
  
Luftangreppen förlamade livet i Hamburg. Vid mitt första besök i stan, kanske 3 
veckor efter det sista angreppet, kunde det här och var fortfarande pyra. På någon 
bakgård av en husruin förvånades jag av ett blommande fruktträd, som rätteligen 
först skulle ha blommat våren 1944. Den omgivande värmen hade förmått trädet 
att tidigarelägga blomningen med 8 månader. Vid anblicken av ödeläggelsen efter 
dessa bombningar hade man svårt att förstå hur livet skulle kunna gå vidare och 
hur kriget kunde fortsätta. Men staden återhämtade sig på något sätt, en 
omfattande inkvartering av de utbombade invånarna till intakta bostäder sattes 
igång, trafikapparaten och industrier reparerades. Pappa Walter fann sitt kontor 
på fyra rum i Hamburgs centrum utbränt. Svenska Gustav Adolfskyrkan strax 
intill hamnområdet motstod bombningarna, men hade skadats. 
 
Under katastrofbombningarna sommaren 1943 gick också i hamnanläggningarna 
med deras magasin mycket stora värden till spillo. Vid tiden för krigsutbrottet var 
Hamburg näst London Europas största hamn och var mycket högrankad. 
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Den årligen omsatta godsmängden uppgick till 26 milj. ton (Nordisk Familje bok, 
1953). Hamnen sträckte sig över en yta av över 40 km2. Järnvägsspåren i 
hamnområdet hade en sammanlagd längd av 400 km och antalet kranar uppgick  
till 2.000. Vid krigets slut var endast omkring 20 % av hamnanläggningarna 
användbara. Efter kriget bärgades omkring 2.000 fartyg från hamnens botten. 
Med andra ord hade flygbombningarna anställt stor förödelse inte bara vad gäller 
bostadsbeståndet, utan även hamnen, varven samt övriga verksamheter hade 
drabbats mycket hårt. 
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Mot det bittra slutet och facit 
 
 
Då de allierades bombkrigar på våren 1942 på allvar intensifierades, kunde ingen 
ana vad kriget skulle medföra i fortsättningen och vilka offer den tyska 
civilbefolkningen skulle komma att få bära under de följande tre åren innan kriget 
äntligen tog slut. 1938 hade Tyskland en befolkning av ca 67 milj. Tysklands 
förluster under kriget 1939/45 i antal döda soldater uppgick till 3,25 milj. och 
bland civilbefolkningen till 3,64 milj. (Nordisk Familjebok, 1953). Detta krig 
medförda alltså större förluster bland civilbefolkningen än bland de stridande. En 
betydande del av civilbefolkningens förluster uppstod visserligen i samband med 
flykten undan ryssarna 1944/45 med en gigantisk folkvandring omfattande ca 10 
milj. tyskar. Men det stora flertalet dödsoffer krävdes i samband med luftkriget 
mot civilbefolkningen.  
 
De allierade fällde sammanlagt ca 2,7 milj. ton bomber i Europa, därav över 50 % 
mot mål i Tyskland (Webster & Frankland, 1961). Mot ett begränsat antal stora 
tyska städer fälldes sammanlagt 460 tusen ton. I slutet av 1944 hade 
kommunikationerna (järnvägar och landsvägar) allvarligt skadats. 
Energiproduktionen (kol och el) hade då sänkts med 25 %. Dessa förhållanden 
hade stor betydelse för krigets fortsatta utveckling. 
 
De ihållande allierade bombningarna påverkade den militära såväl som den civila 
industriproduktionen samt självfallet även den tyska befolkningens försvarsvilja. 
Därmed uppfylldes en viktig målsättning i de allierades krigsplaner. Långvariga 
flyglarm under nätterna samt om dagarna kombinerade med bombningar hade en 
demoraliserande effekt på befolkningen. I slutet av 1944 tillkom också att det 
allierade flyget fick luftherraväldet över Tyskland samt att det tyska flygvapnet 
fick vidkännas en starkt minskad slagkraft, ja det sattes helt enkelt ur spel 
beroende på bl.a. sinande bränsletillgångar.  
 
Vid ett antal anläggningar i olika delar av Tyskland tillverkade man 
motorbränslen på syntetisk väg (enligt Fischer-Tropsch och genom Bergius-
hydrering). Åtta anläggningar svarade för 83% av produktionen av syntetiska 
drivmedel. Genom systematiska bombningar av dessa anläggningar skulle de 
allierade på ett avgörande sätt strypa tillverkningen av drivmedel. 
Anläggningarna var högprioriterade luftförsvarsobjekt. Under våren 1944 
riktades kraftfulla angrepp mot dessa anläggningar, som påtagligt sänkte 
produktionskapaciteten. Den normala månadsproduktionen av drivmedel låg på 
460 tusen ton. Genom bombningarna sänktes den mycket kraftigt och 
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reducerades till 25% av utgångskapaciteten. De allierade hade faktiskt förväntat 
sig en ännu större begränsning, men ett intensivt reparationsarbete kunde 
återställa delar av produktionen trots fortsatta bombningar (Webster & Frankland, 
1961). Förutom de syntetiskt framställda drivmedlen utnyttjades förstås 
bergoljeförekomsterna i Tyskland såväl som i de ockuperade områdena för 
framställning av 700 tusen ton drivmedel per månad. I och med att Tyskland 
tvingades att överge dessa länder, bortföll motsvarande kvantiteter. Av denna 
bergoljemängd härrörde drygt 50% från Rumänien. 
 
Det kritiska läget gällande drivmedelsförsörjningen i Tyskland understryks vidare 
av en uppställning i en hemlig tysk lägesrapport utarbetad i mars 1944 (Webster 
& Frankland, 1961). De månatliga behoven för armén, marinen, flyget och den 
civila sektorn angavs till (i tusen ton): 345, 144, 203 respektive 596, d.v.s. 
sammanlagt 1,29 milj. ton. Även om framställningen av syntetbränsle om 460 
tusen ton per månad hade kunnat upprätthållas, så skulle denna ha motsvarat 
endast en tredjedel av behovet. 
 
Beskrivningen av drivmedelstillgångarna kan exemplifiera det tyska näringslivets 
situation i slutet av 1944. Även andra resurser såsom vissa metaller oumbärliga 
för vapenindustrin räckte endast för några få månaders fortsatt produktion. 
Bombkriget hade med åren skadat det tyska näringslivet i grunden. Beräkningar 
över bortfallet av kapaciteten som en följd av bombkriget för järn- och 
metallindustrin uppgick enligt Webster & Frankland (1961) 1942 till endast 3%, 
för att 1943 och 1944 ha stigit till 46 respektive 39% samt nådde vid krigsslutet 
54%. Denna beskrivning avser ej att analysera orsakerna till att kriget tog slut, 
utan demonstrerar försörjningsläget i största allmänhet. Självfallet var det även de 
militära motgångarna och flyktingkatastrofen i öster som spelade stor roll för 
hemmafrontens sviktande moral och beredvillighet att fortsätta kriget. 
  
Det brittiska bombflyget utförde åren 1939-45 enl. Webster & Frankland (1961) 
sammanlagt 298 tusen respektive 67 tusen uppdrag under natt- och dagtid. Härvid 
uppgick antalet icke-återvändande plan till 7.449 respektive 876, d.v.s. 
totalförlusterna uppgick till 2,5 respektive 1,3% av de sammanlagda 
bombplansstarterna. För bombplanen under sina nattinsatser åsamkades två 
tredjedelar av förlusterna genom tyska nattjaktplan och återstående delen genom 
luftvärn. Över 13 tusen plan hade erhållit skador som gick att repareras, 
huvuddelen förorsakade av tyskt luftvärn. Då man skall bedöma dessa 
förlustsiffror måste man ha i åtanke att de genomsnittliga värden ej återspeglar 
förhållandena under tiden 1943 och början av 1944, då förlusterna låg upp emot 
4%. Under kortare perioder kunde förlusterna uppgå till 5-6% och var delvis 
relaterade till flygplanstyp, som följaktligen togs ur tjänst (Stirling, Liberator och 
senare även Halifax). Under enskilda operationer kunde förlusterna ligga så högt 
som 25% (mot Würzburg enl. Webster & Frankland, 1961). Brittiska beräkningar 
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visade att om förlusterna av bombplan under en tremånadersperiod skulle 
överstiga 7%, fanns anledning att ifrågasätta bombningar av ekonomiska skäl. 
 
De brittiska förlusterna under hela kriget (inklusive Fjärran Östern) uppgick till 
bortåt 12 tusen bombplan samt 10 tusen jaktplan. Motsvarande värden för USA:s 
flygvapen uppgick till 8 respektive 10 tusen plan (Nordisk Familjebok, 1953). 
Ovan nämnt förlustvärde på 12 tusen bombplan finner ett gott stöd i uppgiften om 
knappt 14 tusen plan enligt Webster & Frankland (1961). I samband med vårt 
besök vid Imperial War Museum i London i April 2000 redovisades det totala 
antalet stupade för gruppen flygande personal inom RAF till 56 tusen plus ca 1,5 
tusen på marken (även verifierad av Webster & Frankland, 1961). Alltså en 
förlust av 2,5 man per förlorat flygplan. RAF bar under andra världskriget f.ö. en 
tung börda med 17 % av de totalt 370 tusen stupade samt 91 tusen saknade på det 
brittiska imperiets sida (Nordisk Familjebok, 1953). Antalet civila dödsoffer i 
Storbritannien till följd av det tyska luftkriget uppges till 60 tusen. USA förlorade 
enligt samma källa sammanlagt 314 tusen i stupade samt 152 tusen i saknade. 
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Del 2. Från skolbänken som tonåring till 
kanonerna ända fram till sammanbrottet 
 

 

Som luftvärnssoldat vid hemmafronten 
 

 

Det totala kriget - en bitter konsekvens av den tidigare politiken 
 
Andra Världskriget var 1943 inne på sitt fjärde år, då motgångarna för den tyska 
krigsmakten blev alltmer påtagliga. Katastrofen i Stalingrad upplevdes allmänt i 
Tyskland som en stor motgång och breda lager av befolkningen började tvivla på 
ett framgångsrikt slut på kriget. Sorgen över den sjätte arméns undergång i 
Stalingrad förstärktes av den högsta krigsledningens krav på att striden skulle 
föras till sista man. Omkring 150 tusen tyska soldater stupade och 90 tusen kom i 
rysk fångenskap, varav endast några få procent överlevde densamma och 
återvände hem först i slutet av 1940-talet eller ännu senare. Med anledning av 
katastrofen i Stalingrad påbjöds i Tyskland en veckas landssorg och medias 
underhållningsprogram ersattes med seriösa inslag. Dagstidningarnas 
dödsannonser över stupade i Ryssland engagerade många och drabbade familjer 
ställde i sitt innersta frågan om meningen med kriget. Antalet stupade och sårade 
inom den tyska försvarsmakten kunde per dag uppgå till i storleksordningen 
mellan 10 och 20 tusen, en nivå som allmänheten förstås ej hade ett begrepp om. 
Övervakningen av medborgarna var effektiv. Fruktan för att tvivlet kunde 
uppsnappas av ordningsmakten eller av rättrogna för att vidarebefordras till den 
hemliga polisen (Gestapo, d.v.s. Geheime Staatspolizei) var ett faktum. 
 
Den tidigare offensiva krigföringen på östfronten knäcktes definitivt sommaren 
1943 i samband med operationerna kring Kursk. Mot tyskarnas 200 divisioner 
stod vid denna tid ungefär 400 sovjetiska. Inringningen av Leningrad hade 
brutits. Krigslyckan i Nordafrika vände också detta år, 1943, efter det att Förenta 
Staterna på allvar kommit igång med sina materiella leveranser och började spela 
en aktiv roll på Europas krigsskådeplatser. De allierade lyckades t.o.m. med en 
landstigning på Sicilien och snart var det dags att föra över kriget på europeiskt 
fastland i Syditalien. Rapporter i tyska medier om sänkt fientligt tonnage visade 
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också en nedåtgående trend. Under 1943 sänkte tyska sjöstridskrafter (d.v.s. 
främst u-båtar) endast ca 40 % av det tonnage, som hade sänkts året innan. De 
allierades u-båtsbekämpning blev allt effektivare i och med radarteknikens 
utveckling och förfining. Som enskilt vapenslag torde u-båtsflottan ha drabbats 
av de största relativa förlusterna. Sammanlagt förlorade den tyska u-båtsflottan 
under hela kriget över 80% av sitt manskap. Självfallet var dessa förlustsiffror ej 
kända för allmänheten, men indirekt fick den tyska befolkningen ändå en 
uppfattning om att förlusterna vid fronterna och även i de ockuperade länderna 
(främst Sovjetunionen och Jugoslavien) var mycket kännbara. 
 
De allierades bombningar av tyska städer kom också fr.o.m. 1943 att kräva stora 
offer i människoliv, lidanden och materiell förstörelse. De allierades bombkrig 
mot tyska städer syftade helt klart till att föröda maximalt. Utan tvekan kom 
denna krigföring att påverka civilbefolkningens motståndsvilja och därmed 
krigets utveckling. Under ”Blitzen” mot England 1940/41 riktade ”Luftwaffe” 
häftiga angrepp mot bl.a. Coventry, ett viktigt centrum för den brittiska 
krigsindustrin. Den tyska propagandan hotade då att ”coventrera” många andra 
engelska städer. Av egna erfarenheter förstod den allierade krigsledningen 
betydelsen av att involvera civilbefolkningen i krigföringen. F.ö. hade den tyska 
generalen E. Ludendorff. (känd general från första världskriget) i boken ”Der 
totale Krieg” (utkommen 1935) förutsagt att civilbefolkningen skulle bli indragen 
i ett framtida krig. 
 
Under krigsåret 1943 präglades nyheterna i de tyska medierna inte bara av 
militära motgångar, utan även politiska. Mussolinis makt bröts i och med att den 
italienska kungen avsatte Mussolini för att ersätta honom med general Badoglio. 
Den nya regeringen kom t.o.m. att förklara krig mot Tyskland. Förenta Staternas 
president Roosevelt och engelske premiärministern Winston Churchill möttes 
detta år (1943) i Casablanca. Man formulerade under denna konferens sina 
krigsmål innebärande Tysklands villkorslösa kapitulation. Detta utnyttjades i den 
tyska propagandan på hemmafronten för att motverka tecknen på befolkningens 
krigströtthet. F.ö. sanktionerades vid denna konferens även det totala luftkriget 
mot civila mål i Tyskland. Andra politiska motgångar blev att Rumänien, 
Bulgarien och Finland hösten 1944 lämnade alliansen med Tyskland. 
 
Den fortsatta krigföringen förutsatte förstås på den tyska sidan tillförsel av nya 
soldater, vilket skedde på olika sätt. Mönstringsåldern sänktes successivt och 
torde 1943 ha varit 17-18 år, för att i fortsättningen sänkas betydligt. Inom den 
tyska rustningsindustrin fanns betydande manskapsreserver, som var lämpade för 
militärtjänstgöring, men vilka tidigare varit frikallade. Denna arbetskraft ersattes 
med annan, dels krigsfångar, civila från andra länder och dels tyska kvinnor. 
Arbetstiden förlängdes förstås också. Den tyska riksdagen hade av 
propagandaminister Goebbels tillfrågats huruvida församlingen tillstyrkte ”det 
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totala kriget”, och jublande bekräftade församlingen denna retoriska fråga. Hela 
tiden bedyrade propagandan att kriget var rättfärdigat, man prisade ” försynen” 
som givit det tyska folket en sådan framsynt ledare som Adolf Hitler samt dennes 
”gudomliga kraft”. Ett annat viktigt budskap syftande till att motverka 
krigströttheten hos den tyska befolkningen var alla dessa förberedelser att skapa 
”vedergällningsvapen” (V-vapen av ty. Vergeltungswaffe) som skulle förinta 
fienden. 
 
 

Inkallelsen och grundläggande Lv-utbildning 
 
Ej helt överraskande kallades föräldrarna i min klass vid ”Oberschule für Jungen 
in Rahlstedt” några veckor före krigsjulen 1943 till ett föräldramöte. Ett halvt år 
tidigare hade pojkarna i närmast högre klass i gymnasieskolorna ”enrollerats” till 
tjänstgöring som ”Lv-mannar” (ty. Luftwaffenhelfer, luftvärnet i Tyskland 
utgjorde en del av flygvapnet). Föräldrarna till eleverna av årgång 1928 
meddelades att det nu var dags för deras söner att inkallas till tjänstgöring som 
Lv-mannar på hemmafronten. Det betonades att skolundervisningen i 
huvudämnena skulle fortsätta i förläggningarna och att vapeninsatsen skulle vara 
kopplad till hemtrakten. Man undvek helt inblandningen av den militära 
organisationen på detta stadium, vilket förstås verkade ”lugnande” på föräldrarna 
och kanske på eleverna. Vi skulle alltså med början i januari 1944 tjänstgöra i 
luftvärnsställningar i eller i omedelbar närhet av Hamburg. Därmed skulle vi 
förstås få goda möjligheter till permission för att hålla en nära kontakt med våra 
föräldrahem. Flertalet av oss upplevde förstås vår uppgift som ej helt ofarligt, 
men samtidigt dock som spännande och äventyrligt. 
 
Det bestämdes att vi vid vårterminens början, d.v.s. den 5 januari 1944, skulle 
infinna oss på järnvägsstationen i Rahlstedt. Vår klasslärare var där samt en 
underofficer från det Lv-batteri (ett batteri motsvarar i armén ett kompani), som 
vi avsågs tillhöra framöver. Vår destinationsort var av militära skäl dittills helt 
okänt. Vi var en grupp på åtta femtonåringar, som skulle hålla ihop till krigsslutet 
och den bestod av: Eitel-Fritz, Ernst, Ewald, Gerd, Helmut, Horst, Oswald och 
mig. Vi hade som tioåringar börjat vår gemensamma skolgång i gymnasiets första 
klass. Som tolv-trettonåringar hade vi vistats på skolevakueringsprogrammet i 
Seiffen, Erzgebirge. Med andra ord, vi kände varandra mycket väl, kände 
varandras kapacitet i olika avseenden och utgjorde därmed en, ur social synpunkt, 
väl fungerande kamratgrupp.  
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Samtidigt med oss inkallades en 
motsvarande grupp om drygt 15 pojkar 
ur ”Matthias Claudius Gymnasium” i 
Wandsbek, d.v.s. endast 7 - 8 km från 
Rahlstedt, till tjänstgöring vid samma 
Lv-batteri. På detta sätt kom vi att bli 
ca 25 ”killar” som fortsättningsvis kom 
att hålla ihop. Det tog inte lång tid för 
oss att lära känna våra nya kamrater. Vi 
blev ett gäng, som delade våra öden 
under de följande 16 månaderna. 
Tyvärr skulle en tredjedel av denna 
grupp ej överleva kriget och lika många 
skadas mer eller mindre allvarligt. 
 
Vi kom alltså att tilldelas det andra (?) 
Lv-batteriet med fem 10,5 cm kanoner i 
162 Lv-regementet med placering i den 
NV delen av Hamburg (Bahrenfeld). 

Eftersom det rörde sig om ett ytterområde med åkrar och ängar på avstånd, fanns 
endast glest liggande villor i närheten. Det fanns dock i riktning mot staden på ca 
en km avstånd både en tobaksfabrik och hyreshus samt spårvägens ändhållplats. 
Batterichefen, som var reservofficer och i det civila jurist, hette kapten 
Schlichting. Han var lugn och uppträdde faderligt gentemot oss. Huvuddelen av 
oss fördelades på de fem Lv-kanonerna, några kom att tjänstgöra inom 
eldlednings- och sambandscentralerna. I grunden byggde eldledningen på optiska 
instrument, men det visade sig att batteriet till sitt förfogande även hade en 
radaranläggning (ty. Funkmeßgerät). 
 
Vid batteriet tjänstgjorde redan en omgång Lv-mannar födda 1927, som hade 
inkallats våren 1943. Ett par månader efter vår ankomst var det deras tur att 
lämna oss för att bli inkallade till ”Arbetstjänst” i några månader och senare till 
militärtjänst. De hade hunnit bli garvade då de hade varit med om storangreppen 
på Hamburg sommaren 1943. Vid varje pjäs var vi 4 Lv-mannar samt två eller tre 
Lv-soldater inklusive pjäschefen, en underofficer. Dessutom hade varje pjäs 
tilldelats 2 - 3 ryska ”frivilliga” (krigsfångar, s.k. Hiwis, ty. Hilfswillige), vilkas 
uppgifter var att bära ammunition samt att rengöra patronerna, som vägde knappt 
40 kg. De var iklädda ryska uniformer, som hade färgats flaskgröna och de bar 
ryska stålhjälmar. 
 
Den fysiskt tyngsta uppgiften hade den Lv-soldat som svarade för 
laddningsfunktionen. Dels ingick i dennes uppgift att hantera öppnandet av 
slutstycket samt hanteringen av ”patronskålen”. En vuxen mans kraft och 
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säkerhet erfordrades härför. Vi killar sattes in som riktare, d.v.s. vår uppgift var 
att få rätt inställning på eldrörets sido- och höjdläge. En annan funktion var att 
ställa in briseringstidpunkten på granaten, vilket också skedde maskinellt. I och 
med kanonernas storlek var dessa funktioner motordrivna. Vi tränade rätt snart 
upp oss att få instrumenten att täcka börvärdena. Men på övningsstadiet fick vi 
snurra med handkraft, vilket var betydligt svårare och framför allt tyngre. Men 
träningen gav nödvändig teknik och kroppsstyrka. För batteriets el-försörjning 
svarade två egna generatorer. De säkrade kraftförsörjningen även då det allmänna 
el-nätet föll ur.  
 
Vi försågs med blågråa uniformer (alltså flygvapnets och därmed luftvärnets 
färg) på alla våra ytterplagg. Snittet skilde sig dock från den egentliga 
militäruniformen. Under de två första månaderna fick vi en grundläggande 
teoretisk artilleriutbildning anpassad till luftvärnet. Huvudansvarig för 
undervisningen var en fänrik (hans namn var Wagner). Vi upplevde 
undervisningen som intressant och matnyttig. Våra skolkunskaper i matematik 
och trigonometri var till god hjälp för denna utbildning. Vi hade dagliga övningar 
och tränades för våra uppgifter vid pjäserna respektive andra uppgifter i batteriet 
som vi förväntades att sköta. I utbildningen ingick också mera elementär exercis 
med marschövningar och övningar i att ta oss fram i terrängen samt hantering av 
handeldvapen och sprängmedel. Den teoretiska utbildningen avslutades med 
”examen” i närvaro av regementschefen. Som ”belöning” efter denna 
grundutbildning tilläts vi få permission för besök i våra föräldrahem var tredje 
eller var fjärde vecka. Skolundervisningen kom också igång genom att lärarna 
besökte oss i vår förläggning. Skolgångens omfattning påverkades dock av den 
nattliga larmberedskapen. Beroende på dess längd kunde vår skoldag förkortas 
med en eller flera timmar. 
 
Vårt fältmässiga logement utgjordes av baracker med ca 20 sängar. Barackerna 
var omgivna av jordvallar som fungerade som splitterskydd och låg knappt 100 m 
från våra kanoner. Bränsle till spisen och vatten till logementets tvättavdelning 
bars fram av de ryska ”Hiwis”. Även om vi anmodats att ej knyta några närmare 
relationer med ryssarna, stod det dock rätt klart att den tyska propagandabilden av 
ryssarna ej riktigt motsvarade våra egna iakttagelser. Således kunde vi rätt snart 
notera att vissa av fångarna besatt matematiska kunskaper vida överlägsna våra 
egna som gymnasieelever. Våra relationer med fångarna var på något sätt 
”kamratliga”, samtidigt bevarade vi förstås den anbefallda distansen. De var 
glada för en brödbit som ersättning för en tjänst, deras ranson var snålare än vår, 
dock utan att de behövde svälta. De var i god fysisk och medicinsk kondition. På 
sin fritid sjöng de ofta på sitt logement. 
 
En i vårt tycke besynnerlig erfarenhet var att vi varannan månad ca en timme före 
ordinarie väckning av batteriets fanjunkare ledsagad av sjukvårdaren kördes upp 
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ur våra sängar i och för en s.k. ”svansparad”. Utrustad med en ficklampa 
”kollade” fanjunkaren våra könsdelar och gjorde sina kommentarer. Det officiella 
motivet var att man ville kontrollera om vi hade några könssjukdomar. Någon 
större könsaktivitet hade nog ingen av oss femtonåringar. Uppenbarligen var den 
egentliga anledningen till att vi killar utsattes för denna mönstring snarast 
fanjunkarens speciella böjelser, som rätt snart renderade honom en förflyttning 
till följd av ”osedliga böjelser”, som ett rykte senare gjorde gällande. 
 
Batteriet hade sin egen träng och sitt eget kök. Vårt huvudmål intog vi på vårt 
logement och torrskaffningen lämnades dagligen till respektive barack för att där 
fördelas portionsvis. Våra matransoner motsvarade civilbefolkningens. Vi led väl 
ingen direkt nöd, men ungdomar i vår ålder hade kanske önskat lite mer. - En ny 
erfarenhet för oss var bastubadandet. En separat liten barack hade på ena 
långsidan försetts med en murstock på vilken staplats en mängd småsten. Utefter 
två andra väggar fanns det upphöjda lavar att sitta på. Genom att det intensivt 
eldades under några timmar i murstocken, magasinerades tillräckligt med energi i 
stenarna. Baracken blev en mycket bra sauna. Våra ryska ”kolleger” var duktiga 
på att sköta alla förberedelser och de själva använde bastun också. Det låg i allas 
intresse att i en gemensam förläggning upprätthålla en god hygien. 
 
Stridsaktiviteten varierade mellan larmen. Mot enskilda flygplan öppnade vårt 
tunga batteri sommaren 1944 ej längre någon eld. Ammunitionen var för 
”dyrbar”, uppenbarligen gjorde sig brister i försörjningen gällande. Däremot 
öppnades eld mot alla flygplan i förbandsformationer. Vid varje larmtillfälle 
sprang vi till våra kanoner med stort allvar, det rådde ingen eufori att få skjuta. 
Till en början var vi också en aning rädda. Eldgivningen var förknippad med en 
mycket hög ljudnivå, men den vande man sig vid. Vi var alltid mycket 
koncentrerade på våra uppgifter, ty vi var medvetna om att enskildas misstag 
kunde få allvarliga konsekvenser såväl för oss själva som för andra. 
  
 

Vår första ställningsväxel 
 
I slutet av våren 1944, förmodligen någon gång i maj månad, bestämdes att 
batteriet skulle växla ställning. Den nya positionen blev söder om Elbe. Det var 
ett spännande företag att flytta kanonerna. Deras vikt låg väl någonstans mellan 
10 och 15 ton. De var förankrade i ett betongfundament i marken. Pjäserna fick 
lyftas med domkrafter och hängas upp i de främre och bakre hjullavetterna, ett 
komplicerat företag, som krävde precision på några mm. Vi var några killar som 
fick följa med själva dragfordonet under transporten, en större lastbil med 
gengasdrift. Transporten stannade några km före slutmålet, gengasproduktionen 
var för ringa - så kolbriketter fick fyllas på. Efter en paus hade tillräcklig mängd 
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gengas bildats och transporten kunde fortsätta. Pjäserna installerades i den nya 
ställningen och splitterskydden i kralingången monterades. Snart var batteriet 
skjutklart. Den nya ställningen innebar dock vissa olägenheter. De allmänna 
kommunikationerna var betydligt sämre, vilket gjorde att skolundervisningen 
inställdes, eftersom lärarna ej kunde ta sig fram inom rimlig tid. De liksom vi var 
hänvisade till de allmänna kommunikationsmedlen. Våra restider i samband med 
permissionerna blev också mycket längre. Vakthållningen kändes också mera 
riskabel i den nya ställningen i och med dess ensliga läge i närheten av ett större 
vassområde. Här hade några brittiska flygare efter att med fallskärm ha räddat 
sig, kunnat hålla sig gömda. 
 
I samband med en permission 
insjuknade jag och drabbades av 
scharlakansfeber. En militärläkare 
från Lv-staben i Rahlstedt undersökte 
mig. Efter att först ha legat på stabens 
sjukstuga, fick jag vistas hemma, 
dock med daglig anmälningsplikt hos 
läkaren på sjukstugan. På så sätt fick 
jag några extra dagars permission till 
glädje för mina föräldrar. Utöver de 
korta permissionerna hade vi rätt till 
en veckas sammanhängande permis-
sion, som jag utnyttjade för att hälsa 
på min farmor och andra släktingar i 
Bielitz (Oberschlesien), som efter Polenfälttåget hade blivit tyskt. En fördel med 
att vara inkallad var att all personal kunde resa gratis på alla 
kommunikationsmedel. 
 
Så anträdde jag några veckor efter de allierades landstigning i Normandiet resan 
till min farmor på permittenttåg destinerade till södra delen av östfronten. 
Tågtrafiken fungerade fortfarande relativt hyggligt, men starka förseningar hade 
man att räkna med och alla tåg var överfyllda med folk som stod i korridorer och 
t.o.m. i kupéer. Alla resenärers identitetshandlingar och marschorder kon-
trollerades noggrant av militärpoliser (skämtsamt kallade kedjehundar, vilket 
syftade på deras bröstplåt hängande i en kedja kring halsen) både på tågen och på 
stationerna. Jag fäste mig vid några kvinnliga signaltelefonister som jag delade 
kupén med, de var på väg österut. De var ej vid särskilt gott mod att återvända till 
en front som befann sig i gungning. Jag har många gånger undrat över deras 
fortsatta öden. 
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I samband med en utflykt i Oberschlesien 
gjorde mig en god vän uppmärksam på ett 
fångläger vid horisonten. Det rörde sig om 
Auschwitz och i detta sammanhang 
berättade min gode vän i förtroende för 
mig vad som egentligen skedde med 
judarna där, att de gasades ihjäl och 
kremerades. Vederbörande tog löftet av 
mig att icke yppa något om det han sagt, 
eftersom risk förelåg att han själv kunde 
hamna där. 
 
 
 
 

 

 

Torpeder, ägg och skinka 
 
I mitten av sommaren 1944 meddelades att samtliga batteriets Lv-mannar skulle 
förflyttas från Hamburg till Flensburg. Bakgrunden var uppenbarligen att vi 
skulle ersätta ”frontdugliga soldater” i ett Lv-batteri som låg stationerat runt 
Flensburg. Vårt uppdrag blev att bemanna 37 mm:s kanoner av modell 37 och vi 
utbildades under några veckor för vår nya uppgift. Vi, omkring 25 Lv-mannar 
från Rahlstedt och Wandsbek, tilldelades den fjärde plutonen vid första batteriet, 
755 Lv-avdelningen och kom att förläggas på den norra sidan av Flensburg-
fjorden vid Kollund, alltså på dansk mark. Vi kom att bemanna den fjärde 
plutonens tre pjäser. Batteriets andra delar låg på den södra, alltså den tyska, 
sidan om fjorden, där också batterichefen kapten Raisig hade sitt kvarter. Ett 
tungt Lv-batteri låg ca 1 km väster om oss, också på den danska sidan. 
Förflyttningen innebar att vi fick en ny uppsättning av befäl och pjäser som 
erfordrade en ny utbildning. En korpulent löjtnant Kiunke i fyrtioårsåldern blev 
vår nya plutonchef. Ryktet karakteriserade honom som en besvärlig herre, men i 
det stora hela kom vi väl överens. 
 
Vårt uppdrag var att ge skydd åt Örlogshögskolan Mürwik på södra sidan om 
fjorden. Vidare fanns det i Flensburg ett mindre varv, som hade militär betydelse 
samt längre österut vid fjorden ytterligare marinanläggningar i Glücksburg för u-
båtsutbildning. I förhållande till situationen kring Hamburg var livet kring  
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Flensburg betydligt 
lugnare.Visserligen 
förlades vi i bered-
skap då och då i 
samband med att 
något spaningsplan 
kom eller att 
allierade bomb-
eskadrar passerade 
på stor höjd, men 
någon eldgivning 
förekom knappast. 
Vi skämtade om att 
de allierade ej tor-
des anfalla, efter-
som 1942 eller 1943 åtta av tio anfallande brittiska bombplan av luftvärnet kring 
Flensburg hade skjutits ned. 
 
Under vår vakthållning på dagtid hade vi ofta tillfälle att följa aktiviteterna på 
fjorden och på andra sidan vid Mürwik. Den egentliga torpedskjutningen från u-
båtar såg vi inte så mycket av, eftersom den företogs i u-läge och på större 
avstånd. Men vi kunde med våra kikare följa hur dykare fiskade upp 
övningstorpederna. Det var i stort sett dessa övningar som påminde oss om att ett 
krig pågick. En ståtlig fyrmastad fullriggare låg på redden, ”Padua” var dess 
namn. Denna praktfulla farkost hade ett par år tidigare utnyttjats i samband med 
en filminspelning (La Paloma) med de båda populära filmstjärnorna Hans Albers 
och Ilse Werner. Farkosten skulle efter kriget som krigsskadestånd övergå i ryska 
händer och seglar som skolfartyg under namnet ”Krusenshtern”. 
 
Skolgången hade 
återupptagits och vi 
hade intresserade lä-
rare, särskilt i 
modersmål och i 
naturvetenskapliga 
ämnen. För under-
visningen i ämnet 
modersmål svarade 
en major Gallo, som 
gjorde oss nyfikna 
på att läsa tyska 
klassiker (romaner). 
Vi hade mycket 
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fritid och kvällarna var långa 
och ljusa. En del av 
undervisningen meddelades i 
grannbatteriet, där två inkal-
lade lärare verkade som Lv-
befäl. På vägen åter till vår 
förläggning hade vi ibland 
tillfälle att inhandla något i 
byns affär eller bageri. I 
samband med någons födel-
sedag kunde det bli en tårta, 
annars var bageriets wiener-

längder mycket omtyckta.  
 
Sammanhållningen oss kamrater emellan var mycket god. Då underbefälet skulle 
ha exercis med oss, var det svårt för dem att t. ex. öka takten i övningarna till den 
nivå de ansåg att vi skulle prestera, utan vi maskade, vilket kunde framkalla 
ilskna utfall från deras sida, dock utan resultat på vår prestationsnivå. 
 
Under vår tid i Danmark utbetalades vår sold i danska kronor. Härtill kom att vi 
betraktades vara berättigade att erhålla den för soldater vanliga cigarettransonen. 
Endast enstaka rökare befann sig bland oss. Den för plutonens räkenskaper 
ansvarige underofficeren (i det civila var han bankman) hade utomordentliga 
talanger att göra affärer med danska företrädare inom mejeri- och 
slakteribranschen. Självfallet var dessa affärer svarta och de innebar dels att 
varorna handlades till överkurser samt dels att cigaretter ingick i transaktionerna. 
Affärernas planläggning var höljda i dunkel. Men de var väl planerade. Vid ett 
par tillfällen hade jag utsetts till ”bärare” och fick således följa med till Haderslev 
och Kolding. Resorna företogs i militärbil. Väl framme växlades varorna direkt 
mot pengar, det dividerades inte något. - Vi var glada då vi i samband med våra 
permissioner kunde överraska hemma med något tjog ägg, en medvurst, rökt 
sidfläsk eller med skinka. Vi hade också tillfälle att i Kollund bageri på 
hemvägen från skolundervisningen i det tunga Lv-batteriet inhandla några 
”läckerheter” som wienerlängder eller en tårta, kanske med anledning av att 
någon av oss fyllde 16 år.  
 
I omedelbar anslutning till vår Lv-ställning låg ett medelstort lantbruk. Vi hade 
goda relationer med gårdens ägare och anställda. Då det var dags att skörda en 
åker med lin engagerades hela manskapet i att rycka lin, ett arbete som säkerligen 
tagit flera dagar att utföra endast med gårdens egen personal. Jordbrukaren  
tilläts också att hålla ett antal tjudrade får inom förläggningens område för att 
hålla vallvegetationen under kontroll. Vi fick dock se upp med fårspillning som 
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särskilt i samband med regn på trallandgångarna mellan pjäserna och barackerna 
kunde förorsaka risk för halka. 

 
 

Ökad spänning i Danmark 
 
Den danska regeringen hade 
som protest mot ockupationen 
avgått sommaren 1943 och 
undantagstillstånd hade pro-
klamerats. Därefter låg för-
valtningsansvaret hos den 
tyske militärbefälhavaren. Ett 
större antal danska poliser 
hade arresterats. Under 
hösten 1944 anbefalldes ökad 
beredskap inom förlägg-
ningen på grund av oro-
ligheter med bl.a. general-
strejk i Danmark. Man talade 
också om sprängattentat mot 
järnvägsanläggningar och broar. I samband med de sporadiska permissioner vi 
fick under vår tid i Danmark, märkte vi att våra permittenttåg, som kom norrifrån, 
i ökad grad försenades. Ytterligare svårigheter kunde på grund av allierade anfall 
med attackplan mot järnvägsanläggningar och tåg uppstå på den ca 200 km långa 
järnvägssträckan genom Schleswig-Holstein mot Hamburg. Vid något tillfälle var 
jag med om att ett tåg angreps, men tursamt nog hade tåget stannat så att alla 
passagerare kunde fly ut över fälten. Några större skador åstadkom dock ej detta 
anfall.  
 
Vår tid i Kollund nalkades sitt 
slut i början av december 
1944. En annan del av 
batteriet skulle ur rätt-
visesynpunkt ha förmånen att 
tjänstgöra där. Den tidigare i 
Mürwik stationerade pluto-
nen och vår skiftade i början 
av december 1944 ställ-
ningar. Denna rockad berörde 
endast personalen och kunde 
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ske från den ena dagen till den andra. Trots att ställningarna endast låg på 
siktavstånd från varandra, medförde omflyttningen stora förändringar, speciellt 
gällande mathållningen. Men även i övrigt förelåg det en stor skillnad i 
atmosfären, en fredlig landsbygdsmiljö hade ersatts med närheten till en militär 
högborg och matleveranser från ett storkök. Tillgången på ved och kol 
försämrades också, vilket under den annalkande vintern hade stor betydelse för 
att kunna upprätthålla en dräglig temperatur i våra baracker och för att kunna 
torka våra regnvåta ytterplagg i anslutning till vakthållningen. 
 

I mitten av januari 1945 
ryktades det om att hela vårt 
batteris tid i Flensburg 
skulle ha ett slut. I början av 
januari 1945 påbörjade 
sovjetarméerna sina 
våldsamma attacker utefter 
he-la östfronten. Ostpreußen 
och delar av Baltikum in-
ringades. Sovjetarmén stöt-
te fram mot Pommern. I det 
centrala frontavsnittet 
överskreds Weichel och på 
Balkan rullade de sovjetiska 
stridskrafterna fram. Stora 
förluster i man-skap och 
materiel drabbade de tyska 

förband, som försökte att i ”igelkottställningar” bjuda motstånd. En försvarslinje 
upprättades i höjd med floden Oder, alltså långt inne på tyskt ”Riksterritorium”. 
Förlorat tyskt artilleri ersattes med Lv-batterier, särskilt av 88 mm:s kaliber, som 
starkt dränerade luftförsvaret kring tyska städer. Viktigast var att stabilisera 
östfronten. Lv-enheter kom att spela en väsentlig roll i att mot slutet av kriget 
stabilisera fronten och även att bjuda hårt motstånd mot de sovjetiska 
pansardivisionerna. 
 
Även på västfronten skedde snabba och betydande förändringar i det militära 
läget. Med hänsyn till det allmänna militära läget förstod vi killar att vår relativt 
lugna tillvaro i Flensburg på något sätt skulle förändras - och om så, önskade vi 
oss en förflyttning mot västfronten, alltså västerut - absolut ej österut. Ett rykte 
spreds om att en förflyttning österut var förestående. Stämningen bland oss var 
tryckt, ibland hopplös. Men vi fick ingen klarhet om när en förflyttning skulle ske 
och i vilken riktning samt om våra eventuella uppgifter. Vi var rätt väl medvetna 
om att kriget var förlorat och att vi skulle medverka i ett okänt scenario. Men 
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vem som skulle spela korten, och på vilket sätt, var helt oklart. Vår önskan var 
förstås att på något sätt kunna överleva. 
 
Nog är jag osäker, på vilket sätt tanken introducerades om att tillverka ”schnaps” 
inför en ”avskedsfest” från Flensburg. Kunskaperna om sådan framställning 
fanns bland oss killar. Så vi avstod från våra ransoner av konsthonung (d.v.s. 
inverterat socker), gjorde en mäsk på surrogatkaffe, tillsatte jäst och lät det hela 
jäsa i närheten av logementets spis. Förberedelserna sattes igång att täta en större 
kittel, som försågs med ett större hål, lagom stort för en gummipropp med ett hål, 
i vilket ett glasrör sattes, som i sin tur hade böjts för att kunna läggas ned i ett 
”vattenbad”. Som värmekälla för destillationen fungerade kaminen. Denna hade 
upptill en ringsats, som tillät enklare ”matlagning”. Anordningen visade sig 
fungera väl, men det droppade endast mycket långsamt. Men tålamod gav 
resultat! Alkoholkoncentrationen kontrollerades genom ”brännprov”. Då det blev 
ont om bränsle, började vi elda upp delar av logementets möblemang. Vi brydde 
oss ej om vad som skulle komma efter oss, kanske förestod syndafloden! Men 
nätterna var tillräckligt långa och det ingick i vaktens uppgifter att sköta 
destillationen. Ett effektivare sätt att komma över lite mera ”schnaps” var att vi 
bytte cigaretter mot några flaskor. 
 
”Avskedsfesten” genomfördes utan invändningar från befälets sida. Men å andra 
sidan kände man troligen heller ej till våra ”schnapsplaner”. I ärlighetens namn 
hade vi ingalunda några floder av brännvin. Samtidigt bör nämnas att vi saknade 
erfarenheter från umgänge med alkohol. Huruvida vi på avskedsfesten spisade 
vår ordinära torrskaffning eller köket bestod med något ”extra”, undandrar sig 
mitt minne. Det sjöngs väl och berättades historier. Så småningom drog vi iväg 
till vakten och expeditionen för dagofficeren vid Mürwiks örlogshögskola. 
Samtalet gällde förstås kriget och det meningslösa i att i det aktuella läget bedriva 
fortsatt utbildning av marinofficerare. Istället skulle hela Mürwik tömmas och 
skickas till fronten så att vi kunde göra sällskap. Denna frispråkighet var förstås 
mycket vågad. Våra samtalspartner förstod uppenbarligen vår situation och olust i 
dubbel bemärkelse, vårt pressade läge och vår upprymdhet. De körde inte iväg 
oss ”pojkspolingar”, utan vi troppade av efter det vi hade avreagerat oss. 
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Mot östfronten och ovissheten 
 
 

På järnväg österut mot ovissheten 
 
Några dagar före månadsskiftet januari/februari 1945 besannades ryktet om att 
hela vårt batteri skulle förflyttas österut och datum för ”marschordern” 
fastställdes till knappt en vecka framöver. Stämningen var tryckt. Vi lyssnade på 
de dagliga rapporterna från överkommandot om förändringarna vid fronterna, 
såväl på väst- som framför allt på östfronten. Men det stora frågetecknet var 
förstås målet för vår transport, ingen hade den blekaste aning om planerna. På 
något sätt fann vi dock förtröstan i vår samhörighet, i kamratskapet. Vi var trots 
allt inte ensamma. Vårt befäl tycktes också inse sin beroendesituation och de blev 
på något sätt mänskligare och deras ton gentemot oss förbättrades. Befälet kände 
sig förstås lika osäkert och nedstämt som vi. De illavarslande reträttrapporterna 
från östfronten framkallade allmänt tankar om hur vår situation skulle utvecklas. I 
vilka situationer skulle vi komma, kanske skulle man hamna i rysk fångenskap? 
Ett öde som man bävade inför, eller skulle man drabbas av ett ännu hårdare öde, 
att bli offer på slagfältet? 
 
Transportförberedelserna kom snart igång. Våra personliga packningar var snart 
iordningställda. Ammunitionen och pjäserna förbereddes för transporten. Arbetet 
med pjäserna var bökigt, då de var monterade på ett lavetage, som hade övertagits 
från utrangerade sonarutrustningar. Det var vinter och vår utrustning för 
kommande fälttjänstgöring var ej anpassad till dessa förhållanden. Därför 
skickades tre eller fyra Lv-mannar, bland dem jag, till ett utrustningsförråd i 
Rissingen eller Elmshorn, NV om Hamburg, för att hämta en del vinterplagg. Vi 
fraktade dessa persedlar i stora ryggsäckar. Utrustningen var dock endast 
dimensionerad för det antal som skulle gå vakt, vilket innebar att i samband med 
vaktombytet fick vi också byta dessa persedlar. I samband med detta uppdrag 
hade vi tillstånd att göra ett kort besök i våra respektive föräldrahem. Detta skulle 
bli sista gången för oss under kriget. Väl hemma framförde vi övriga kamraters 
hälsningar till deras respektive anhöriga.  
 
Strax efter månadsskiftet januari/februari 1945 embarkerade vi ett godståg på 
rangerbangården Flensburg/Weiche. Det mest tidskrävande momentet var att 
baxa in batteriets 15 Lv-pjäser på de öppna godsvagnarna. Några av pjäserna 
ställdes upp på sådant sätt att de kunde försvara tåget mot eventuella angrepp från 
allierade attackplan, vilket man hade anledning att räkna med. Batteriets tross 
med proviant och batteriets enda lastbil var förstås en viktig del för vår fortsatta 
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försörjning. Men försörjningen kom att bli rätt mager, eftersom transporttiden 
uppenbarligen blev betydligt längre än ursprungligen planerad. 
 
Varje pluton med 25 - 30 man fick sig anvisad en egen täckt godsvagn. På golvet 
fanns ett rejält halmlager. Mitt i vagnen fanns en liten järnspis och bredvid låg ett 
litet förråd av stenkol. Då jag som en av de första klev upp i vår godsvagn, 
upptäckte jag två väl synliga affischer i vagnen. Deras innehåll var entydig 
”motståndspropaganda” med s.k. ”stridsdemoraliserande” innehåll. Det visade sig 
att motsvarande affischering förekom även i de andra vagnarna. Detta verkade 
överraskande på mig i två avseenden. Man hade för det första mycket 
målmedvetet valt ut sitt affischeringsmål, ett tåg som skulle rulla mot fronten. 
Den andra överraskningen var papperskvalitén på affischerna och dessutom 
klistrets kvalitet, man var ju inne på det sjätte krigsåret! Vi gjorde befälet 
uppmärksamt på affischerna. De beordrade oss utan närmare granskning att 
avlägsna dem. - Innan tågets avfärd samlade kapten Raisig batteriets personal 
nedanför tåget och höll ett kort anförande, förmodligen anpassat till situationen. 
 
Tåget förde oss söderut genom Schleswig-Holstein över Lübeck och fortsatte 
genom Mecklenburg österut. Ju längre österut vi kom, desto oftare gjorde tåget 
uppehåll på linjen eller på stationer för att invänta mötande eller omkörande tåg. 
Så tog det nästan två dygn att tillryggalägga ca 350 km från Flensburg till 
Wustermark, en rangerbangård ca 30 km NV om Berlin. Här skådade vi för första 
gången tyska tvåmotoriga reaplan (Me 262) som på låg höjd passerade oss, något 
som kunde uppfattas som demonstration, ”uppmuntran” eller uppvisning av ett 
”under- eller V-vapen”, som så länge hade utlovats enligt propagandan. Men till 
någon egentlig vapeninsats med dessa plan kom det uppenbarligen aldrig. 
Påföljande natt stod vi fortfarande på denna rangerbangård och blev vittnen till 
omfattande bombningar av Berlin. Vi upplevde det som mycket osäkert att stå på 
bangården, eftersom den också kunde bli föremål för bombningar. Vi kunde på 
avstånd bevittna bombdetonationerna i flera timmar. Natthimmeln rödfärgades 
kusligt av omfattande bränder. 
 
Medan vi stod på Wustermarks rangerbangård rullade andra truppförstärkningar 
förbi, representerande olika vapenslag. De kom från västfronten och var på väg 
österut. Somliga transporter stannade till och vi kom i samspråk med soldaterna. 
Stämningen bland trupperna var nedstämd och ofta pessimistisk. Särskilt fäste jag 
mig vid en SS-pansarenhet. Av denna enhets 12 stridsvagnar var endast en enda 
fullt stridsduglig, de övriga hade i samband med sina insatser på västfronten 
skadats och gjort materielen mer eller mindre oanvändbar. Från en annan 
transport av ett artilleriförband framgick att man i samband med transporten från 
väst- till östfronten hade noterat fler än tio otillåtna avvikelser (desertörer?). 
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Påföljande dag fortsatte vårt tåg österut, vilket vi upplevde som positivt m.h.t. att 
vi ej längre behövde betrakta oss som mål för allierat flyg på Wustermarks 
bangård. Men resan gick inte längre än till en annan rangerbangård, Bernau, NO 
om Berlin. Där stod vi i ytterligare två nätter och kunde följa de allierades 
bombningar ur en ”annan vinkel”. På denna bangård blev vi vittnen till andra 
”sorters eländen”. Vi konfronterades med den civila flyktingsströmmen 
österifrån, vilket gjorde oss beklämda. Då kunde vi emellertid ej föreställa oss 
flyktingströmmens katastrofala omfattning och tragiska bakgrund (man räknar 
med att ca 10 milj. tyskar - d.v.s. av civilbefolkningen - fick lämna sina hem). 
Här passerade också ändlösa Röda Kors-tåg med sårade från östfronten, 
beklämmande för oss m.h.t. att vi rullade österut och kanske gick samma öde till 
mötes som dem, som låg i tågen. Det blev mer och mer uppenbart för oss vilket 
elände som följde i krigets spår. Vår egen roll i denna utveckling kunde vi förstås 
bara spekulera över. 
 
I omedelbar närhet till rangerbangården låg en stor proviant- och beklädnadsdepå. 
Vårt befäl såg till att vi fick rena underkläder. Förmodligen fylldes även batteriets 
egen proviant på. Vi fick t.o.m. möjlighet till ett duschbad i depån, vilket förstås 
var välkommet, efter den snart veckolånga vistelsen på tåget och bristfälliga 
sanitära förhållanden. Upprörda blev vi dock då någon underofficer vid depån 
ifrågasatte behovet av detta duschbad. Vi upplevde det också som mycket 
skrämmande och orättfärdigt att depåns eget folk hade försett sig med välsittande 
uniformer och filtstövlar, medan de österut rullande enheterna fick nöja sig med 
trasiga och slitna uniformer utan egentlig vinterutrustning. 
 
 

Till skydd för ”Stukas” och attackplan 
 
Med viss förvåning konstaterade vi då tåget äntligen lämnade rangerbangården i 
Bernau att den ostliga färdriktningen bröts och kosan ställdes söderut. Faktiskt, 
jag vill minnas att vi upplevde denna kursändring förtröstansfull. Efter flera 
timmars färd med flera avbrott nådde vi Fürstenwalde, omkring 40 km SO om 
Berlin. Uppdraget för vårt batteri under de närmaste tio veckorna var att vi ingick 
i luftförsvaret för ”frontflygplatsen” Fürstenwalde. ”Luftwaffe” hade här fasta 
anläggningar med kaserner sedan tiden före andra världskriget. Nu hade 
flygplatsen integrerats i frontförsvaret mot den sovjetiska framryckningen och 
fronten låg på endast 30-40 km avstånd. 
 
Tågets lok bogserade ett begränsat antal vagnar åt gången in på flygfältets 
stickspår. Det var dagtid då det blev vår tur att lasta av våra pjäser. Solen sken 
och vi upplevde detta samt att slippa fortsatt tågliv som mycket positivt. Solen 
värmde, men det var bedrägligt, våren var långt borta som det skulle visa sig. Det 
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rådde en utomordentligt febril verksamhet på flygplatsen, ett ständigt dån av 
startande och landande stridsflygplan fyllde luften. Det var bråttom med vårt 
batteris debarkering, andra transporter med bomber och ammunition var på väg 
till flygplatsen. Vår pluton anvisades en ställning omkring 600 m SO om 
flygplatsen. Ställningarna för våra tre 37 mm:s Lv-pjäser iordningställdes på en 
åker med fri sikt åtminstone 200-300 m i alla riktningar. De andra fyra plutonerna 
intog sina positioner också i närheten av flygplatsen. Vid en av dessa låg 
batteristaben. Flygplatsen låg NO om Fürstenwalde (se karta sid. 122). 
 
Snart kom vi underfund med att ett Stuka-förband (Ju 87, Stuka står för 
Sturzkampfbomber, d.v.s. störtbombare) var förlagt på flygplatsen. Det stod 
under den ryktbare översten Rudels befäl. Dennes flygförband hade specialiserat 
sig på att ”knäcka” stridsvagnar med sina kanoner och bomber. I och med de 
ryska stridsvagnarnas förhållandevis klena bepansring upptill bakom tornet, 
ansågs dessa stridsvagnar på detta sätt vara relativt enkelt att bekämpa. Om jag 
minns rätt innehade Rudel ett personligt rekord med över 300 avskjutna 
stridsvagnar, och troligtvis bidrog detta flygförband på ett verksamt sätt till att 
bromsa upp den sovjetiska offensiven i Pommern och längre söderut i höjd med 
Küstrin och Frankfurt/Oder. En av Stuka-planens svagheter var deras ganska låga 
hastighet, som gjorde dem sårbara gentemot jaktflyg och luftvärn. Den andra 
typen av stridsflygplan på denna frontflygplats var Fw 190, ett enmotorigt 
attackflygplan, som med sina bomber och kanoner också hade goda egenskaper 
att bekämpa den framryckande motståndaren. 
 
Den första tiden sov vi på nätterna i tält, som satts upp genom att fyra tältbanor 
knäpptes i varandra. Granris hade lagts ut på marken. Som enda värmekälla 
fungerade några värmeljus, men temperaturen sjönk snart åter till eller i närheten 
av yttertemperaturen. Den höga luftfuktigheten i tälten försämrade klimatet och 
rimfrost bildades på tältdukens insida. Det var ruskigt kallt i tälten. Då vi 
lämnade dem med våra bössor för vakthållning, var vi tvungna att avlägsna 
rimfrosten från dem. F.ö. var våra karbiner av franskt ursprung (mod. 1898). De 
var tunga och nästan lika långa som vi själva. Var och en hade fått sig tilldelat sju 
patroner, någon reserv fanns ej. Var tredje dag hade vi vakttjänst, 15 timmar på 
dagtid vid våra pjäser samt 3-4 timmar vakttjänst på dubbelpost om nätterna. 
Efter ett par veckor ersattes tälten med en arbetsvagn, vilken försetts med några 
britsar och en liten kamin. Denna förbättring uppskattades verkligen. Det gick att 
sova på britsarna. Vagnen gömdes i ena hörnet av fruktträdgården som tillhörde 
den gård vi befann oss på. 
 
Byggandet av ställningarna omfattade också iordningställandet av skyttevärn, där 
väggarna fick förstärkas med s.k. faschiner, d.v.s. knippen av ris, till vilka 
materialet höggs i skogskanten. En ”eldledningsbunker”, tillika logement för 
plutonchefen, byggdes. Nödvändiga stammar av grov kaliber höggs i den när- 
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belägna skogen och kördes av jordbrukaren fram med hästar. Timringsarbetet 
leddes av en äldre, kunnig Lv-soldat. Det tog inte många dagar, så var bunkern 
klar. På dess östra sida lades ett tjockare lager med jord än på de andra, ty ett ev. 
anfall förväntades komma från den sidan.  
 
Vårt logement inrättades i källaren till gårdens huvudbyggnad, där ägaren 
Klopsch med familj kom att bo även fortsättningsvis. Den icke vakthavande 
delen av plutonen om knappt 20 personer inkvarterades i ett källarutrymme med 
ett litet fönster utåt. Vår sovplats utgjordes av en halmbädd på golvet. Några 
stolar, en bänk och ett litet bord fick också plats samt en spis som erbjöd 
kokmöjligheter samt genererade värme. En grupp ungerska militärer - Ungern 
hade som bekant varit allierat med Tyskland, men nu var landet ockuperat av 
tyskar stridskrafter - hade varit inhysta i källarlokalen före oss. Tyvärr underlät 
man att byta halmbädden. Snart konstaterades att vi hade löss, så det var bara att 
trava iväg till en avlusningsstation, en badinrättning i Fürstenwalde, en timmes 
marsch i vardera riktning. Trots noggrann hygien fortsättningsvis, kom dessa små 
kryp att vara oss trogna framöver, det var tydligen svårt att helt undvika dem 
under fältförhållanden.  
 
När det gällde matförsörjningen var vi hänvisade till fältflygplatsens kantin. 
Maten var såväl kvalitets- som kvantitetsmässigt undermålig. Försörjningsläget 
började uppenbarligen bli kritiskt. Födgeniet i oss vaknade. Gården lagrade en del 
av sin potatis i en långsträckt stuka (d.v.s. jord- och halmtäckt hög för 
vinterförvaring av rotfrukter/potatis). Efter mörkrets inbrott smög en och annan 
av oss killar iväg för att leta fram några potatisar i en undangömd del av stukan, 
så att stölden blev oupptäckt. Vi killar samarbetade och fördelade rollerna. För 
egen del hade jag specialiserat mig på att via gödselstaden ta mig in i ladugården 
för att klämma fram lite mjölk ur några kors spenar. En ficklampa var nödvändig 
för att kunna orientera sig bland djuren. Dörrarna till ladugården var låsta, utom 
den jag hade utfunnit vara olåst. Efter det skalpotatisen hade kokats och skalats, 
mosades den och mjölk och lite salt tillsattes, ett gott och värdefullt tillskott till 
vår annars magra kost. 
 
Vid ett flertal tillfällen angreps flygplatsen av sovjetiskt jaktflyg. I samband med 
att ett 20-tal Fw 190 (Focke-Wulf var en framgångsrik flygplanstillverkare) 
attackplan startade och formerade sig i luften ovanför flygfältet, anfölls de av tre 
sovjetiska jaktplan. Under det öronbedövande dånet i samband med att de tyska 
flygplanen startade, uppfattades ej angriparna, som f.ö. höll sig på hög höjd och 
under solen. Vi upptäckte omgående de tungt lastade attackplanens situation. De 
gjorde undanmanöver och sökte själva komma i skottläge mot de sovjetiska 
jaktplanen. Vi öppnade också eld med omtanke för att ej skada de egna planen. 
Angriparna drog sig snabbt undan utan att ha träffat något av planen. Ett motorfel 
på ett av Fw-planen gjorde dock att det tappade höjd. Piloten var tvungen att 
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lämpa sin tunga bomblast. Inte långt från vår ställning fällde planets pilot 250 kg-
bomben. Instinktivt hukade vi oss. Som tur, bomben var fortfarande säkrad, 
varför den ej detonerade. Några timmar senare sprängdes bomben efter det att 
bombtekniker från flygplatsen hade varnat oss. 
 
Det var vid detta tillfälle som vår eldgivning olyckligtvis träffade en 
högspänningsledning, som gick kanske 150 m längre bort. Två av dessa ledningar 
brast och föll strömförande till marken. Då jag observerade de nedfallande 
ledningarna for tanken genom mitt huvud, hur kommer det att kännas i fötterna, 
kommer strömmen att passera skosulorna? Inget sådant kändes medan 
ledningarna låg på marken och kortslutningen förorsakade att ånga steg upp 
genom att den unga sädesbrodden (spirande säd) förstördes utefter ledningarna på 
marken. Snart kopplades strömmen bort. En grupp reparatörer kom efter några 
timmar och vi fick följa det intressanta arbetet med lagningen av luftledningarna. 
Därefter löd instruktionen att ej öppna eld under en viss elevation av eldrören i 
högspänningsledningens riktning. 
 
Vid ett tillfälle fick vi reda på att ett reaplan, en Me 262, hade nödlandat på 
flygplatsen. Vi var några killar som tilläts att beskåda ”undervapnet”, som av 
några tekniker höll på att undersökas. Delar av den ena reamotorn hade frilagts, 
men reamotorns funktion förblev höljd i dunkel ett tag framöver. Det var 
spännande att se ett propellerlöst plan. Planet var till sin storlek ej särskilt 
imponerande. Påföljande dag lämnade planet flygplatsen. 
 
Efter det att ställningen hade byggts ut, vidtog den förhatliga exercisen. 
Uppenbarligen ville ledningen sätta sig i respekt, men kanske också förbereda oss 
för en förestående markinsats. Därtill kom att man säkerligen ville hålla oss i 
fysisk trim. Vi kommenderades att åla oss fram i nyplöjd terräng, t.o.m. att i 
språngmarsch sjunga under gasmask Jag var utsedd att hantera plutonens lätta 
maskingevär. Därmed kom många av övningarna att drabba mig hårdare än mina 
kamrater, eftersom deras franska bössor var betydligt lättare än min kulspruta. Å 
andra sidan, hade vi i och med vårt goda kamratskap och genom att maska lärt 
oss att ej överskrida vissa fysiska toleransgränser. Men trots detta kunde det bli 
rätt jobbigt ibland. 
 
Under vår nattliga vakthållning följde vi ofta flygoperationerna mot Berlin. 
Ibland hördes ett alldeles bestämt och tungt dån och muller av detonationer, det 
sades hörröra från sprängbomber i ”megaklass” vägande tio ton. Storbränder 
färgade nattens himmel blodröd. Ibland kunde man vid horisonten uppfatta de 
julgransliknande ljusbombsmarkeringar, alltså signaler för fällning av 
bombmattor, som vi så ofta hade upplevt över Hamburg. Men även en viss 
luftvärnsaktivitet kunde fortfarande iakttas över Berlin. Givetvis ställde vi oss 



 
 

125

frågan hur länge kriget skulle kunna fortsätta. Helst hade vi sett en snabb 
framryckning av de allierade och en stagnation av den sovjetiska. 
 
Ibland fanns tillfällen till djupare personliga reflektioner. Jag kommer ihåg hur 
jag någon gång, kanske i början av april, satt ensam i ställningen och blicken 
fångades av den begynnande färgskiftningen i barken hos de unga björkgrenarna 
vid skogens rand. Jag minns så väl mina tankar, ”aldrig någonsin kommer min 
längtan efter våren vara större än detta år”. Min längtan var värme, stillhet och 
lugn (d.v.s. ett slut på detta krig). 
 
En natt då Helmut och jag höll vakt, anropade oss plutonchefen som en 
kontrollåtgärd på ett avstånd av ca 50 m. Vi svarade inte tillräckligt fort, vi var 
kanske rentav lite sömniga. Han förebrådde oss vaktförseelse. Detta renderade 
oss båda en veckas extra vakttjänst samt en rapportering till batterichefen. 
Gentemot honom sonades vår påstådda förseelse med att vi fick putsa hans 
stövlar. 
 
I syfte att stärka vår stridsmoral uppsöktes vår pluton i början av april av ett par 
”politiska officerare”. Innehållet i deras budskap var förstås att kämpa till sista 
blodsdroppen och att överlista ryssen, den ”dumma” fienden samt att hämnas de 
ryska truppernas illdåd mot den tyska civilbefolkningen i de tyska östprovinserna. 
De flesta av oss, vi var ju i alla fall 16 år, tog nog det hela med en viss skepsis. 
Nu räknade vi dock kallt med att vi på ett eller annat sätt skulle bli involverade i 
den slutliga striden. Ty vi gjordes formellt till Lv-soldater, vi fick sy Lv-
kragspeglar på våra uniformsrockar och vi fick s.k. soldböcker, i vilka vår 
gradbeteckning m.m. angavs. Vid en enkel ceremoni fick vi slutligen svära 
soldateden. Därmed kom vi förmodligen att bli den yngsta årgången i Tysklands 
försvarsmakt. Faktiskt upplevde vi det som en lättnad i detta läge att bli riktiga 
soldater, ingen visste nämligen hur vi som Lv-mannar skulle behandlas i rysk 
krigsfångenskap. Endast några dagar senare fick vi nya Lv-pjäser. Även dessa var 
av 37 mm kaliber, men av modell 43. Dessa kanoner var mycket lägre, hade en 
betydligt snabbare eldgivning genom att de var s.k. gastryckladdade och de var 
framtill försedda med en pansarsköld, alltså lämpade att sättas in i markstrider. 
 
Så erhöll hela batteriet (vi tillhörde nu första avd. i 26 Lv-regementet), med 
undantag för en pluton, omkring den tionde april 1945 order om en förflyttning 
österut mot Oder-fronten vid Dolgelin, ca 5 km S om Seelow på höjderna ovanför 
Oderbruch (se karta sid. 122). Sammanlagt var vi ca 150 man, därav 90 - 100 
sexton-sjuttonåriga Lv-mannar.  
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En lastbil och tre kanoner 
 
Transportresurserna var vid denna tidpunkt ytterst ansträngda. En enda treaxlad 
Henschel-militärlastbil förutsattes i detta läge kunna ombesörja transporten av 
hela plutonen, d.v.s. tre pjäser med tillhöriga reservdelar och ammunition samt ca 
25 man. Efter det att pjäserna dragits upp ur sina ställningar och körts fram på 
landsvägen utanför fältflygplatsen, lastades reservdelar och ammunition samt 
våra ryggsäckar på. Därefter började det knepiga arbetet med att få pjäserna 
kopplade efter lastbilen. Den första pjäsen beredde oss inga svårigheter, men den 
andra. Dess kopplingsanordning lades i den föregående pjäsens öppning för 
eldröret i pansarskölden. Denna öppning befann sig dock ej i mitten av pjäsen, 
vilket gjorde att den andra pjäsen gick en bra bit till höger om den första. Den 
tredje pjäsen kom följaktligen att gå ännu längre åt höger. För att den sista pjäsen 
inte skulle åka i diket, fick lastbilen köra en bra bit in på den vänstra sidan om 
körbanans mittlinje, till stor fara också för den mötande trafiken. 
  
Efter dessa förberedelser var det då vår tur att sätta och ställa oss ovanpå lasten. 
Den treaxlade lastbilen var så hårt lastad, att inte bara bakdäcken, utan t.o.m. 
framdäcken trycktes ihop. Denna ställningsväxel måste ha skett antingen den 12 
eller 13 april 1945. Färden påbörjades då skymningen föll, ingen belysning tilläts 
på vägen mot fronten. De ca 30 km som vi kom att färdas tog flera timmar, vi 
kröp fram, fick stanna för att försiktigt köra åt sidan då vi mötte större fordon. 
Det var en mycket omfattande trafik på vägen, mest tung trafik. Bl.a. kom jag 
ihåg hur bandfordon på vägen släpade fram band till stridsvagnar, rasslet var 
öronbedövande. Vägen gick över Neuendorf, Heinersdorf, Diedersdorf och 
Seelow? till Dolgelin (se karta sid. 122 och 127). Då vi passerade en del av dessa 
radbyar var de flesta av husen nedbrunna. Natthimmeln avtecknade sig spöklikt 
genom de tomma fönstergluggarna. Nog hade man sett nedbrunna hus tidigare, 
men nu kändes det ruskigt, man fick en försmak av närheten till fronten och en 
känsla av att själv bli involverad i detta fasansfulla krig. 
 
Det måste ha varit vid tretiden på natten då vi kom fram till närheten av 
handelsträdgården med en hög skorsten i Dolgelin. Ingen stridsaktivitet märktes 
denna tid på dygnet. Det var fortfarande för mörkt för att orientera sig i terrängen 
och vi tilläts att få lite sömn i en stor halmstack. Men snart var det tillräckligt 
ljust och lastbilen körde fram pjäserna på åkern ca 100 m öster om en liten gård. 
Där lastade vi av allt som fanns på lastbilen, varefter den lämnade oss. Vi gällde 
att vara en rörlig enhet, men utan lastbil satt vi där vi satt. 
 
Vi började omgående byggandet av ställningen och enmanshål för att ta 
betäckning i. Men redan efter ett par timmar började man att beskjuta oss med 
tungt artilleri. Därför beslöt ledningen att flytta ställningen 30 - 40 m längre 
västerut, för att dra oss undan motståndarens insyn. Men vi förstod snart att 
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motståndarens artilleri som en förberedelse för ett förestående angrepp sköt in sig 
på vissa punkter i trakten. Snabbt lärde vi oss när det var lämpligt att ta 
betäckning inför annalkande granater och när det var onödigt. 
 
Vårt logement utgjor-
des av den lilla gårdens 
ladugård, som hade 
tömts på djur. Vi låg på 
en halmbädd på bås-
pallen. Jordbrukaren, en 
äldre man och hans fru 
hade stannat kvar på 
gården för att ombesörja 
vårbruket. Gårdens drag-
kraft bestod av två 
hästar inhysta i stallet 
intill ladugården. Vår 
mathållning 
ombesörjdes via 
batteriets tross, som låg 
längre åt Dolgelin och 
troligtvis väster om järn-
vägen.  
 
Påföljande förmiddag 
hörde vi plötsligt ett 
kraftigt flygplansdån 
norrifrån. På ca 30 m höjd flög tre tunga enmotoriga attackplan av typen Iljusjin 2 
(Il 2) rakt mot oss. Plutonens alla tre kanoner öppnade eld med full kraft. Då det 
första planet upptäckte oss, svängde det kraftigt österut. I detta läge träffades 
planets högra vinge och blev manövreringsodugligt samt störtade ca 100 m öster 
om oss. Vrakdelar spreds över åkern och besättningen slungades ur planet. 
Telegrafisten visade svaga livstecken. 
 
Flygplanets pilot visade sig vara en högdekorerad kapten och innehavare av en 
värdefull pistol med elfenbenshandtag. Genomgången av hans papper visade 
bilder på honom och familjen, vanliga, trevliga människor. Den tyska 
propagandans beskrivning av ryssarna som underutvecklade människor blev ej 
bekräftad. Telegrafisten tycktes dock ha haft en enklare bakgrund. I övrigt gav en 
undersökning vid handen att flygplanet var utrustat med en kamera och således 
hade varit på spaningsuppdrag. Kameran togs om hand av stabspersonal. 
Intressant var att se planets pansarsköld på undersidan av motorn och sittbrunnen, 
vilket tidigare hade varit okänt för oss. Planets bestyckning bestod av två 30 mm 
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kanoner samt två kulsprutor. Överraskande tyckte vi var cockpitens inglasning 
framtill med 5 cm tjockt pansarglas (bestående av akrylplast) ett tecken på 
kemiskt kunnande. Planet kunde också medföra en 50 kg bomb. Vi skulle under 
veckorna framöver få åtskilligt att göra med denna flygplanstyp. Vi beordrades 
att begrava kropparna, vilket framkallade blandade känslor, ty döda kroppar hade 
vi inte tidigare hanterat och rakt inga ryssar. 
 
 På eftermiddagen blev det oroligt med en tilltagande stridsaktivitet vid stridslin-
jen nedanför oss i Oderbruch. Vi kände oss i någon mån ha ett skydd framför oss, 
i och med att höjden som vi befann oss på, låg ca 50 m högre än själva 
Oderbruch. Men hur säker kunde man egentligen vara? Stridsaktiviteten 
utvecklades ytterligare och motståndaren gick fram i sin egen artillerield, 
uppenbarligen ett försök att lokalt testa sin motståndares kapacitet. Anfallet 
stoppades så småningom. Ett antal gårdar som ännu icke förstörts sköts i brand 
och blev tecken på krigets förödelse. Motståndaren hade här skaffat sig en 
fördelaktig position inför de förestående operationerna. 
 
Nästa dags eftermiddag bestämdes att pjäs 12, d.v.s. den pjäs som vi Lv-mannar 
från Rahlstedt bemannade, skulle flyttas ca 50 m österut för att på detta sätt få en 
bättre position att bekämpa framryckande fientliga enheter. På kvällen fick 
plutonen en ammunitionsleverans om 3.000 skott till våra kanoner, mest rörde det 
sig om pansarbrytande ammunition. Ordern om ställningsväxeln skulle 
verkställas påföljande dag och vi var mycket väl medvetna om vad detta betydde. 
Emellertid, ordern varken kunde eller behövde verkställas i och med att 
sovjetarmén inledde sin storoffensiv mot Berlin på bred front denna historiska 
dag, den 16 april 1945. 
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Den sovjetiska storoffensiven och vår reträtt 
 
 

Den ryska storoffensiven startar 
 
Min vakt började kl. 3 på morgonen då det fortfarande var mörkt. Jag väcktes i 
god tid av den avgående vakten (en kamrat från Wandsbek). Precis då jag hade 
tagit på mig min tunga vaktrock och lämnat logementet-ladugården, brakade det 
loss. Ett stort antal ljusbomber hade av flygplan placerats i skyn högt över oss 
och lyste upp terrängen. Motståndaren inledde en otrolig kanonad med sitt 
artilleri. Full beredskap anbefalldes omgående och jag gjorde snabbt ett 
ledningsprov av telefonförbindelsen till batteriets stab - förbindelsen fungerade, 
men den skulle mycket snart brytas, sannolikt en följd av den intensiva 
beskjutningen. Vi insåg mycket snart att denna enorma beskjutning med artilleri 
av alla kalibrar var början till något storangrepp och att det kunde gå illa för oss. 
Granater slog ner överallt, en av större kaliber träffade ladugården och skadade 
denna svårt, taket rämnade helt. En annan träffade häststallet och skadade de 
båda hästarna allvarligt. Då hästarnas belägenhet observerades beordrades Horst, 
med bondens tillåtelse, att skjuta djuren. Hur detta lämpligast skulle ske, gavs 
inga anvisningar om, det förutsattes att även en 16 årig Lv-man klarade detta. 
 
I denna situation kom ingen att tänka på att en kamrat från Flensburg låg kvar i 
ladugården, eftersom han hade undantagits från den fulla beredskapen på grund 
av skavsår på fötterna. Vi beordrades att ta skydd i våra enmanshål, som vi redan 
första dagen hade grävt efter principen ju smalare, desto säkrare. Men trots detta 
träffades en kamrat av en fullträff. En annan stod ej ut med denna spänning och 
osäkerhet, varför han ändade sitt liv med en handgranat tryckt mot sitt bröst. 
Egendomligt nog undgick våra tre kralställningar (kral är en grop, eg. också kalk) 
direkta träffar, men ett antal nedslag noterades endast några meter från 
skyddsvallarna. 
 
Kanonaden fortsatte, men eldgivningen förlades något längre västerut, alltså 
bakom oss. Men säkra kunde vi ej vara, ty rätt som det var haglade det ner 
projektiler över oss på nytt. I denna storoffensiv deltog enligt Lakowski & Stich 
(1997) sammanlagt 9.000 eldrör av tung och medeltung kaliber, vilket för den 30 
km breda operationen innebar 300 eldrör per km, eller ett på 3 m! I operationerna 
deltog också betydande sovjetiska flygförband. På hög höjd flög bombeskadrar 
västerut för att angripa fasta mål och eventuella förstärkningar. Vidare såg vi 
förband av attackflygplan (Il 2), som fortsättningsvis skulle besvära oss. Den 
tyska propagandan, som framställt det sovjetiska flygvapnet som rudimentärt 
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kom helt på skam. Överraskande nog kunde vi på vårt frontavsnitt ej iaktta någon 
tysk stridsaktivitet från luften, endast två spaningsplan. 
 
Efter ca 3 timmars artilleribombardemang och efter det att det hade blivit ljust 
kom de första tyska vikande infanterisoldaterna upp för den öster om oss 
liggande Oderbruch-slänten. De kom sina sårade kamrater stödjande genom vår 
ställning, det rörde sig kanske om sammanlagt 50 man. De berättade om 
ryssarnas ändrade anfallstaktik, d.v.s. de gick fram i sin egen stormningseld och 
överraskade det tyska försvaret. Vår plutonchef försökte hejda dem för att 
integrera dem i vår ställning och skapa ett infanteristöd åt oss. Men de vinkade 
endast avvärjande. Dessa soldater gjorde också klart för oss att nu fanns det inga 
tyska stridskrafter mellan oss och fienden.  
 
Men så kom det någon eftersläntrare som nämnde att ett bandvagnslavetage med 
en 20 mm:s kanon skulle befinna sig öster om oss, alldeles på kanten av Oder-
bruchhöjden. Vi hade ingen kännedom om detta och förstod ej hur bandvagnen 
hade kommit dit, utan att observeras av oss. I och med vårt oskyddade läge utan 
infanteristöd begärdes tillstånd hos batteristaben att få spränga våra pjäser och 
lämna dem. Eftersom telefonförbindelsen var bruten, skickades en ordonnans 
(Horst), men något svar kom ej, varför det kanske en timme senare sändes 
ytterligare en (Gerd). Det visade sig att båda två sårats svårt i låren genom 
artillerield. Men lyckligtvis hade detta skett så nära staben, att de kunde ta sig 
fram. Båda kom att transporteras västerut och överlevde kriget. 
 
Vid vår pluton hade vi, till vår lycka, en underofficer med erfarenhet från 
östfronten (dock strakbent efter en krigsskada i ena knäet). Han delade ut 
handgranater och pansarskott (ty. Panzerfaust, d.v.s. pansarnäve för bekämpning 
av stridsvagnar) och gav andra anvisningar för ett förestående försvar av 
ställningen. En dekorerad fänrik från infanteriet infann sig ungefär vid denna 
tidpunkt i ställningen. Han insåg vår belägenhet och lovade att snart återkomma 
med förstärkningar. Denna uteblev dock. Även vår plutonchef kände 
uppenbarligen en stigande oro. Någon kontakt med batteristaben hade inte kunnat 
etableras. En förflyttning av pjäserna var helt otänkbar, för detta erfordrades 
motoriserad dragkraft och sådan fanns inte. Batteriets enda lastbil hade 
totalförstörts av en fullträff i batteriets tross tidigt denna dag. 
 
Det var nödvändigt att snarast få en uppfattning om det verkligen fanns ett 
bandvagnslavetage öster om oss eller ej. Jag fick det tvivelaktiga uppdraget att 
söka kontakt med bandvagnen på den angivna platsen, kanske 300 till 400 m 
öster om oss. Så jag försåg mig med kikaren till vår kanons siktinstrument för att 
bättre kunna spana och sprang i hukad ställning österut. Visst var jag rädd, men 
uppdraget kändes ju så viktigt, för min egen och mina kamraters skull.  
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Efter att ha sprungit kanske 100 meter hörde jag det obehagliga, hotfulla vinandet 
av annalkande granater. Instinktivt kastade jag mig till marken, nästan för sent i 
förhållande till de först briserande granaterna, de slog ned så nära att jorden 
skalv. Mina fingrar grep krampaktigt i gräset och nästan ner i jorden för att finna 
”mothåll” att kunna göra mig ännu plattare. Jag räknade detonationerna. Det var 
fler granater som närmade sig och tanken for genom mitt huvud, nu träffas jag. 
Det var en salva från en s.k. Stalinorgel (raketvapen med upp till 20-talet 
projektiler per salva) som hade slagit ned runt omkring mig. Jag klarade mig och 
jag kände det precis som om en räddande ängel hade stått bredvid mig. Så reste 
jag mig och fortsatte för att helt riktigt snart upptäcka bandvagnen och framförde 
mitt ärende. Därefter kunde jag något lugnad springa västerut, jag hade ju ett 
skydd bakom mig. Så återvände jag lycklig och en aning stolt till ställningen och 
kunde rapportera.  
 
Knappt en halv timme senare upptäckte vi bandvagnslavettaget rullande genom 
vår ställning. Motståndaren tryckte på. Nu kände vi oss övergivna, den utlovade 
förstärkningen av infanterisoldater hade också uteblivit. Den senaste timmen 
hade vi med stigande oro lyssnat till det typiska knackandet av fientlig 
kulspruteeld söder om oss. Artillerieldgivningen fortsatte, dock hade den minskat 
något i intensitet i vårt avsnitt.  
 
Vid lunchtiden kom äntligen det efterlängtade tillståndet att överge vår ställning. 
Eitel-Fritz och jag iordningställde de båda sprängladdningarna och applicerade 
dem på föreskrivet sätt. Och motsvarande åtgärder vidtogs vid de andra båda 
pjäserna. Vi tog våra bössor och sprang mot gården, förbi ladugården, häststallet 
och boningshuset. Då vi passerat husknuten kastade vi en sista blick mot 
kanonerna och konstaterade att sprängningarna verkställts. Därmed hade vårt 
återtåg börjat. 
 
Vi var fem kamrater från vår pluton som passerade järnvägslinjen ett hundratal 
meter väster om gården i riktning mot Diedersdorf. Vid Friedersdorf hade ett 88 
mm:s. Lv-batteri gått i ställning med uppdraget att bekämpa framträngande 
fientliga stridsvagnar. Batteriets ammunitionsförråd var mycket begränsat, fick vi 
höra, endast ett tjugotal skott per pjäs. Men de lyckades enligt senare uppgifter 
denna dag att förstöra ett större antal stridsvagnar. Endast få av batteriets soldater 
tog sig levande därifrån, erfor vi senare. Medan vi passerade batteriet, öppnade en 
av pjäserna eld mot ett återvändande ryskt bombplan. Endast ett skott avlossades 
som träffade planet och det började brinna. Två av besättningsmännen hoppade 
med fallskärm, de hade kanske tur och hamnade bland de sina, som ryckte fram i 
det avsnittet. 
 
Så fortsatte vi fem Lv-mannar vår vandring över fälten, nu i SO riktning och 
påträffade snart fyra eller fem andra Lv-mannar från en annan pluton tillhörande 
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vårt batteri. I samband med att deras pluton övergav sina ställningar hade de 
tydligen erhållit en marschorder att samlas i Heinersdorf, knappt 20 km längre 
västerut. När vi travade över fälten förvånades vi av att ett antal jordbrukare höll 
på med vårbruksarbeten, trots att endast några km längre bort kriget var i full 
gång, men denna verksamhet pågick säkerligen inte särskilt länge. I sällskap med 
våra batterikamrater fortsatta vi marschen mot godset Neuentempel (uppgiften 
något osäker) där, som det visade sig, en Lv-stab höll till. Vi bad befälet där om 
att våra kamraters marschorder skulle kompletteras med våra namn. Nix, det var 
helt omöjligt, istället skulle vi ingå i godsets eget försvar. Om vi ej fogade oss i 
detta, skulle vi skjutas eller hängas! Skyttevärn hade grävts runt gården. Under 
den påföljande natten ingick vi i vaktstyrkan och kunde hela tiden på avstånd 
följa stridsaktiviteten. Det kändes olustigt att bli hängande här. Påföljande 
morgon skulle vi göra en avgörande upptäckt. 
 
 

Fyndet av ett kartfragment 
 
Redan tidigt påföljande morgon fortsatte vi att orientera oss på gården. Då vi 
passerade ett par gropsilor, som var tömda på sitt innehåll av ensilage, såg jag på 
dess botten något pappersliknande föremål, påminnande om en karta. Vi blev 
nyfikna och en av oss (undertecknad som också kom att behålla densamma) 
hissades ner i gropen och upp igen. Vid närmare granskning visade det sig att 
fragmentet var en del av en generalstabskarta klistrat på ett textilunderlag och 
omfattade området mellan Oder och Fürstenwalde (se del av kartan sid. 133). 
Detta fynd var naturligtvis ovärderligt för att vi fortsättningsvis skulle kunna 
orientera oss. Vi var medvetna om risken att inneha en sådan karta, den kunde 
tolkas som förberedelse till flykt undan fienden. Förmodligen hade den 
föregående ägaren slängt bort kartan för att undgå en sådan misstanke. 
 
Vi fem Lv-mannar insåg nödvändigheten att få tillstånd att kunna avlägsna oss 
från godset mot Heinersdorf. Vi lyckades att för en löjtnant förklara vår situation 
med hjälp av våra fyra eller fem batterikamraters marschorder samt våra 
soldböcker och han tillät oss att bege oss till Heinersdorf. Vi tog marschriktning 
mot Lietzen och den skog, som skulle föra oss ända fram till Heinersdorf. Vi var 
alltså nio eller tio Lv-mannar som tågade iväg mot skogen, där vi också var mera 
skyddade mot fientliga attackplan. Det visade sig att skogen gav skydd åt flera 
staber och aktiviteten där var omfattande. Vi traskade flera timmar i västlig 
riktning mot vårt mål. Alldeles innan vi nådde till den östra sidan av Heinersdorf 
stötte vi på en kontroll. En ung artilleriofficer granskade våra papper, men han lät 
sig ej övertygas av vår argumentation att vi tillhörde samma batteri som våra 
kamrater med marschordern. Vi fem fastnade, medan de andra fyra eller fem fick 
fortsätta. Detta var grymt - så nära Heinersdorf. Det var ytterligare reti- 
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rerande soldater, som fastnade i denna kontroll. På seneftermiddagen kom en 
lastbil och transporterade oss på skogsvägen österut. Vi omhändertogs av en 
officer vid staben för pansardivisionen Kurmark, placerad i den nordostliga delen 
av skogsområdet, några km SV om Marxdorf. Där visste man ej riktigt hur man 
skulle förfara med oss, annat än att man hänvisade oss att fortsätta en bit längre 
bort, ty där fanns det ett Lv-batteri med 88 mm:s kanoner som gått i ställning på 
ett gärde. Där skulle man kanske vara i behov av vår hjälp eller också kunde de 
detachera oss vidare till Heinersdorf. Dumt nog begärde vi ej att få en 
marschorder. 
 
Vi hade just kommit ur skogen och upptäckte Lv-batteriet på fältet, som gav eld 
mot markmål i närheten av Marxdorf. Även batteriet blev beskjutet. Halvvägs till 
batteriet kom en jeep körande över fältet med två underbefäl och en menig från 
Waffen-SS. Det röt åt oss och begärde en förklaring vart vi var på väg och varför 
vi ej var beväpnade. Vi förklarade att vi haft franska bössor, men att vi saknade 
ammunition till dem. I övrigt hade vi några pistoler och handgranater. De skrek åt 
oss att ”vi minsann skulle ej lämna våra fäder att förblöda vid Marxdorf, utan att 
vi skulle sättas in i striderna där”. Vi var ej särskilt hågade att bli kanonmat vid 
Marxdorf och att gå en hjältedöd till mötes. Vi beordrades att följa med den 
menige SS-vakt som avdelats att föra iväg oss. Motsatte vi oss på något sätt 
skulle vi skjutas. Jeepen och Waffen-SS-befälet gav sig av. 
 
Vi satte oss sakta i rörelse. Avståndet till Lv-batteriet var mindre än 100 m och vi 
kunde urskilja batterichefen i en skyddsställning. Den beväpnade Waffen-SS-
vakten var en ung kille, högst ett år äldre än vi själva. Vi gick långsamt och jag 
”segade” mig i riktning mot Lv-batteriet, vakten uppmanade mig att hålla mig till 
gruppen. Men jag var envis och ökade tempot i riktning mot Lv-batteriets chef 
hukande i skyddet, vakten kom efter mig för att ”återställa ordningen” och de 
övriga fyra följde med. Resultatet blev att jag kom till tals med batterichefen. 
Denne hade på avstånd följt intermezzot och han accepterade oss som 
”förstärkning”, vilket innebar att vakten fick troppa av ensam, allt medan SS-
underbefälen i jeepen från vägen skrek åt oss och förbannade oss. Jag har ibland 
undrat hur vakten av sitt befäl behandlades efter detta misslyckande. 
 
På seneftermiddagen kunde vi från vår nya ställning på vägen som ledde mot 
Marxdorf observera hur två dubbeldäckade bussar från Berlins lokaltrafik fyllda 
med soldater tillhörande ”folkstormen” körde fram. (”Volksturm” bildades i 
oktober 1944 och var en hemvärnsliknande organisation avsedd att hjälpa till med 
att försvara ”hembygden”). Folkstormen rekryterades ur gruppen 15 och 16-åriga 
pojkar /ännu ej inkallade/ liksom gamla ”gubbar” upp emot 60 år. Eftersom 
uniformer saknades, kunde det hända att de sattes in civilklädda eller klädda i 
sina egna uniformer från olika NS-organisationer. De utgjorde så att säga det sista 
”uppbådet”. Vi såg hur de avstigande mannarna fick var sitt pansarskott (ty. 
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Panzerfaust) innan de fördes vidare mot stridslinjen. Sent på kvällen kom det en 
lastbil med ammunition till Lv-ställningen, som vi hjälpte till att lasta av. Då 
erhöll vi fem Lv-mannar, tre från Wandsbek samt Ewald och jag från Rahlstedt, 
en brödlimpa att dela på, den första maten på tre dagar. Vi delade brödet i god 
sämja. 
 
Denna seneftermiddag och kväll utkämpades bittra strider kring Marxdorf. 
Batteriet som vi nu gästade var involverad i markstrider. Man hade en 
observationspost långt framme nära stridslinjen som ledde eldgivningen. 
Stridslinjen låg så pass nära att en Lv-soldat skadades genom fientlig beskjutning 
med handeldvapen. Nu såg vi också tysk flygaktivitet av ett slag som vi ej sett 
tidigare, d.v.s. ett något större flygplan med ett mindre ovanpå, som släpptes före 
målområdet och i glidflykt fjärrstyrdes mot sitt mål. Den fientliga Lv-aktiviteten 
var otrolig och jag minns så väl hur himlen denna vårkväll lystes upp och var 
laddad av markstridernas och luftvärnets explosiva eldgivning. Och i vårt innersta 
drog vi en lättnadens suck att vi slapp agera på det sätt som SS-mannarna ville. 
 
Inför natten grävde vi en grop inte så långt från pjäserna och lade granris i botten, 
ett ej särskilt komfortabelt nattläger. För att hålla värmen någotsånär, valde vi att 
ligga trångt. Vid midnatt väcktes vi med en begäran att en av oss skulle ställa upp 
för att ledsaga en ”kurir” av batteriets egna för att lämna mat till den tidigare 
omnämnda observationspost, som låg långt framskjuten. Jag ångrade snart att vi 
ej ställde upp med två man, ty nu blev det en intern och psykologiskt obehaglig 
diskussion, som utmynnade i att den ”svagaste” kände sig tvingad att ta på sig 
detta riskabla och obehagliga uppdrag, vilket dock kunde genomföras utan 
komplikationer. 
 
Morgonen därpå, det bör ha varit den 19 april, körde tre ”Königstiger” 
stridsvagnar förbi vår ställning för att ingripa i striderna vid Marxdorf. Dessa 
vagnar var av senaste och tyngsta modell. Strax innan den sista vagnen hade 
passerat Lv-batteriets ställning, fick den en träff av fientligt pansarvärn i bandet 
så att detta skadades. Som tur var kunde vagnen fortsätta ytterligare 30 eller 40 m 
för att döljas i en svacka i terrängen. Här kunde besättningen byta ut några led i 
bandet och efter en timme kunde vagnen fortsätta. Vi hjälpte förstås till i den mån 
vi förmådde. Samtidigt var det också intressant för oss att på nära håll studera 
dessa tunga stridsvagnar samt hur lagning av ett skadat band gick till.  
 
Under förmiddagen anhöll vi hos batterichefen om att erhålla en marschorder till 
Heinersdorf. Efter telefonsamtal med bataljonschefen klargjordes att vi verkligen 
skulle samlas i Heinersdorf, varpå en marschorder åt oss fem Lv-mannar 
utfärdades. Nu kändes det bättre att ge sig ut på ”vandring”. Vi lade på ett extra 
kol för att ej försumma något. Vid framkomsten stod det klart att byn hade 
bombats och stor förödelse hade åstadkommits. Många gårdar och andra hus hade 
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förstörts eller skadats och på huvudgatan låg många döda djur (kor, hästar, höns 
och grisar). Eventuella mänskliga dödsoffer hade man tydligen skaffat undan. 
Civilbefolkningen hade givit sig av, en tryckt stämning rådde. Snart hittade vi 
gården, där resterna av vårt batteri samlades.  
 

Återförening i Heinersdorf 
 
Vi var nog endast en tredjedel av batteriet, d.v.s. 60-70 man, som tidigt på 
eftermiddagen den 19 april hade återförenats i Heinersdorf, på en gård i södra 
delen, nära vägen mot Fürstenwalde (se kartan sid. 122). Erfarenheter och 
upplevelser från de senaste dagarna ventilerades man och man emellan. Vi var 
glada att träffa våra kamrater och att återförenas, men många saknades, bland 
dem batterichefen Raisig, som sårats samma dag vid Marxdorf, där delar av 
batteriet enligt Hansen (1993) hade överraskats av fientlig eldgivning från 
stridsvagnar. Efter det att Raisig skadats trädde en av plutoncheferna (löjtnant 
Rosenlund) i hans ställe. Vår plutonchef D. hade också infunnit sig. Mot glädjen 
att åter ha förenats stod nu ryktet om att fientliga styrkor avancerat en bra bit 
västerut i riktning mot Berlin och stod inte långt från Müncheberg, d.v.s. några 
km nordväst om oss. 
 
Återföreningen innebar att vi var fyra Lv-mannar från Rahlstedt, nämligen Eitel-
Fritz, Helmut, Ewald och jag. Om Oswald berättade Eitel-Fritz att han också 
skadats svårt redan den 16 april, alltså samma dag som Horst och Gerd, genom 
ett rejält granatsplitter i kinden. En underofficer A. vid vår pluton skrek, då han 
såg Oswald liggande skadad på marken ”Låt honom ligga”! Varpå Oswald 
replikerade ”A., Du är ett svin”! Lyckligtvis tog kamraterna hand om Oswald och 
ledsagade honom bakåt för att tas omhand av sjukvårdare. Han kom att överleva 
kriget. - Som en säkerhetsåtgärd anbefalldes nu att gräva enmanshål alldeles intill 
gården. Vi hade just börjat gräva, då kom marschordern att omedelbart lämna 
Heinersdorf i riktning mot Hasenwinkel, d.v.s. en ny samlingspunkt för vårt 
batteri, som låg halvvägs mot Fürstenwalde. Anledningen härtill var att ryska 
stridskrafter åstadkommit ett genombrott vid Müncheberg. Just då vi lämnade 
Heinersdorf, anlände två lastbilar med en kampgrupp från Waffen-SS för att ”ta 
upp striden”. 
 
Att ta sig fram på landsvägen mot Hasenwinkel visade sig vara helt omöjligt på 
grund av trafikstockningar. Militära fordon av alla de slag samt civila 
flyktingtransporter konkurrerade om framkomligheten. Det var kaos på vägen. 
Vårt befäl valde istället att i ilmarsch och i skytteformation ta oss över öppna 
åkrar i NV riktning mot ett skogsparti. Till följd av det höga tempot blev 
kolonnen längre och längre, men vi lyckades ändå att hålla ihop. Det kändes 
nervöst att gå i denna riktning, men landsvägen var ju inget alternativ. 
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Ansträngande var det att i stormmarsch ta sig fram över vårsådda åkrars mjuka 
underlag, men vi var motiverade att ta oss fram. På ett avstånd på några få km såg 
vi ryska stridsvagnar under eldgivning. Nu såg vi faktiskt också tyska Fw 190 
attackplan som med raketer anföll de ryska stridsvagnarna. För den allra sista 
sträckan till Hasenwinkel kunde vi åter använda landsvägen. Här hängde vi oss 
på en transport med Lv-kanoner av mod. 43 med dubbellavetage tillhörande ett 
Waffen-SS-förband. Egendomligt nog skulle vi knappt en vecka senare åter stöta 
på dem i annat sammanhang. 
 
Uppehållet i Hasenwinkel blev kort med hänsyn till det kritiska läget N om oss 
vid Müncheberg. Om jag minns rätt, fick vi vår första riktiga måltid, ärtsoppa, på 
fem dagar i Heinersdorf eller här i Hasenwinkel. Vi fortsatte mot Fürstenwalde, 
en marsch i mörker och övernattade i skogen NO om den för oss välbekanta 
fältflygplatsen. Vi hade nattligt besök av ett ryskt enmotorigt flygplan, som 
antagligen var ute på spaningsuppdrag. Det fällde en lysbomb samt några 
brandbomber i vår närhet, dock utan att förorsaka någon skada. Planets svaga 
motor alstrade ett karaktäristiskt, monotont ljud, varför planet i soldatmun 
kallades ”symaskin”. Påföljande morgon gav tillfälle till ett besök i vår forna 
ställning, där vi också träffade Ernst, som stannat kvar då vi ca åtta dagar tidigare 
lämnade vår ställning där. Förödelsen på flygplatsen var stor, den hade bombats 
av ryska plan. Även gården med vårt logement hade skadats. Gården var 
övergiven, familjen Klopsch hade flytt, förmodligen också de anställda från 
Polen. Ingen syntes till. I ladugården stod de bölande korna, ingen brydde sig om 
dem. 
 
Det var bråttom att komma vidare, ty ryktet förmälde att ryssarna var på väg mot 
Fürstenwalde. Vi rörde oss söderut mot Berkenbrück vid Spree. I samband med 
att vi korsade motorvägen Berlin - Frankfurt hejdades vi. För ett specialuppdrag i 
riktning mot Frankfurt begärde man att två Lv-mannar ur vår klunga skulle ställa 
upp. Två kamrater från Wandsbek kommenderades till detta mycket osäkra 
uppdrag. Det skulle vara sista tillfället vi såg dem. Deras öde förblev okänt. 
Hittills hade vi haft tur med vädret, men nu blev det osäkrare väderlek. Något 
skydd mot regnet hade vi inte i och med att våra tältbanor hade blivit kvar i 
ladugårdsförläggningen i Dolgelin. 
 
Lv-mannastyrkan från fjärde plutonen uppgick nu till 10 eller 12 av de 
ursprungligen 25 man. Vi var fast beslutna att hålla ihop och vårt nästa mål bör 
ha varit trakten kring Storkow, med en mycket vacker natur. Men vem skänkte 
dessa dagar en tanke åt landskapets skönhet? I de brandenburgiska skogarna 
fanns gott om militär som representerade alla vapenslag. Men förbandens 
utrustning var mycket begränsad. Minnena från de följande dagarna var skogsliv. 
Vi tiggde till oss lite mat, drack vatten från sjöarna (vilket denna årstid absolut ej 
innebar någon hygienisk risk), hjälpte till att slakta någon häst, fiskade i sjöar 
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med handgranater och spanade efter nyheter genom kontaktsökande hos grupper 
med signalutrustning. Otvivelaktigt, kriget gick mot sitt slut, men hur skulle vi 
kunna klara oss ur denna häxkittel, ty sedan den 23 april var Oder-armén, d.v.s. 
den nionde armén och den elfte pansarkåren med sammanlagt 200 tusen soldater 
under befäl av general Busse, S om Berlin inringade. Detta fick vi successivt klart 
för oss. 
 
Bland oss kamrater diskuterades åtskilligt, i första hand hur man skulle kunna 
komma hem - att vandra över Mecklenburg, men hur ta sig dit. Tanken var 
absurd i det läge vi befann oss. Någonstans hittade vi fiskekrokar, någon kork och 
några meter lina. Det stoppade vi på oss, ifall vi skulle få tillfälle. En annan 
uppgift vi tog på oss var att skjuta alla lösgående hundar. De kunde utgöra en fara 
för sårade att bli anfallna eller för döda att ej få vila i frid. Kontakten med befälet 
var klen, vi fick mycket lite information. Men vad skulle de ha haft att informera 
om? Jo, då det gällde förflyttningar o.s.v. fungerade det förstås. Någon tross hade 
vi inte sedan den hade slagits ut vid Dolgelin, varför matförsörjningen via det 
egna förbandet helt uteblev. 
 
Omkring den 24 april klarnade plötsligt vår situation. Vårt batteri upplöstes och 
vi delades upp på ett Lv-förband, som i sin tur hade till uppgift att ingå i 
luftförsvaret i närheten av arméstaben. Utrustningen bestod av 37 mm:s Lv-
kanoner modell 43 på dubbellavetage, kanoner som vi var förtrogna med. 
Påföljande natt fick vi tillbringa i en barack, den första under tak sedan vi lämnat 
ladugården vid Dolgelin. Intill fanns en annan barack, som utnyttjades som 
sjukvårdplats, dit sårade transporterades med en skyttebandvagn försedd med 
röda kors-tecken. Utanför baracken i gräset låg under utsträckta filtar de som ej 
kunnat räddas. Atmosfären här var så oväntat fridfull och lugn, nästan sakral - 
inga larmande strider och kommandorop.  
 
 

Vår sista insats med nya vapen 
 
Batteriets upplösning innebar att omkring 60 man enl. Hansen (1993, d.v.s. en av 
de Lv-mannarna från Flensburg i sin berättelse), inklusive oss Lv-mannar, 
fördelades på Lv-enheter inom den XI SS-Pansarkåren. Vi var sammanlagt 10-12 
Lv-mannar, huvuddelen från Wandsbek samt vi fyra (Eitel-Fritz, Helmut, Ewald 
och jag) från Rahlstedt. Vår uppgift var att ingå i luftförsvaret för denna stab och 
vidare för den nionde armékårens stab, som enligt Lakowski och Stich (1997) 
befann sig relativt nära den förra staben. Förbandet var motoriserat och vår nya 
pluton med tre pjäser disponerade över två bandvagnar samt en s.k. slangvagn 
från brandkåren i Berlin. I och med att den senare lastbilens samtliga slangar med 
tiden hade förstörts, hade denna lastbil ingen bättre funktion än att utnyttjas som 
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dragfordon i fält. Vi tyckte nog att vår situation förbättrades i och med våra nya 
uppgifter, men i grunden var stämningen miserabel, eftersom vi var inringade av 
motståndaren. Att ta sig till västallierade ställningar förstod vi var svårt och 
mycket riskfyllt. 
 
Vår första ställning låg alltså i närheten av Storkow, där vårt ursprungliga batteri 
upplösts. I denna övergångsfas skulle emellertid vår skara i närheten av Storkow 
först ingå i en undsättningsoperation. Det var på kvällen och skymningen föll på. 
Uppbrottet skedde hastigt och så också förflyttningen. Alla var angelägna att 
hålla ihop, vi var ju beroende av varandra. Då vi passerade en vapenteknisk nyhet 
eller dylikt, fascinerades jag av detta till den grad att, jag tappade kontakten med 
de övriga. Trots upprepade anrop från mina kamrater, blev jag ej varse 
situationen (förmodligen ett trötthetsfenomen). När jag kom underfund med min 
situation, var det för sent. Jag hade tappat bort mina kamrater. Min räddning blev 
slanglastbilen, som användes som dragbil. Föraren förstod min situation, jag fick 
övernatta i densamma, som innebar ett bättre läger än skogsbacken. 
 
Nästa morgon försäkrade jag mig hos föraren om att han stannade kvar tills jag 
återvände, ty jag spanade efter något ätbart. Efter att ha gått några hundra meter, 
upptäckta jag en liten gård. Det övergivna bostadshuset var tömt på allt ätbart. 
Intill stallbacken upptäckte jag en stuka med kålrötter avsett åt korna. Jag såg 
endast ruttna sådana tills jag med händerna grävande i halmen upptäckte en kålrot 
som endast var halvrutten. Efter att ha avlägsnat den ruttna delen skalade jag 
kålroten. Ivrigt delade jag den i små bitar och började äta, men trots min hunger 
var det äckligt. Smaken från den ruttnade delen hade spritt sig till den friska. Jag 
var hungrig och fortsatte trots detta obehag. Det tog många år innan jag med aptit 
åter kunde äta råa kålrötter.  
 
Slanglastbilsföraren var en man i 55-årsåldern. Han hade sin familj kvar i Berlin. 
Han undrade förstås hur de hade det, men det fanns inga möjligheter att meddela 
sig med varandra, trots ett avstånd av blott omkring 50 km. Redan nästa dags 
eftermiddag var det dags för förflyttning av ställningen. Dragfordonen 
rekvirerades från skogen och någon timme senare hade jag återförenats med mina 
kamrater. Då visade det sig att deras uppdrag kvällen innan hade gällt att slå 
tillbaka ett anfall mot Storkow, vilket dock ej kunde avvärjas. 
 
Stabskvarterens läge var för motståndaren väl kända, de angreps löpande från 
luften med attackplan av typen Il 2. De medförde en mindre bomblast och deras 
huvudbeväpning bestod i de två 30 mm:s kanoner, med vilka de presterade en 
betydande eldkraft. Vår plutons position utgjordes av ett fält alldeles intill staben 
för XI SS-Pansarkåren gömd i en skog SV om Storkow. Attackplanen gav oss 
full sysselsättning. De anföll med ett fåtal timmars mellanrum. Genom vår 
eldkraft tvingades planen att hålla sig på en höjd av kanske 1.000 m, vilket för-  
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stås berodde på att de hade stor respekt för vår eldgivning. Denna relativt höga 
höjd minskade deras slagkraft och precision. Deras mål begränsades förstås ej 
enbart till högkvarteren, utan i hög grad även oss. Angreppen utfördes i 
formationsflygning, i den första attacken fälldes bomberna, i den andra och tredje 
utnyttjades kanonerna. Varaktigheten av attackerna nödvändiggjorde ibland att vi 
under pågående attack fick byta glödheta eldrör på våra kanoner. Men 
eldledningen såg till att endast en av pjäserna åt gången genomförde ett sådant 
skifte. Planen var otroligt robusta. Trots att planen träffades och delar av dem föll 
ned till marken, höll de sig i luften. Bepansringen under motorn och sittbrunnen 
bidrog säkerligen till att planen var svårbekämpade. 
 
Den sista förflyttningen torde vi ha gjort den 26 april. Härvid komplicerades 
operationen genom att ett hjul av lavetaget törnade mot en sten vid vägkanten, 
varvid en ventil förstördes. Något reservhjul fanns inte, utan detta fick tas från en 
annan pjäs efter det att ställningsväxeln fullbordats. Utefter transportsträckan 
kom vi förbi en stor betesmark, där kor gick och råmade. Förmodligen på grund 
av att de var törstiga eller ej hade mjölkats. Djuren blev ett par dagar senare 
säkerligen ett välkommet byte för ryssarna! Denna sista ställning kom att ligga ett 
par km norr om Hermsdorfer Mühle. Attackerna från luften fortsatte även här. 
Den snabba förändringen i det militära läget, som visas här nedan, var vi förstås 
ej medvetna om.  
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I samband med en flygattack flydde en grupp om ca 20 ryska krigsfångar, som av 
för mig okänd anledning stod under vår nuvarande plutons tillsyn. De fångades 
förstås raskt in. Två av dem var lätt sårade och bandagerade. Plutonchefen 
beordrade gruppen av fångarna att som straff gräva en stor grop intill vår 
ställning. De begrep mycket väl att gropen skulle fungera som deras grav. De 
grävde långsamt, endast små jordklumpar på skyfflarna. Plutonchefen försökte 
”värva” frivilliga bland oss som skulle skjuta fångarna. Men ingen av oss ville 
ställa upp och skjuta värnlösa människor, fasansfullt! Han argumenterade att vi 
skulle visa vårt mod och att vi var ”karlar”. Ingen ville vara med om detta. En 
äldre fånge kom och lät genom teckenspråk förstå att han inte hade skjutit eller 
hållit i en bössa och att han bara hade varit skräddare. 
 
Med tiden mognade uppenbarligen plutonchefens beslut att börja avrättningen 
med de båda sårade krigsfångarna. Plutonchefen bedrev en ihärdig kampanj för 
att få någon av oss att ställa upp som verkställande eller som åskådare. Då var det 
en av våra kamrater från Wandsbek som ej kunde stå emot längre och ställde upp. 
Exekutionspatrullen bestående av plutonchefen, två Waffen-SS-soldater och vår 
kamrat förde de båda fångarna in i skogen, inte alls långt från staben. Snart 
hördes några skott och patrullen återvände. Vår kamrat var uppenbarligen tagen 
av sin upplevelse. Hans egen roll i detta uppdrag klarlade vi aldrig, vi hade annat 
att tänka på. 
 
Men skotten skulle också medföra något positivt. Endast tio minuter senare kom 
en hög stabsofficer, iklädd svarta byxor med röda trenser och begärde en rapport 
om vad som föranlett skottlossningen. Resultatet blev att plutonchefen 
omedelbart beorfrades att avbryta fångarnas grävande och att det under inga 
förhållanden fick förekomma några avrättningar av krigsfångar. Och denna order 
hölls uppenbarligen. 
 
Man hade redan de senaste dagarna talat om att en utbrytning förbereddes. Ingen 
hade en aning om att ett sådant försök hade redan skett den 26 april, men 
misslyckats. På eftermiddagen den 28 april meddelades det att vårt uppdrag vid 
luftvärnet intill staben för XI Pansarkåren skulle upphöra vid midnatt denna dag. 
Det kändes bra att slippa SS-stämpeln och att komma från ett förband där man 
skjutit krigsfångar. Alla talade om utbrytningen, men ingen visste hur, var och 
när den skulle ske. Allting var diffust och osäkert. Alltnog, vid mörkrets inbrott 
avlägsnade vi oss, d.v.s. Eitel-Fritz, Ewald, Helmut och jag i riktning mot 
Hermsdorfer Mühle. Tyvärr hade vi ej längre någon nytta av kartfragmentet, som 
endast sträckte sig till Fürstenwalde. Vi var fast beslutna att delta i denna 
utbrytningsoperation för att undkomma rysk krigsfångenskap. Vi var medvetna 
om att de kommande dagarna kunde medföra stora strapatser, lidanden och stor 
fara.  
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Den slutliga upplösningen, utbrytningen och rädd-
ningen 
 

Upplösningen vid Hermsdorfer Mühle 
 
Det var i det närmaste mörkt då vi på kvällen den 28 april kom till Hermsdorfer 
Mühle vid Dahme-kanalen. Förbi denna kvarn ledde en enkel väg från Hermsdorf 
i öster och i västlig riktning mot en större väg i nord-sydlig riktning, nämligen 
den mellan Königswusterhausen och Märkisch-Buchholz. Vi upptäckte genast att 
den enkla skogsvägen och bron över kanalen var helt igenproppad. Här fanns 
militärer från olika förband och civila flyktingar. Alla ville västerut och delta i 
den förväntade utbrytningen. Stoppet hade uppenbarligen förorsakats av 
stridsaktivitet, av stridslarmet att döma kanske 1 km V om bron. Bron befann sig 
i ett eländigt skick, och påminde om en ”kamelpuckels” dal, insjunken till följd 
av den tunga belastning den utsatts för av de tyska stridsvagnar, som dagarna 
innan rullat över den. Ingenjörsförband hade genom stämpningar gjort sitt bästa 
för att hålla bron i framkomligt skick. Men vad hjälpte detta när det var stopp på 
skogsvägen (se karta s. 140). 
 
Under nattimmarna, alltså mot den 29 april, blev vi vittnen till hur den ene 
kompani- och bataljonschefen efter den andre ställde sig på någon av bropelarna 
eller på en lastbil, för att höras bättre, och proklamerade ”Bataljon eller kompani 
si eller så är härmed upplöst, jag kan ej fortsättningsvis ta på mig ansvaret för Er. 
Ni får på egen hand försöka att komma hem bäst Ni kan!” Detta var ju otroligt 
och ohyggligt. Vi var fostrade att lyda order givna av överordnade. Nu när vi 
behövde ledning för att klara uppgiften med genombrottet, kändes det som ett 
grymt svek att lednin-
gen övergav oss. Idag, 
över fem decennier 
senare, kan man kanske 
bättre förstå officerar-
nas beslut att upplösa 
sina förband, men i då-
varande situation fram-
kallade upplösningsbe-
sluten endast harm, stor 
besvikelse och förakt 
för ledningen.  
Hur skulle vi lyckas att 
utan karta, utan 
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ledning, komma undan ryssarna, var vår fråga. Vi hade inte den minsta kännedom 
om läget, hur geografin tedde sig längre västerut, hur långt det var till 
västallierade ställningar. Vad skulle vi fyra 16-åringar ta oss till? NO om 
brofästet fanns det ett par stora tält. Så bestämde vi oss för att vila några timmar, 
för att så snart det blev ljust ge oss västerut på egen hand. Då vi lämnade tältet 
förstörde vi det med en handgranat. Motståndaren skulle ej dra nytta av det. 
 
Kaoset var ett faktum. För några cigaretter kunde man få en motorcykel. En häst 
var mera lämpad att ta sig fram på i skogarna och betingade därför ett större antal 
cigaretter. Men inte såg vi några hästar under de följande dagarna. Handeldvapen 
kunde man ta till sig utan att ens tacka för dem. Många av soldaterna tycktes vara 
fixerade vid sina fordon, vilket kom att bli mycket olyckligt för dem. De 
förlorade förmodligen dyrbar tid. Senare tycks motståndaren ha lagt denna väg 
och skogen under tung artilleribeskjutning, vilket måste ha krävt stora förluster. 
 
En begränsad del av soldaterna, bland dem Eitel-Fritz, Ewald, Helmut och jag, 
begav oss, alltså tidigt den 29 april, från Hermsdorfer Mühle och gick i S riktning 
(se karta sid. 140) tvärs genom skogen och avlägsnade oss därmed från det 
område, där vi förstod att strider pågick. Vi traskade på och snart stötte vi på 
landsvägen Königswusterhausen - Märkisch-Buchholz, några km N om det 
senare samhället. Helmut hade vid detta tillfälle kommit över en cykel och han 
cyklade före oss mot Märkisch-Buchholz. Men redan efter omkring 1 km:s 
marsch varnades vi av soldater som kom från det hållet om att motståndaren 
behärskade samhället. Så förlorade vi tyvärr kontakten med Helmut, då vi tog av 
på en skogsstig rakt västerut. (H. kom i rysk fångenskap och klarade sig). Här 
stötte vi på två majorer, som visade sig vara hemmahörande i Nordtyskland. Det 
passade oss förstås att hänga på och vi var en grupp på knappt 20 man. 
Officerarna påannonserade en hög marschtakt. Vi var kapabla att hålla den och 
efter drygt en timme kanske, nådde vi stationssamhället Halbe. 
 
Jag bar fortfarande min tunga vaktrock, ett handeldvapen, ett par 
ägghandgranater, bajonett, stålhjälm, den nästan tomma brödtornistern och en 
fältflaska, som jag alltid såg till att fylla med färskt vatten då tillfälle erbjöds i 
någon bäck eller i en sjö. Marscherandet i det höga tempot genom den ojämna 
terrängen i skogen och den brandenburgiska sanden var påfrestande och kom att 
senare bereda mig bekymmer.  
 

Genom Halbe och de brandenburgiska skogarna 
 
Vi nådde vårt första egentliga slagfält, som också kunde betecknas ”slaktfält”, via 
den sydligaste delen av Halbe, där vi korsade huvudgatan mot Märkisch-
Buchholz och i riktning mot byn upptäckte en stor byggnad märkt med en stor 
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rödakorsflagga, en fältförbandsplats. Ingen stridsaktivitet förekom. Stor oreda 
rådde med sönderskjutna hus, fordon och lik på vägen. Vi passerade 
järnvägsspåret i västlig riktning mot skogen utan att förlora tid och fortsatte 
genom trädgårdar. Skogen skulle åter ge oss skydd. På vägen genom trädgårdarna 
såg vi krigets oskyldiga offer, kvinnor och barn, lemlästade, sönderslitna av 
granater, uppfläkta kroppar, döda i trädgårdar och på fälten i anslutning till 
bebyggelsen. Jo, och så soldater förstås, tyskar och ryssar. Skoningslös förödelse 
och förintelse. Värre skulle det bli i skogen. Här stod utbrända stridsvagnar med 
tyska och sovjetiska tecken, imponerande Josef-Stalin-stridsvagnar, de tyngsta 
sovjetarmén förfogade över, sönderskjutna och fortfarande rykande. 
Stridsvagnarnas framfart i skogen visade tydligt deras väg med gator av 
omkullvräkta träd, skogen var här ej så grov. 
 
Eländet skulle bara stegra sig i och med att vi kom längre in i skogen. Elände och 
jämmer, döda, döende och sårade om varandra. Ofta hade de samlats i klungor. I 
enstaka fall satt icke-drabbade kamrater kvar hos sina sårade och döende 
kamrater. Sårade försökte hjälpa varandra. Sårade och i slutet av sina krafter låg 
många, en del kanske sattlutade mot ett träd och bönade och bad: ”Kamrat, 
kompis, tag med mig”, ”Kan Du ge mig lite vatten”, ja lite vatten var ju det enda 
man kunde hjälpa dem med, så länge det fanns lite vatten i fältflaskan. Det blev 
nu klart för oss, den som ej längre kunde gå var obönhörligt förlorad! Några 
transportmedel i den ena eller andra riktningen fanns ej. Sjukvårds-personal fanns 
inte heller, hjälpbehovet var så oändligt stort, så de sjukvårdare som fanns var 
förmodligen låsta till förbandsplatserna. Och så tänkte man: ”Hoppas att man ej 
blir skadad i fötterna eller i 
benen”. Vidare gick det 
denna 29 april genom skog, 
där idag krigskyrkogården i 
Halbe har givit plats åt 24 
tusen människor, de flesta 
tyska soldater ur den 
nionde armén, som 
offrades för att bryta sig ur 
inringningen och för att 
komma undan ryssarna och 
rysk krigsfångenskap. Vi 
hade tur att denna förmiddag komma genom Halbe utan strider efter det att man 
på den tyska sidan den 28 april hade åstadkommit ett genombrott efter två 
tidigare misslyckade försök. Vi förstod att motståndaren höll nu på att 
omgruppera sina styrkor för att åter sluta inringningen. 
 
Under tiden hade vi förlorat kontakten med våra båda majorer, men vi tre, Eitel-
Fritz, Ewald och jag hängde ihop. Vår väg fortsatte genom skogen. I en ström 
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rörde sig en ”kolonn” av små grupper västerut. Antalet sårade och döende utefter 
vår väg avtog med tiden. Rätt var det var skulle vi korsa en motorväg, som kom 
söderifrån och förde i riktning mot Berlin. Här var det återigen riskabelt. 
Motståndaren hade insyn vid flertalet av dessa ”övergångsställen” d.v.s. vägar 
som söderifrån förde mot Berlin och vilka vi på vår marsch västerut var tvungna 
att korsa. Här förelåg alltid stor risk för beskjutning. Här var det återigen död och 
förstörelse, folk som bönade om hjälp och många andra sårade. I förhållande till 
kaoset vid Halbe var förlusterna här förstås betydligt mindre. Men de drabbade 
kunde ej påräkna någon allmän hjälp, de som ej kunde förflytta sig på egen hand 
blev förstås liggande. Men vi klarade oss helskinnade.  
 
Så gick eftermiddagen och kvällen. ”Kolonnen” rörde sig med varierande 
hastighet. Rätt som det var stoppades marschen. Anledningarna till dessa 
uppehåll blev förstås ej kända för de längre bakom efterföljande. Speciellt under 
den kommande natten skulle marschen avbrytas ofta med kortare eller längre 
uppehåll. Dessa pauser utnyttjades givetvis för vila. Det var lömskt, ty rätt som 
det var slumrade man in. Så skedde också i vårt fall. Vi tre Lv-mannar hade slagit 
oss ned vid sidan om vägen för att vila. Efter endast en kort paus fortsatte 
marschen. Vi väckte varandra och var ytterst medvetna om risken att tappa bort 
varandra i mörkret. Men vi var ej tillräckligt observanta eller ”ihärdiga” i våra 
väckningsförsök. Så kom vi att tappa bort Eitel-Fritz, vilket vi först upptäckte en 
bra stund senare. Det var givetvis vårt fel och vi ångrade oss djupt. Att gå tillbaka 
i mörkret var meningslöst. Orsak till vår ouppmärksamhet var säkerligen vår 
fysiska och psykiska utmattning. Det låter kanske främmande för dagens läsare, 
men faktiskt, vissa delar av natten marscherade vi i ett ”sovande”, 
dvalliknandetillstånd. Så nu var det endast Ewald och jag kvar av vår 
ursprungliga pjäsbesättning om sju man. Dessbättre vaknade Eitel-Fritz rätt snart, 
men troligtvis kom han ej ikapp oss. Han kom att överleva kriget. Under 
vandringen denna natt fick jag stigande smärtor i min högra höftled. Vad skulle 
jag göra, att minska marschtakten var riskabelt, ty hur länge var trafiken västerut 
möjlig? 
 
Påföljande morgon kom det öster om Horstwalde (osäker uppgift) till 
skottväxling. Som tur var bröts motståndet snabbt genom att vi vid detta tillfälle 
befann oss i skydd av en tysk stridsvagn, för övrigt det första fungerande fordonet 
sedan vi lämnat Hermsdorfer Mühle. Vi närmade oss en större fabriks- eller 
lageranläggning för raketer. Här hade hårda strider rasat, många dödats. Tyska 
soldater, men främst ryska låg kring denna anläggning. Men för vår del skyndade 
vi förbi denna anläggning för att rakt västerut röra oss utefter övningsskjutfältet 
öster om Kummersdorf. Vi förföljdes av ryska jaktplan (med intervall på mellan 
en och två timmar). Vi var ej särskilt imponerade av deras eldkraft, helt i motsats 
till deras attackplan av typ Il 2. 
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Väster om Kummersdorf tillspetsades situationen i och med fientligt motstånd. 
En underofficer från Waffen-SS kom med sin pistol och tvingade oss till 
formering och framryckning. Motståndaren drog sig snart undan trots att vi 
saknade tyngre beväpning. Snart därefter passerade vi en övergiven hästkärra. En 
soldat före oss hade tillfälligtvis i denna upptäckt en låda med sardinkonserver. 
Burkarna fördelades rättvist, alla av de förbipasserande fick var sin. Det blev 
inget uppskov, utan burkens innehåll avnjöts omgående. 
 
Ungefär vid denna tidpunkt insåg jag att jag måste pröva något för att lindra mina 
höftledsbesvär. Jag linkade och värken hade tilltagit på ett besvärande sätt. Jag 
minskade min ”dödvikt” genom att avlägsna min bajonett, den hade jag ändå 
ingen användning för, alltid något. Sen gav jag mig på mina kängor, passformen 
var dålig. Jag lade om mina fotlappar (strumpor fanns knappast nu längre) och 
snörde om kängorna mycket omsorgsfullt. Och så gick det vidare, det kanske 
kändes något bättre. Några km längre bort, fortfarande marscherande utefter 
skjutfältet, upptäckte vi en rödakorsflagga på ett förbandstält. Här fanns det 
faktiskt uppoffrande händer och själar, som tog hand om skadade - heder åt dem! 
 
Det västerut strävande tåget av den flyende nionde armén rörde sig genomgående 
i skogsterräng och undvek systematiskt all bebyggelse, ty den behärskades i regel 
av motståndaren. Det måste ha varit N om Luckenwalde som vi på kvällen den 30 
april åter stötte på fientligt motstånd. Ett anfall organiserades i sena skymningen. 
I detta fall var det en officer i 40-årsåldern som tog initiativet att leda anfallet. 
Huvudstöten planerades att ske utefter en skogsväg. En mindre grupp om 8-10 
man, bland dem Ewald och jag, avdelades att gå fram som flankskydd ca 50 m 
vid sidan om huvudstyrkan. Uppenbarligen var folket i den senare ej till alla delar 
informerat om vår framryckning, ty plötsligt öppnade man eld med maskingevär 
mot oss. Vi ålade oss snabbast möjligt bakåt och ropade allt vad vi orkade för att 
ge oss tillkänna. Så småningom insågs misstaget och anfallet kunde 
framgångsrikt fullföljas. En fientlig stridsvagn förstördes med ett pansarskott och 
motståndaren drog sig undan. Vi passerade i högsta möjliga marschtakt för att 
hålla oss undan. Även denna natt rörde sig kolonnen stötvis. Nätterna var 
becksvarta, inget månsken. 
 
Under ett sådant uppehåll bröts tystnaden av ett gällt kvinnoskrik. Man hade 
upptäckt en ukrainska (hjälp- eller s.k. slavarbeterska). Somliga uppfattade henne 
som infiltratör. Hon skulle därför skjutas av säkerhets skäl. Ewald och jag inskred 
och menade att någon sådan misstanke fanns definitivt ej och att man skulle 
släppa henne. Vi ville inte förlora tid och fortsatte. Något skott hörde vi inte, 
hoppas att hon överlevde. Några timmar senare tyckte Ewald och jag att vi hade 
marscherat så pass långt att vi skulle kunna unna oss en rast intill vägen i en liten 
dunge, där vi i gryningsljuset kunde urskilja 5 - 6 soldater, som låg där när vi slog 
oss ner. Vi hade legat där någon halvtimme tidigt den första maj, då vi hörde ett 
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skott alldeles intill oss, samtidigt hörde vi ett fruktansvärt skrik av en av våra 
grannar vilande intill oss, som hade träffats av ett skott, som uppenbarligen av 
misstag hade avlossats av någon i den förbipasserande kolonnen. Jag sprang upp 
och mot kolonnen, för att ta reda på vem som skjutit och ställa honom till svars 
för det inträffade. Men hur skulle jag kunna få reda på detta - omöjligt i detta 
kaos! Jag återvände och kunde bara konstatera att ytterligare ett onödigt offer 
krävts. Vederbörande hade fått ett skott i höftleden och var naturligtvis helt 
oförmögen att med denna skada förflytta sig på egen hand. Han fick förstås hjälp 
av kamraterna med första hjälpen, men hur gick det fortsättningsvis? Ewald och 
jag var tacksamma att ingen av oss hade kommit till skada.  
 
Utan att ha samband med denna händelse dök en jeep upp och körde om klungor, 
som kolonnen bestod av. I baksätet satt en general. Som ett ”alibi” hade han 
placerat en svårt skadad soldat med omfattande skador på underbenen på 
kylarhuven. Groteskt, tyckte säkerligen många, kunde denne general inte ha gått 
och istället erbjudit ytterligare några skadade sin plats. Detta var det andra och 
sista fungerande fordonet vi såg sedan Hermsdorfer Mühle. Det måste ha varit i 
dessa trakter vi passerade några sparrisfält, som låg intill skogen. Jag lockades, 
för att stilla hungern, att äta den rå, men det blev ej så många tuggor. 
 

Längre fram på 
förmiddagen kände 
vi brandrök, som 
undan för undan 
förstärktes i sam-
band med att vi 
närmade oss ett 
område med ung-
skog som hade satts 
i brand. Många 
tvekade att fortsätta, 
ingen visste hur det 
skulle se ut längre 
fram. Men vi 

envisades med att fortsatta. Efter någon km hade vi passerat den eldhärjade 
skogen. Några km västerut såg vi några ryssar som nyss tagits tillfånga, efter det 
att de tvingats att överge sin ställning i en skogsvägskorsning. De verkade vara 
segervissa och log när de såg oss trava förbi. 
 
Snart ändrades landskapsbilden och vi närmade oss bebyggelsen, utan att veta var 
vi egentligen befann oss. Byns invånare hade förmodligen flytt och några ryssar 
syntes inte till. Vi fortsatte söder om det lilla samhället med ett antal gårdar och 
drog västerut, en terräng med små dungar. Efter ett par km kom vi till ett 
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järnvägsspår som vi korsade. Där fanns en liten stationsbyggnad med en skylt, 
”Elsholz”, den första skylten sedan Halbe. De tidigare i detta kapitel läm-nade 
ortsuppgifterna hade för oss nämnts av förbipasserande och är därför osäkra. Men 
vår marschväg torde i huvudsak ha följt den väg som av Lakowski & Stich 
(1997) här nedan beskrivits och utefter vilken utbrytningen av den nionde armén 
skedde. 
 
 

 

 

Förbi Elsholz och sista ryska flygattacken 
 
Tidigt på eftermiddagen den 1 maj passerade vi alltså norr om samhället Elsholz i 
västlig riktning. Omkring 5 km S om Beelitz korsade vi järnvägslinjen, som 
fortsatte längre söderut. Som tidigare nämnts upptäckte vi i samband med att vi 
överskred järnvägen skylten på det höga, lådliknande stationshuset. En gropig 
fältväg förde oss kanske 1 km västerut förbi en dunge och framför oss låg ett 
omfattande, flackt betesområde, vilket sträckte sig kanske 2-3 km västerut. En 
rad diken och små kanaler genomkorsade denna ängsmark. Ryktet gick att tyska 
förband höll positioner på västra sidan om betesmarkerna. Men vad kunde vara 
sant i dessa tider? Vi hade vid det här laget sedan Hermsdorfer Mühle säkerligen 
traskat bortåt 80 km och var utpumpade fysiskt och själsligt. 
 
Det var förstås lockande att ge sig av på marsch över ängarna om vi hade varit 
säkra på att vårt mål verkligen låg på andra sidan ängsmarkerna, vilket 
uppenbarligen var fel (se karta sid. 150). Samtidigt upplystes vi om att fienden 
behärskade området med några stridsvagnar söder om ängsmarken. Den största 
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faran kanske låg i att ryska attackplan lätt kunde angripa enskilda på väg över 
ängarna. Därför låg det närmast till hands att avvakta skymningen innan vi 
försökte korsa området. Under tiden samlades kanske 150-200 man i 
skogsdungen på Elsholz-sidan för att avvakta skymningens inbrott. Bland dessa 
tillströmmande upptäckte Ewald och jag helt oförhappandes en Lv-man från 
Flensburg tillhörande vårt batteri. Han hade tidigare på dagen tappat bort sin 
följeslagare och vi var alla tre glada att på detta sätt ha återförenats.  
 

Plötsligt vid 18-tiden hörde 
vi det välkända ljudet från 
annalkande Il 2-plan. De 
kom norrifrån för att angripa 
oss som väntade på 
skymningen i dungen öster 
om de stora betesmarkerna. 
Nu befann jag mig ensam på 
fältet, kanske 20 m från  
skogsbrynet. Jag observe-
rade hur ett plan på omkring 

50 m höjd tog kurs på mig och fällde sin 50 kg:s bomb. Jag kastade mig till 
marken. Bomben slog ner alldeles intill mig och kastade stora jordklumpar högt 
upp i höjden. En av dessa slog ner på mitt vänstra lår. Det kändes! I syfte att 
komma undan, flydde jag haltande in i skogen, där också Ewald hade sökt skydd 
någonstans. Inne i skogen upptäckte jag en soldat som hade skadats i huvudet. 
Jag försökte stående på mina knän hjälpa honom. Han var illa däran och avled 
senare enligt mina kamrater. 
 
Nu hörde jag de anfallande planen på nytt, nästa attack. Fortfarande stående på 
mina knän lyfte jag blicken uppåt. Bland trädkronorna upptäckte jag ett av 
planens mynningseld. Så uppfattade jag att jag ramlade framstupa, men hade 
sinnesnärvaron att ta emot mig mot marken med mina händer. Jag noterade också 
att min stålhjälm ramlade av (remmen satt av bekvämlighetsskäl ej 
reglementsenligt under hakan). Så var det alldeles mörkt kring mig och tanken 
sköt genom mitt huvud ”För katten, nu är det min tur att bli liggande som så 
många andra dagarna innan, utan att någon kan hjälpa mig”. Stödd på mina 
händer och med huvudet mot marken tänkte jag på de mina där hemma, 
föräldrarna och syskonen. Jag kände försiktigt med mina fingrar mot vänster öga 
och kände ett splitter fastkilat i benet ovanför vänster öga. Min intuitiva 
reflektion var att jag hade förlorat vänster öga. Höger öga var uppenbarligen 
också illa skadat. Men jag tordes ej beröra detta med mina fingrar (kanske var det 
min räddning med hänsyn till infektionsriskerna), men på något sätt kände jag att 
jag skulle återfå synen på detta öga. Och så blev det lyckligtvis också, om än med 
en väsentlig nedsättning av synförmågan. Så hukade jag på mina knän fortfarande 
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huvudet lutat mot marken ett tag och jag lyssnade till hur blod droppade i en pöl 
på marken nedanför mitt ansikte. 
 
Så hade jag alltså träffats av splitter från en 30 mm:s granat, som exploderat 
framför mig. I ansiktet satt sju granatsplitter, dessutom ett par i stålhjälmen, som 
mina kamrater senare upplyste mig om. Splittret som träffade vänster öga hade 
förstört detta samt övre ögonlocket. Höger öga hade träffats av ett mindre splitter, 
förstört övre ögonlocket och, som det visade sig senare, hade åstadkommit en 
kraftig blodutgjutning i ögonkammaren, vilken gjorde att jag var blind i 4-5 
veckor. Detta splitter hade på något egendomlig sätt passerat ovanför ögat och låg 
i mjukvävnaden bakom ögat. Blodutgjutningen hade åstadkommit en bestående 
skada på näthinnan. 
 
Jag var medveten om att snett bakom mig låg några soldater i skydd för de 
anfallande sovjetiska planen. Då jag förstod att attackerna var över, sökte jag 
hjälp hos dem. Deras fråga efter mitt nödförband fick jag besvara negativt, 
eftersom jag samma morgon hade hjälpt någon nödställd, medveten om att man ej 
skulle lämna sitt sista nödförband. Nu var det en av dem som fick offra sitt sista 
för att stoppa blödningen från mitt vänstra öga. Till mitt högra öga saknades dock 
förband. Under tiden hade mina båda Lv-kamrater börjat leta efter mig, De var 
bedrövade när de hittade mig skadad. De hjälpte mig med att lägga förband kring 
höger öga. Jag låg nu i ryggläge. Uppenbarligen fortsatte jag att förlora blod, ty 
som det senare skulle visa sig, var min skjorta ända ner mot höfterna ett 
blodpansar. Som tur var, kunde jag i alla fall gå.  
 
Stödd och ledd av mina båda kamrater började jag efter skymningens inbrott 
vandringen över betesområdet i riktning mot Borkheide. Det var en besvärlig 
vandring i och med att diken och små vattendrag fick korsas på enkla 
trädstammar, och detta efter mörkrets inbrott. Jag kände mina kamraters stöd. 
Ingen av oss åkte ner i ”spadet”. Väl framme på andra sidan fick mina kamrater 
tag i en kärra att dra mig på, men den resan blev ej så lång. Som av ett under kom 
vi att träffa på en tysk skyttebandvagn, också ett bevis på att vi hade lyckats ta 
oss hela vägen genom inringningen! Denna vagn tillhörde den tolftearmén, vars 
uppgift hade bestått i att västerifrån avlasta den genombrytande nionde armén (se 
karta sid. 150). Besättningen på skyttebandvagnen tillät mig att följa med för att 
transporteras till ett fältlasarett, men mina kamrater fanns det ingen plats för.  
 
Vi tre Lv-mannar var nu i slutet av en tung och ödesmättad resa. Det var svårt nu 
att skiljas. Jag varmedveten om att jag var en belastning för mina båda kamrater. 
Så grep jag detta tillfälle och följde med denna transport. Vi skildes med tunga 
hjärtan. Ewald skadades själv också påföljande dag, dessbättre endast lätt och 
kom i rysk fångenskap. Även Lv-mannen från Flensburg hamnade hos ryssen. 



 
 
152

Samtliga klasskamrater som kommit i rysk fångenskap kom dessbättre före 
hösten 1945 att hemförlovas med hänsyn till deras låga ålder. 
 
 

Sista skyttepansarvagnen, min räddning 
 
Uppenbarligen förhöll det sig så som ryktet i Elsholz-dungen gjorde gällande. 
Området väster om Beelitz och den tidigare nämnda västra sidan av 
betesmarkerna behärskades av tyska förband. 12 armén hade under ledning av 
general Wenck i en undsättningsoperation till förmån för den inringade 9 arméns 
utbrytningsoperation trängt motståndaren längre österut och därmed förkortat den 
senare arméns utbrytningsväg. Detta undsättningsåtagande gällde till midnatt 
mellan den 1 och 2 maj. Därefter retirerade 12 armén planenligt mot Elbe för att 
där gå i de västallierades fångenskap. Mot bakgrund av dessa fakta kan jag förstå 
att den skyttepansarvagn, som jag fick följa med i, måste ha tillhört de allra sista 
styrkorna, kanske den sista vagn som fullföljde sitt uppdrag. Elsholz-dungen 
lämnade mina kamrater och jag kanske vid 20-tiden den 1 maj. Marschen över 
betesmarkerna med alla deras vattendrag torde ha tagit 2 - 3 timmar. Rimligtvis 
måste min ”räddning” ha hängt på en mycket skör tråd. 
 
I skyttepansarvagnen befann sig minst 12 personer, det var trångt. Befälet fördes 
av en löjtnant och förutom honom fanns det föraren och minst 2 soldater, några 
mödrar med barn samt 5-6 sårade. Jag var oförmögen att se, men indirekt förstod 
jag händelseförloppet under färden västerut. Härvid framfördes vagnen helt utan 
belysning, vägarna var okända för föraren och vägskyltar hade avlägsnats. Färden 
var komplicerad. Skottlossning förekom i mörkret här och där. Vid flera tillfällen 
beslöt löjtnanten och föraren att ej fortsätta på den inslagna vägen, utan vände för 
att istället pröva en annan väg. Det märktes att föraren var nervös att köra i 
mörkret samt i närheten av motståndarens styrkor.  
 
Vid ett tillfälle vägrade föraren att fortsätta och begärde att få vila en timme. 
Förmodligen ville han också avvakta bättre siktförhållanden. En spänd stämning 
uppstod mellan löjtnanten och föraren. Det märktes att befälsordningen på 
vagnen fortfarande var intakt i motsats till de föregående dagarna. Löjtnanten 
tillät föraren att vila, men det blev ej en hel timme som föraren hade begärt, så 
efter en halvtimme beordrade han föraren att fortsätta. Det gällde förstås för 
löjtnanten att ej förlora tid. Något samtal förekom ej bland vagnens 
”passagerare”. Osäkerheten kändes tungt och spänningen var mycket stor. Alla 
insåg riskerna med att färdas i mörkret och vi kunde när som helst köra rakt in i 
armarna på motståndaren. Jag kommer fortfarande ihåg att jag tyckte att det var 
kallt trots mina tjocka vaktrock. Inte var jag medveten om att anledningen härtill 
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var att min skjorta på ryggen var nedsölad med blod ända ned till höfterna. 
Kanske lutade jag mig också mot vagnens sidor av stål.  
 
Så småningom lämnade vi trakterna med 
pågående skottlossning och vi förstod att vi 
var på rätt väg. Vi visste att vagnens mål var 
Elbe och hoppades förstås att få följa med 
ända dit. Men för oss sårade gällde planen att 
vi skulle lämnas vid närmaste fältlasarett. Då 
vi passerade Ziesar tidigt på morgonen den 2 
maj yppade sig tydligen ett tillfälle att lämna 
av oss på ett fältlasarett. Sträckan mellan 
Beelitz och Ziesar uppgår till drygt 40 km. Vi 
hade förstås kört en betydligt längre sträcka 
än så. Löjtnantens beslut att lämna oss sårade 
i Ziesar var en besvikelse för oss. Men det 
var nog det enda rätta, dels för oss skadade 
och dels för dem själva. Överlämnandet till 
de västallierade hade förmodligen 
komplicerats om sårade hade medförts. I och 
med att vi omhändertogs på lasarettet, hade 
skyttepansarvagnen utfört denna del av sitt 
uppdrag. Bandvagnen rullade vidare med 
övriga ”passagerare” mot Elbe.  
 
 

Risgrynsgröt med mjölk och kanel 
 
Jag har ingen exakt uppgift om tidpunkten för vår framkomst i Ziesar, jag såg ju 
ingenting. Men det måste ha varit relativt tidigt på morgonen då vi kom till 
lasarettet. Det var oväntat lugnt och tyst där. I och med att jag anvisades en 
liggplats på ett golv med halm, antog jag att jag befann mig i ett provisoriskt 
lasarett, men det var det uppenbarligen ej, utan ett litet sjukhus i ett litet 
landsortssamhälle i östra Sachsen-Anhalt. En sköterska förde mig snart in till en 
läkare. De båda förstaförbanden avlägsnades och ”luggen” klipptes för att håret ej 
skulle hänga ned över pannan. Jag kan fortfarande identifiera känslan att få den 
tjocka pannluggen avlägsnat med en kraftig sax, förmodligen en sådan som är 
böjd och som man också klipper upp skadades klädesplagg med. Läkaren 
kommenterade ej mina skador annat än att jag snarast skulle transporteras till en 
ögonklinik vid fältlasarettet i Burg. Läkaren och sköterskan hjälptes åt med att 
anlägga ordentliga förband runt mitt huvud, varefter jag fördes tillbaka till mitt 
halmläger. 
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Det var en otrolig känsla med detta lugna och trygga bemötande och att få ligga 
och uppleva den fridfulla atmosfären. Jag kände mig alldeles ensam, men väl 
omhändertagen. Förmodligen förstärktes denna känsla av att jag ej kunde se 
något. Jag fylldes av en överväldigande känsla att ha kommit så långt, uppleva att 
ligga under ett skyddande tak på en väldoftande halmbädd och att kriget för min 
del var definitivt slut. Jag minns ej tidsförloppet, men minns i alla fall att jag 
erbjöds en måltid. Då jag ännu ej hade lärt mig att ”överblicka” tallrikens 
”topografi” utan att se den, matades jag. Nog minns jag att jag tänkte för mig 
själv, att denna måltid skulle förbli den mest uppskattade under hela mitt liv. Jag 
njöt av denna måltid, en tallrik med risgrynsgröt, socker, kanel och mjölk. 
Enastående att erbjudas denna läckerhet under en så i övrigt bister tid. Det var 
helt otroligt, att serveras en så sällsynt och udda anrättning. Valet av rubriken för 
detta avsnitt har förstås sin bakgrund i de intryck som risgrynsgröten gjorde på 
mig och den tacksamhet jag kände. Efter det att den ryska storoffensiven två 
veckor tidigare hade startat, hade antalet måltider varit få. Min upplevelse av 
risgrynsgröten förstärktes säkerligen också av mitt eländiga tillstånd, fysiskt och 
förmodligen även psykiskt. Jag sov säkerligen djupt i många timmar. 
 
Vid denna tidpunkt fungerade fortfarande sjuktransporterna i detta avsnitt av de 
tyska stridskrafterna. Tidigt den 3 maj placerades jag tillsammans med några 
andra svårt skadade i en rödakorsmärkt militärambulans destinerad till Burg vid 
Magdeburg, d.v.s. ej så långt från floden Elbe, en sträcka på drygt 30 km. Inför 
denna transport var jag rädd att transporten skulle kunna angripas av västallierade 
attackplan, men det försäkrades att risken var ringa, då det var tidigt på dagen. 
Bilen körde mycket långsamt och försiktigt med hänsyn till andra sårades 
tillstånd och jämrande. Det kändes på något sätt lugnande att transporten skedde i 
västlig riktning, undan ryssarna. Jag var medveten om att Burg låg öster om Elbe. 
 
 

I hästkärra till operation 
 
 Flera tusen sårade hade samlats i Burg och befann sig i olika inrättningar, såsom 
skolor, krogar och kaserner. Då jag kom från Ziesar blev jag inlagd i en större 
byggnad, en skola (troligen var det stadens dåvarande ”Mittelschule” som 
fungerade som huvudlasarett). Efter läkarundersökning fick jag en säng. Det var 
ej fråga om några sängkläder, utan jag låg på sängen med min vaktrock som 
täcke. Vi var flera sårade i denna sal, men någon kommunikation med andra har 
jag inget minne av. I alla fall var det förhållandevis lugnt omkring mig. En 
sjukvårdare kom sporadiskt. Liggande i dvala uppfattade jag att någon ställde en 
flaska med något drickbart vid varje säng. Jag kände väl ett behov av att dricka. 
Det var gott, smakade fruktigt och friskt. Men jag var ej i stånd att identifiera vad 
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jag druckit. Mitt fysiska och själsliga tillstånd hade tydligen bidragit till att jag ej 
kunde tänka klart. Efter en stund frågade jag någon i min omgivning. Jo, det var 
vin, som hade fördelats bland patienterna för att ej falla i de annalkande ryssarnas 
händer. Nog hade jag druckit vin tidigare och borde ha känt igen smaken, men 
den kopplingen var jag oförmögen att göra, härtill bidrog förstås också att jag ej 
kunde se. 
 
Snart bytte jag plats och kom närmare den ögonavdelning som jag så småningom 
skulle överföras till. Jag befann mig inklämd liggande på en brits i ett 
personalutrymme på nedre botten av komplexet av f. d. 96 regementets kasern. 
Det var trångt, mycket folk kom och gick. Det rådde stor oro, ty några ryska 
stridsvagnar hade kört in i staden på kvällen den 4 maj. Burg hade förklarats som 
öppen stad, varför några strider ej förekom. Men någon rysk trupp hade ännu ej 
uppenbarat sig. Förmodligen var det natt och det kändes väldigt osäkert, och jag 
kom att söka efter min brödtornister, som jag visste låg vid mina fötter. I den 
hade jag fortfarande lite knäckebröd och den minsta tänkbara konservburken med 
skinka (innehållet motsvarade kanske en matsked). Denna nödproviant hade jag 
sparat i det längsta trots min hunger, ty förhållandena kunde ju bli ännu sämre 
och hårdare! Någon hade tagit min sista proviant - vilken besvikelse! Inte så 
mycket för förlusten som sådan, utan för sveket mot en värnlös människa. 
 
Ryktet om ryssarnas intåg i staden medförde en massflykt från sjukhusen av de 
patienter som själva kunde gå, i riktning mot Elbe, där britter och amerikaner 
tidigare hade stoppat sin framryckning och överlåtit åt ryssarna att föra slutstriden 
om Berlin. Det var endast ca 20 km från Burg till Elbe, där folk förväntade sig att 
gå i fångenskap hos de västallierade. Vid framkomsten till Elbe visade sig att de 
allierade tillät endast civila samt sjukvårdspersonal att överskrida floden. Så de 
flesta patienterna tvingades att återanträda den mödosamma vägen tillbaka till 
Burg. 
 
Under den första veckan efter de sovjetiska truppernas intåg i Burg utsattes 
befolkningen för svåra prövningar. De sovjetiska soldaterna tilläts att under åtta 
dagar fritt plundra och våldta kvinnor i hela området som de ockuperat. 
Sovjetledningen utsatte civilbefolkningen för en mycket medveten och 
systematisk terror. Antalet våldtäkter mot tyska kvinnor och flickor under denna 
regim har uppskattats till ca 2 milj. och antalet barn till följd av dessa övergrepp 
till mellan 200 och 300 tusen. Ingen gick säker. Sjukvårdspersonalen bosatt i 
staden berättade om övergreppen inte bara under den fria plundringsveckan, utan 
även senare. De sovjetiska soldaternas frihet beskars dock så småningom i och 
med att ockupationstrupperna hölls i isolerade förläggningar utan egentlig 
kontakt med civilbefolkningen. 
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Lasaretten förskonades dock från övergrepp. Formellt stod dessa anläggningar 
under sovjetisk överhöghet. En rysk läkare med majors rang hade huvudansvaret 
för lasaretten. Tidigt registrerades alla patienter av ockupationsmakten. I dessa 
grupper ingick folk från hemliga polisen, de bar gröna mössor och var fruktade. 
De olika lasarettsenheterna besöktes varje vecka av en kommission bestående av 
ryska läkare samt den tyske avdelningsläkaren för att ”kamma ut” dem, som var 
medicinskt tillräckligt friska för att överföras till uppsamlingslägret i 
Neubrandenburg för vidare transport österut till fång- eller arbetsläger. Inför 
dessa kommissionsbesök var stämningen alltid mycket spänd. Ett flertal försökte, 
och somliga lyckades, att på olika sätt dupera kommissionen. 
 
Officersmässen tillhörande kasernkomplexet visade sig vara lagom stor att utgöra 
en speciell ögonavdelning med till en början ca 50 patienter. Där låg jag fr.o.m. 
den 6 maj och omkring fyra veckor framöver i en större sal på nedre botten, t.v. 
om ingången. Två läkare hade ansvaret för ögonpatienterna. Den ena av dem 
hade sin praktik i Burg (Dr. Deicke). Den andre var en österrikare, som jag 
emellertid hade mycket begränsat förtroende för (Dr. Zwieauer, troligtvis från 
Wien). Jag kom att få stort förtroende för Dr. Deicke, som gick emot sin kollegas 
uppfattning. Denne föreslog en dubbelsidig enukleation (detta erfor jag senare av 
översköterskan Rosemarie Niemann). I ett senare skede behandlades jag av Dr. 
Deicke med bl.a. injektioner av koksaltlösning direkt in i ögonkammaren (d.v.s. 
man avsåg att öka trycket i ögonkammaren) för att motverka näthinneavlossning. 
Sammanlagt fick jag 24 sprutor, en behandling som var mycket obehaglig. 
 
Innan man opererade mig företogs en röntgenundersökning, eftersom det fanns 
flera splitter i ansiktet och i ögonhålan. Röntgenundersökningen företogs på 
stadens enda egentliga sjukhus, då de övriga enheterna saknade sådan. 
Transportapparaten bestod av en hästkärra. Jag fick sätta mig bredvid kusken, 
som förde mig i lugn skritt till sjukhuset och efter undersökningen åter till 
ögonavdelningen. Jag var klädd i min vaktrock, och framkommen till sjukhuset 
upptäckte jag till min förvåning att jag fortfarande hade en ägghandgranat i 
vaktrockens ficka. Nog förstod jag att det var bäst att lämna ifrån sig den. 
Antingen var det en sjuksköterska eller kusken som tog hand om den. Två dagar 
senare var det dags för operation, d.v.s. man avlägsnade mitt vänstra öga. 
Hästskjutsen tur och retur var åter ett säkert transportmedel. Ett par veckor senare 
var det dags för ytterligare en färd med hästkärran till sjukhuset i och med att det 
söndertrasade högra ögonlocket skulle lappas ihop. 
 
Under tiden på ögonkliniken i f.d. officersmässen sov jag mycket, sömnbehovet 
var uppenbarligen stort. Jag förstod att somliga medpatienter ibland undrade om 
jag överhuvudtaget levde. Givetvis funderade jag över min situation och över 
mina närmaste, om och hur de hade överlevt kriget. Post och telefon fungerade 
som känt ej. Några möjligheter att skicka meddelanden med folk som reste fanns 
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ej förrän flera månader senare då folk i begränsad omfattning tilläts röra på sig. 
Så småningom etablerade jag kontakter med patienter i grannsängarna och 
framför allt med den fantastiska vårdpersonalen, oftast flickor i 18-20 årsåldern. 
Vid något tillfälle vägdes jag, och man konstaterade att jag med mina drygt 50 kg 
behövde tilläggskost under några veckor framöver. Provianten bestod i huvudsak 
av blaskiga soppor och bröd. Det senare utgjorde den egentliga näringsbasen. 
Den dagliga kalorinivån torde ha legat på ca 1.500 kcal. 
 
En natt kom jag att minnas speciellt, då kom en sovjetisk soldat mitt i natten, 
bankade på ögonavdelningens port och ropade hotfullt. Ingen förstod vad saken 
gällde annat än att han ville komma in. Alla vaknade och blev oroliga. 
Nattsköterskan vägrade av förklarliga skäl att öppna porten. En sjukskötare kom 
så småningom och öppnade porten. Den maskinpistolbeväpnade soldaten kom in 
i den stora sal, där jag låg och lät förstå att han ville lägga sig i en säng. En av 
patienterna fick lämna sin säng och snart blev det lugnt och tyst igen med den 
beväpnade nattgästen bland oss patienter. På morgonen vaknade en och annan 
med spänning. Men inkräktaren avlägsnade sig under betydligt lugnare former än 
då han anlände. Omkring mitten av juni flyttades ögonavdelningen över till 
kasernkomplexet med mindre salar, som gav bättre tillfälle till sociala kontakter. 
 
Några dagar efter min andra operation i slutet av maj månad togs förbandet bort 
från mitt högra öga och jag gladdes åt att kunna se svagt. Denna förmåga 
förbättrades successivt och i och med att mitt högra söndertrasade ögonlock hade 
lappats ihop, var risken för urtorkning av hornhinnan också mindre, så jag fick i 
ökande grad gå utan förband. En dag upptäckte jag en över mitt vita lakan snabbt 
ilande fluga, som plötsligt försvann ur mitt synfält, för att åter bli synlig strax 
därefter. Jag förstod att detta sammanhängde med min skada och att en 
ärrbildning på näthinnan var orsaken härtill. 
 
En fantastisk upplevelse var att med synintrycken registrera sin omgivning, efter 
att ha levt i mörker. Jag kunde läsa dagstidningars feta rubriker. Den 
kommunistiska dagstidningen ”Neues Deutschland” hade börjat att distribueras 
endast ett par månader efter krigsslutet. Många ansikten överraskade mig, jag 
hade inte föreställt mig dem så. Den underbara sjuksköterskan med den ljuvliga 
rösten, ”Lilla Sparven”, som i början hade matat mig innan jag lärt mig att äta på 
egen hand, blev nu en besvikelse. Hon var inte riktigt lik den, jag hade förväntat 
mig att se. Som icke-seende hade jag levt i en annan värld. 
 
En del av patienterna fick efter ett par månader kortare permissioner. För min del 
innebar detta att jag på söndagarna fick besöka ett äldre par (Hanna och Werner 
Sommer) i deras hem, ej så långt från lasarettet. De hade genom översköterskan 
(Rosemarie Niemann) hört talas om mig. Eftersom de själva hade en son i min 
ålder, som också tjänstgjort vid luftvärnet och vars öde var helt oklart för dem, 
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tog de sig an mig. Det var välgörande att under några timmar sitta i deras 
trädgård och bli ompysslad med en liten fruktanrättning till kaffet. Denna 
hjärtlighet, omtanke och mänsklig värme gjorde säkerligen god nytta i en svår tid. 
 
Den med allt större tidsintervall företagna ”utkamningen” av tillfrisknande 
patienter innebar att antalet ögonpatienter minskade. En kontingent av ca 60 
patienter med olika skador överfördes i slutet av juli till en krog (Gastwirtschaft 
Stadtschenke, numera Zerbster Tor) med en balsal, som lämpade sig som sjuksal. 
Bakom krogen fanns en liten trädgård med stora skuggande lindar eller almar. 
Ockupationsmakten var mycket noga med att ej låta patienter slippa undan 
fångenskap och arbetsläger. Och till slut var det endast arbetsodugliga kvar. En 
del av dem hade föredragit att medvetet missköta sina skador på sådant sätt att de 
blev invalidiserande framför att skickas till Ryssland. 
 
Min medicinska status hade i slutet av augusti stabiliserats så pass att någon 
ytterligare behandling ej var aktuell. Vid akut behov hade jag givetvis fortfarande 
möjlighet att uppsöka Dr. Deicke i dennes mottagning. Min strävan var förstås att 
med hänsyn till mina skador bli klassad som invalid för att avföras från listan 
över potentiell arbetskraft i Sibirien. Innan man fick tillstånd att lämna lasarettet, 
erfordrades en kontroll genom sovjetiska läkare. Vi var en mindre grupp om tre à 
fyra patienter, som var aktuella att överföras till invalidhemmet. Kommissionen 
bestod av en kvinnlig och en manlig militärläkare assisterade av en person med 
grön mössa. Även en tysk läkare var närvarande, vill jag minnas. Det 
diskuterades en del, men innehållet förstod jag förstås ej. Med stor lättnad 
noterade jag att jag avfördes från listan över presumtiva fångar i öst. Först 
mycket senare erfor jag att det fanns en generalorder om att min årgång (1928) 
var undantagen från att gå i fångenskap. Jag var förstås okunnig om denna order 
och hade alltså oroat mig alldeles i onödan. 
 
Här finns anledning att rikta ett tack till Burg och dess befolkning som under 
denna svåra tid givit hjälp åt många, vilka tack vare dessa uppoffringar har 
kunnat överleva. Detta tack gäller i särskild hög grad sjukvårdspersonalen, men 
även deras familjer och många andra (inte minst Hanna och Werner Sommer), 
som hjälpt till att lindra nöden bland sårade och flyktingar. 
 
 

På invalidhemmet 
 
Staden Burgs förvaltning hade förstås efter krigsslutet 1945 stora problem på 
många områden, bland dem omhändertagandet av flyktingar. I denna kategori 
ingick krigsinvalider, eftersom de inte hade någonstans att ta vägen efter det de 
lämnat sjukhuset. Ockupationsmakten tillät ingen att lämna den sovjetiska zonen. 
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Burgs makthavare ordnade med ett invalidhem i en större, beslagtagen villa 
(Deichstr. 15). Omkring 40 invalider kunde finna ett tak över huvudet med en 
enkel mathållning. Jag kom att inkvarteras i ett större rum med ca tio platser i 
våningssängar. Det var trångt, men efter rådande omständigheter acceptabelt. Vi 
kunde nu röra oss fritt inom stan. 
 
Under min tid på lasarettet hade jag försökt att via brev som skickades med 
vänliga människor, som avsåg att passera zongränsen, träda i kontakt med min 
familj i Hamburg. Det visade sig senare att några av dessa brev faktiskt kommit 
fram. Men att förmedla svar till mig var betydligt svårare. Det lyckades helt 
enkelt inte, även om vissa försök gjordes. För mig däremot förblev min familjs 
öde okänt, d.v.s. jag kände ej till att min mamma, min syster med Lill-Werner 
hade evakuerats till Sverige inom ramen för Bernadotte-aktionen samt att min 
pappa överlevt kriget och att min bror Gunnar hade hemförlovats ur brittisk 
fångenskap. Situationen i Burg kändes otrygg. Den sovjetiska hemliga polisen 
gjorde sina razzior mot civilbefolkningen och folk ”försvann” utan några 
möjligheter att spåra dem. Lokala industrianläggningar demonterades 
systematiskt och skickades till Ryssland. Det lokala politiska livet dominerades 
totalt av det kommunistiska partiet. 
 
Min önskan var givetvis att så snart som möjligt återvända till mitt föräldrahem. 
Jag insåg att det var nödvändigt att fortsätta min skolgång med studentexamen 
(såvida detta nu var möjligt). Men två hinder måste först röjas ur vägen. För att 
undvika att hamna i ryssarnas klor utanför Burg (jag förstod att man på väg mot 
gränsen kunde utsättas för obehagligheter), var det nödvändigt att ha ett 
hemförlovningsbevis, en frisedel. Det andra hindret var förstås själva 
gränsövergången. 
 
Stadsförvaltningen försökte snart att bli kvitt folk i invalidhemmet, ty de var en 
ekonomisk belastning. Några patienter, bland dem jag, anmodades att flytta in i 
ett flyktingläger, där man i en större gymnastiksal hade hängt upp filtar för att 
skapa små celler för den enskilde. Detta gjorde ett erbarmligt intryck på mig. Jag 
föredrog att vara kvar på invalidhemmet. Denna utveckling gjorde att min önskan 
förstärktes att så snart det bara fanns en möjlighet återvända till mitt föräldrahem. 
Och då det i oktober 1945 blev klart att man började hemförlovningar inom den 
sovjetiska ockupationszonen, begärde jag att släppas till min fingerade hemort 
Salzwedel, som jag visste låg relativt nära gränsen och hade hyfsade 
järnvägsförbindelser från Magdeburg. Så erhöll jag den 14 oktober 1945 det 
efterlängtade dokumentet (utfärdat på ryska). Jag kände mig otroligt lycklig som 
ägare till detta bevis om frihet! (Fortfarande känner jag mer för detta dokument 
än för andra). 
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Det andra hindret som skulle röjas ur vägen, visade sig vara något lättare. 
Halvvägs med buss till Magdeburg (ca 20 km) stoppades vi av en patrull med 
sovjetiska militärpoliser. Alla fick visa upp sina ”dokument”. Då jag lämnade 
fram mitt bevis, spred sig ett brett leende över militärpolisens ansikte och med en 
nästan hövlig gest tilläts jag att sitta kvar i bussen, medan flera andra manliga 
resenärer fick lämna den. Resan fortsatte från Magdeburg med tåg mot Eilsleben, 
något längre söder om där jag ursprungligen planerade att korsa gränsen. Där 
lämnade jag tåget för den allra sista etappen mot gränsen. 
 
Över etthundra personer var det säkerligen som lämnade tåget tillsammans med 
mig. Allas mål var att gå över gränsen. Många bar på tunga packningar. Flera 
mödrar kom med sina barn. Min packning bestod i stort sett av en filt. 
Upptrampade stigar förde ”kolonnen” rakt väster ut över kuperade fält och 
övergick i gammal lövskog. Jag kände att det var lika bra att försöka komma så 
långt fram som möjligt för att ha en viss rörlighet ifall vi skulle stöta på ryska 
gränsvakter. Så utgjorde vi rätt snart en liten grupp på mellan fem och tio 
personer. Visst var det spännande och pirrigt att gå genom skogen, där man 
överallt såg spår efter att sovjetiska gränsvakter plundrat gränsgångare. 
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Marschtakten var hög och vi småsprang ibland. Den egentliga gränsen utgjordes 
av en liten skogsväg. Som tur nådde vi denna väg alldeles i närheten av några 
brittiska soldater, då några ryssar stormade fram mot oss. Britterna vinkade 
avvisande mot sina sovjetiska kolleger innebärande ”sorry, you were too late”! 
Det var en underbar känsla att ha lämnat östsidan. 

 

Epilog 
 
Tjugotvå månader hade gått, därav fem i ”fångenskap”, sedan kallelsen kom att 
vi som luftvärnssoldater skulle försvara vår hemstad i ett grymt luftkrig. Ingen av 
oss åtta skolkamrater, som i början av 1944 hade inkallats, kunde då ana vad som 
låg framför oss. Det var bra, både för oss själva och för våra anhöriga. Kraven på 
oss ökade undan för undan i och med krigets eskalering. Vi förmådde att anpassa 
oss socialt och prestationsmässigt till de rådande omständigheterna, vilket 
naturligtvis var en förutsättning för vår existens. Jag känner ingen bitterhet över 
att ha tvingats vara med i samt att ha drabbats av kriget, ty jag har fått behålla 
livet i motsats till så många andra. Och trots allt har denna tid berikat min tillvaro 
och givit mig många erfarenheter av värde. 
 
Anledning finns att så här långt efteråt fundera över rädslans betydelse, som vi 
alla kunde känna. I kritiska situationer hade den förmodligen en skyddsfunktion 
och bidrog till att man övervägde lite extra, att man inte skenade iväg samt att 
man mera kritiskt analyserade situationen. Kanhända att denna mekanism också 
bidrog till att fatta förnuftsbaserade och mera relevanta beslut. Under denna tid 
blev vi också medvetna om att människan ofta underskattar sin kapacitet. En 
annan, mycket viktig erfarenhet var betydelsen av förbundenheten med andra 
människor, kamrater, som delade ens öde och som man kunde, och måste kunna, 
lita på. En tillgång var säkerligen också att kunna uppfatta dimensioner av 
företeelser samt att hantera dem efter deras betydelse. Själv upptäckte jag också 
att förmågan att fatta beslut och att hävda sig kunde få avgörande betydelse. 
 
Under krigets gång blev vi mer och mer medvetna om propagandans otroliga 
makt. Vi kom undan för undan att inse statsledningens svek mot det egna folket 
och förakt för människors värde. Även i dagens läge framkallar ledande politikers 
hantering av kriser, såsom på Balkan och på andra håll i världen, häpnad, 
förundran och beklagande att ha tagit till sig så liten lärdom av vår tids historia. 
Krigets lidanden, och detta gäller särskilt de underlägsna och besegrade, är svåra 
att beskriva och förstå. 
 
Slutligen, bär jag sedan den tiden på en stilla undran att ha överlevt ett långt krigs 
kaos och virrvarr. Vilken makt har kunnat bestämma så? 
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Förord 
 
I min tidigare bok har jag återgivit fridfulla och farofyllda minnen från min 
uppväxttid fram till krigsslutet 1945. Man skulle tro, att i och med att kriget hade 
tagit slut, så skulle alla ha kunnat andas ut. Men så var det ingalunda, särskilt inte 
för befolkningen i Tyskland, även om bomberna hade slutat falla och kanonerna 
vid fronterna hade tystnat. Gigantiska problem återstod att lösas. Den materiella 
nöden var enorm, flyktingar skulle ges en ny framtid, krigsförbrytelser skulle 
avslöjas och rättvisa skipas, landet skulle politiskt reorganiseras och nya 
förvaltningar formas, näringslivet skulle byggas upp, ruiner skulle röjas och nya 
bostäder byggas. Men viktigast av allt, människorna skulle komma till insikt om 
vad NS-systemet inneburit och att ett nytt, på demokratiska principer baserat, 
Tyskland skulle byggas upp.  
 
Efterkrigstiden innebar alltså mycket stora uppgifter för det tyska folket, men även 
för segermakterna. Femtio år efter denna tid kan man börja betrakta denna tid ur 
historiskt perspektiv. Här redovisas en del minnen och fakta som belyser händelser 
från efterkrigstiden, som bör ge bättre förståelse för dåtiden. För detta arbete har 
självfallet litteratur fått utnyttjas. Den redovisas i slutet av skriften. I vissa avsnitt 
har även mina föräldrars brevväxling från efterkrigstiden utnyttjats. Hänvisning 
till breven har skett med WT och MT d.v.s. Walter resp. Märta samt årtal. Direkta 
citat har kursiverats. 
  
Endast en del av denna förändringsprocess upplevde jag på ort och ställe, men det 
känns angeläget att för framtida släktled sammanfatta dåtidens problem och 
upplevelser. Angeläget för mig var också att beskriva den splittrade familjens 
situation och bakgrunden härtill. 
 
Min flyttnig till Sverige 1948 innebar förstås en stor förändring för mig, ett 
”äventyr”. Denna tid innebar utmaningar, stimulans, glädje och nya erfarenheter, 
som jag menar kan vara av intresse att tillfoga min efterkrigsskildring. Denna tid 
stod ju i så bjärt kontrast till mitt tidigare liv och mina tidigare upplevelser. 
 
När det gäller denna skrift liksom den föregående är jag min syster Daisy 
Twisselmann ett varmt tack skyldig för hennes hjälp i form av synpunkter och 
kompletteringar. Jag vill också tacka mina goda vänner Gudrun Leijon och Sigurd 
Håkansson för visat intresse i manuskriptet och värdefull granskning. 
 
Uppsala våren 2002 
 
Författaren 
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Tredje Rikets uppgång och fall 
 
 
Framställningen av detta avsnitt bygger på följande litteratur: 
Nationalencyklopedin (1989-2000); Nordisk Familjebok (1951-1955); Stein 
(1971); MacMillan (2001, cit. Wilhelm Engström, UNT 02.02.28) och Thomke 
(2001). 
 
Första och Andra tyska riket 
 
I dag kan vi läsa om att Hitler tillfogade tysk kultur och vetenskap samt det tyska 
folket obotliga skador. Hitlers otroliga historiska bedrift var att han förde 
Tyskland till ruinens brant. Hur var det möjligt att en person kunde dominera den 
världspolitiska scenen så totalt och varför tog kriget inte slut tidigare? Det finns 
inga enkla svar. En rad samverkande faktorer gjorde att linan blev så lång innan 
NS-systemet föll ihop i en ruinhög. 
 
För en bättre förståelse kan en återblick på tysk historia vara nödvändig. Det i en 
rad småstater parcellerade Första tyska riket (det Heliga romerska riket av tysk 
nation) med sitt ursprung 962 under Otto den Store bestod fram till början av 
1800-talet. Under Preussens ledning av kung Wilhelm I (av huset Hohenzollern) 
och med Otto von Bismarck som politisk ledare och verkställande kansler bildades 
1867 det Nordtyska Förbundet. Dess bildning uppfattades av Frankrike som ett 
hot, vilket förstärktes av den spänning som sedan tidigare hade rått mellan 
Frankrike och Preussen. 
 
Bismarck spekulerade i att ett krig med Frankrike mera definitivt skulle föra till ett 
förenat tyskt rike. Det Nordtyska Förbundet stöddes härvid av sydtyska kunga- 
och furstendömen utom Österrike. Frankrike kände sig militärt starkt och 
förklarade 1870 krig, men besegrades 1871. Vid de följande fredsförhandlingarna 
i Mainz kom Elsass och en del av Lothringen att tillfalla Tyskland. Den fransk- 
och tysktalande befolkningen hade i detta gränsland levt fredligt i århundraden 
sida vid sida. F.ö. hade Goethe som ung student levt i Strasbourg och betraktade 
stadens gotiska domkyrka som en symbol för det tyska kulturarvet. En 
förtyskningskampanj inleddes, som bidrog till fortsatta spänningar mellan 
länderna. 
 
I linje med Bismarcks strävanden följdes kriget 1870/71 och den tyska segern av 
en samordning av den tyska statsbildningen (22 monarkier och 3 riksstäder samt 
Elsass-Lothringen) i det Tyska kejsardömet (även kallat det Andra tyska riket) 
med den preussiske kungen som tysk kejsare och statsöverhuvud. Berlin blev 
rikshuvudstad och där sammanträdde den tyska riksdagen. Dess ledamöter  
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Det tyska riket (1648) bestod av ett stort antal ”småstater”. 
 
utsågs i god demokratisk ordning i allmänna val. Det Andra tyska riket bestod till 
1918 då kejsar Wilhelm II tvingades abdikera och gå i landsflykt i Holland. 
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Bismarcks utrikespolitik var försiktig för att dämpa paktbildningar mot Tyskland. 
Mer eller mindre stabila pakter träffades mellan Tyskland, Österrike och Ryssland 
(trekejsarförbundet), och även med Italien ingicks den s.k. trippelpakten. På den 
tiden spelade pakter stor roll i den internationella politiken. För att ge 
handlingsutrymme var deras löptid ofta relativt kort. En påtaglig ändring i tysk 
inrikes- och utrikespolitik följde 1888 med Wilhelm den andres tillträde som 
kejsare genom att denne mera aktivt påverkade besluten i tysk politik. Exempel 
härpå är att han 1890 tvingade Bismarck att begära avsked som rikskansler. Pakten 
med Ryssland underlät man att förnya. 
 
 

 
 
Det tyska riket 1871 – 1918 hade förenats under kungamakten Preussen. 
 
Kejsarens markering av Tyskland som kolonialmakt och uppbyggnaden av den 
tyska högsjöflottan, kom av britterna att ses som ett hot. En ”entente” ( franska, 
samförstånd, intim vänskapsförbindelse) bildades i början av seklet mellan 
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Storbritannien och Frankrike. Den utvidgades i början av 1900-talet till en 
trippelen- 
tente mellan dessa båda länder och Ryssland. Därmed kände sig Tyskland inringat 
och fortsatte konsolideringen och försvarssamverkan med Österrike. Ömsesidig 
fruktan sammansvetsade på detta sätt maktblocken. För att skydda sina intressen 
inom närområdet på Balkan hade Österrike ingått vissa pakter på sin ”bakgård”. 
Spänningar där och mordet på den österrikiske kronprinsen i Sarajevo kom som 
bekant att utlösa en kedjereaktion och första världskrigets utbrott. 
 
Vid första världskrigets utbrott 1914 var Tyskland ett ur ekonomisk och militär 
synpunkt starkt land, men inrikespolitiskt inte särskilt stabilt genom en rad 
minoritetsproblem, klassmotsättningar och en föråldrad politisk struktur. 
Krigsförklaringen stöddes solidariskt av parlamentets olika partier och kriget 
framställdes som ett försvar mot ententemakterna. Även socialdemokraterna 
stödde statens låntagning för krigets finansiering under hänvisning till att kampen 
fördes mot det barbariska tsarväldet. 
 
Ett viktigt inslag i NS-propagandan under senare delen av 1920-talet och under 
1930-talet kom att bli ”dolkstötsteorin”, d.v.s. hemmafrontens och politikernas 
svek att i slutet av första världskriget ha fallit krigsmakten i ryggen. Krigsmakten 
hade inte besegrats av fienden, utan hemmafronten övergav de tappert stridande 
soldaterna och tvingade Tyskland att, efter över fyra års krig, kapitulera. 
Meningarna om dolkstötsteorin går isär. Genom bolsjevikernas revolution 1917 
hade tsarväldet störtats. De här frigjorda tyska styrkorna förmådde inte framtvinga 
ett avgörande på västfronten. Den högste befälhavaren för militärledningen, 
general Ludendorff, menade att Tyskland inte kunde vinna kriget och rådde 
kejsaren i augusti 1918 att söka vapenstillestånd. I Tyskland var försörjningsläget 
med livsmedel också hårt pressat.  
 
Det förekom på vissa håll i landet under oktober-november 1918 stridshandlingar 
(München och Berlin) och myterier, huvudsakligen organiserade av 
vänsterradikaler, som riktade sig mot kejsaren och en fortsatt krigföring. Dessa 
politiska oroligheter påskyndade utan tvekan också utvecklingen. De formella 
besluten om att inleda förhandlingar om vapenstillestånd togs av militärerna. Efter 
en regeringsombildning och under socialdemokratisk medverkan kunde man 
övertyga kejsar Wilhelm II att abdikera och att gå i landsflykt för att på detta sätt 
förhindra ett inbördeskrig i Tyskland. Enligt Stein (1971) avsattes kejsaren genom 
en egenmäktig proklamation av Tysklands rikskansler. De tyska delstaternas 
monarker abdikerade samtidigt. Från riksdagshuset i Berlin utropades i november 
1918 den Tyska Republiken. Därmed hade det Andra tyska riket upphört att 
existera. - Om hemmafronten svikit, så har betydelsen härav förmodligen starkt 
överdrivits i NS-propagandan. 
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Vid de följande fredsförhandlingarna 1919 i Versailles ställdes mycket hårda krav 
på Tyskland och Österrike samt Turkiet som också varit en av de stridande  
parterna. Gränsdragningar reviderades, nya länder tillkom utan hänsyn till 
områdenas historiska anknytning och befolkningens opinion. Tyskland ålades 
enligt Versaillesfördraget (man talar även om diktat) att betala ett krigsskadestånd 
av 269 miljarder Goldmark. Dessa beslut fick konsekvenser ända in i vår tid. 
Huvudaktörerna i Versailles var ledarna för de tre stormakterna, segrarna i första 
världskriget: President 
Woodrow Wilson 
(USA), premiärminister 
David Lloyd George 
(GB) och konseljpresi-
denten Georges Clemen-
ceau (F). Personligheter 
som djupt misstrodde 
varandra och intog 
mycket olika attityder. 
Den djupt religiöse och 
idealisten Wilson ville 
lösa problemen genom 
den heliga principen om 
folkens självbestämman-
derätt. Den folklige, 
principlöse fullblodspolitikern Lloyd George värnade enbart om det brittiska 
imperiets intressen för fri handel och fri sjöfart. Den intellektuellt cyniske 
ultranationalisten och tjurskallige radikalen Clemenceau ville till varje pris hålla 
Tyskland i schack. Han var besatt av ett brinnande hat mot allt tyskt och föraktade 
den amerikanske presidenten djupt och innerligt, Wilson beskrivs som en av de få 
idealisterna i Versailles (MacMillan, 2001). Enligt vissa källor menade 
Clemenceau att Tyskland skulle bli en potatisåker. Alla tre var djupt okunniga om 
de geografiska områden, vars gränser de justerade på bekostnad av krigets 
förlorare, Tyskland, Österrike-Ungern och det Ottomanska (storturkiska) riket. 
 
 
Weimarrepubliken 
 
I Goethe-staden Weimar samlades 1919 en representation för att efter monarkins 
fall utarbeta en ny författning för Tyskland, som byggde på humanistiska 
värderingar. Författningen följde fullt ut demokratiska principer. Enligt denna 
förblev Tyskland en förbundsstat med förstärkta befogenheter för centralmakten. I 
spetsen för riksstyrelsen stod en folkvald rikspresident. Den förste som innehade 
detta ämbete var socialdemokraten Friedrich Ebert. Regeringsarbetet leddes av 
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rikskanslern. Regeringen med rikskanslern var ansvarig inför riksdagen. Det stora 
antalet småpartier gjorde att regeringarna blev svaga. 
 
Weimarrepublikens politiska liv dominerades av socialdemokrater, det katolska 
centrumpartiet, den borgerliga vänstern samt nationalliberalerna under 
Stresemann. Under senare delen av 1920-talet kom Hitlers NS-parti att spela en 
allt större roll. Politiska grupperingar till vänster och höger var mer eller mindre 
fientliga mot centralmakten, som fick bära ansvaret för konsekvenserna av 
Versaillesfördraget. Detta var för de flesta tyskar förhatligt. Den politiska oron 
ökade genom revolter av såväl vänster- som högerkrafter. Separationssträvanden 
hotade riksenheten och krigsskadeståndskraven underminerade den tyska 
ekonomin och ledde till inflation i början av 1920-talet. Franska styrkor 
ockuperade Ruhrområdet för att säkerställa landets krigsskadeståndsfordringar 
som Tyskland hade svårt att betala under den pågående inflationen. Detta bidrog 
också till ökad oro.  
 
Vid den tiden (1923) gjorde Hitler sitt kuppförsök i München, som krävde 16 
dödsoffer och renderade honom 1924 ett 5-årigt fängelsestraff för landsförräderi, 
men han frigavs redan efter knappt ett år. Han förlorade sitt österrikiska 
medborgarskap och var ända fram till 1932 statslös. I mitten av 1920-talet vände 
ekonomin uppåt, de mest stabila åren i Weimarrepublikens historia följde. 
Utländskt kapital framför allt från USA strömmade in till Tyskland, framtidstron 
återvände och kulturlivet blomstrade. Berlin upplevde det glada 1920-talet. 
 
NS-partiet grundades 1921 och uppfattade sig självt som en national-revolutionär 
och odemokratisk rörelse som avvisade Weimarrepubliken. Adolf Hitler blev 
medlem nummer 7 i partiet och fick stort inflytande samt utsågs snart till partiets 
ledare. I och med kuppen 1923 i München förbjöds Hitler att inneha en ledande 
position i NS-partiet, men mot löfte att respektera republikens demokratiska 
principer, återfick han senare sin ledande position i partiet. Han fick talarförbud i 
vissa delar av Tyskland. Han ledde partiet enväldigt enligt ”Führerprincipen”, som 
byggde på militärliknande lydnadsförhållanden. NS-partiet gjordes rikstäckande, 
men fick under Weimar-republikens stabila tid ingen större genomslagskraft. 
 
Redan kring 1925 visade det sig svårt för Tyskland att uppfylla skadeståndskraven 
efter första världskriget enligt Versaillesdiktaten, som mycket menligt påverkade 
landets ekonomiska återhämtning efter kriget. En revision av krigsskadeståndet 
företogs 1924 (d.v.s. till 130 miljarder Goldmark) och ytterligare en 1929, som 
skulle gälla fr.o.m. 1930, den s.k. Youngplanen. Young var en amerikansk 
affärsman, som hade fått detta uppdrag. Nazisterna utnyttjade Youngplanen i sin 
propaganda. Denna plan förutsatte skadeståndsbetalningar fram till 1988! Vissa 
historiker menar att NS-partiet först genom agitation mot Youngplanen fick 
politisk betydelse, men den stigande arbetslösheten torde också ha spelat stor roll 
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för NS-partiets numerära utveckling. Hitler fascinerade tyskarna genom att avvisa 
Versaillesdiktaten och gav dem hopp om en bättre framtid. Många krigsdrabbade 
samlades också bakom nazismen. Efter att 1932 ha blivit tysk medborgare ställde 
Hitler upp i rikspresidentvalet, men förlorade mot den sittande och populäre 
Hindenburg. 
 
Vid rikspresidentvalet 1925 vann Hindenburg, en folkkär general från första 
världskriget. Under Stresemann som rikskansler fördes en västorienterad politik. 
Förtroendet för Tyskland hade ökat, så att landet 1926 valdes in i Nationernas 
Förbund. I slutet av 1920-talet drabbades Tyskland av den världsomspännande 
ekonomiska krisen och arbetslösheten uppgick till 6 milj. Vid riksdagsvalet 1930 
ökade nazisterna sin representation från 17 till 104 och 1932 till 196 mandat (39 % 
av riksdagens mandat). Därmed blev NSDAP riksdagens största parti och Göring 
blev riksdagens president (talman). Socialdemokrater plus kommunister fick vid 
1932 års val 221 mandat. Rikskansler Brüning från Centrumpartiet sökte bekämpa 
krisen med en hård deflationspolitik, men fick inte tillräckligt stöd och det 
parlamentariska systemet sattes ur funktion. Läget för regeringen blev så allvarligt 
att man tillämpade en paragraf i författningen, som gav rikspresidenten rätt att 
utfärda nödförordningar och en presidialregering (lydande under rikspresidenten) 
bildades. För att kunna genomföra sådana beslut krävdes majoritet i riksdagen. 
Även följande regeringar drabbades av handlingsförlamande konstellationer i 
riksdagen och i själva verket upphörde parlamentarismen i praktiken att fungera 
redan före Hitlers maktövertagande. Då Hitler tillträdde som rikskansler i januari 
1933, kom parlamentarismen till en början faktiskt att fungera genom en 
majoritetsregering mellan NS-partiet och det konservativa Tysknationella 
folkpartiet. 
 
Spridda minnen har jag från 1930-talets arbetslöshet i Rahlstedt. I vårt kvarter 
fanns flera familjer, vars försörjning var beroende av att familjeförsörjaren gick 
och ”stämplade”. Som barn förstod man inte detta riktigt. Mamma Märta lämnade 
våra avlagda kläder till sådana familjer. Man såg hur någon i familjen vid 
middagstiden tågade iväg med den lockförsedda, emaljerade mathinken till den 
långa kön framför ett soppkök i samhällets centrala delar. Det måste ha känts 
deprimerande inför allas ögon. En del arbetslösa fick arbete i något ”nödstånds-
arbets-projekt” såsom anläggning av promenadvägar, befästningsarbeten med 
faschiner utefter Rahlau och Wandse, samhällets två porlande bäckar, röjningar i 
skogar o.s.v. Minnesstenar över dessa ”projekt” restes. De arbetslösas familjer fick 
sälja sådant som de kunde avvara. Jag var med min mor då hon köpte en del 
gammalt tenn i närheten av Hintze Mühle. 
 
Jag minns också från åren något framåt i tiden marscherande SA-kolonner i det 
idylliska Rahlstedt med musikkår i täten anförd av en tamburmajor. Då musiken 
hördes, sprang vi barn och tittade på den marscherande och sjungande kolonnen 
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med fanbäraren längst fram. Vi uppfattade detta som lockande skådespel. Sådana 
demonstrationer skedde ofta på söndagar då folk var hemma. Ibland hände det att 
folk följde den marscherande kolonnen, som slutligen formerade sig till en 
manifestation med kraftfulla tal och agitation. Men där fick vi barn för våra 
föräldrar aldrig delta.  
 
Riksdagsbranden en månad efter Hitlers maktövertagande utnyttjades hänsynslöst 
under hänvisning till ”Förordningen till skydd för folk och stat” för att förbjuda 
yttrande-, mötes- och föreningsfriheten. Eftersom det kommunistiska partiet på 
falska grunder utpekades att ha legat bakom branden, förbjöds partiet. Och på så 
sätt fick Hitler med sitt NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) 
majoritet i den tyska riksdagen. Koalitionspartners utmanövrerades snabbt ur sina 
positioner och ett rent nazistiskt styre utvecklades. Nu förklarade Hitler att partiet 
aldrig skulle släppa ifrån sig makten. Detta kan sägas vara startpunkten för det 
Tredje tyska riket som enligt Hitler skulle vara i tusen år. Det kom dock att vara 
endast i tolv år. 
 
 
Tredje Riket 
 
Maktövertagandet i januari 1933, d.v.s. att enligt gällande författning som ledare 
för riksdagens största parti bli rikskansler och ta emot uppdraget att bilda regering 
var helt legalt. Riksdagsbranden en månad senare och introduktionen av 
”riksdagsbrandförordningen” och ytterligare en månad senare (24 mars) av 
”fullmaktslagen” (Reichsbevollmächtigungsgesetz) gav nu Hitler makt att på egen 
hand lagstifta och systematiskt bygga upp sin diktatur. Annan politisk verksamhet 
än den inom ramen för NS-partiet förbjöds och folkopinionen likriktades med 
hjälp av ett propagandasystem av inte tidigare skådat format. 
 
Inre spänningar inom NS-partiet fanns. SA:s ledare Röhm ansåg att Hitlers politik 
inte var tillräckligt socialistisk och radikal. Med honom undanröjdes i juni 1934 i 
”de långa knivarnas natt” många kritiker och SA hade hos Hitler inte längre 
samma förtroende som tidigare. SS med Himmler i spetsen kom att 
fortsättningsvis svara för säkerhetsfrågor. Gestapo (d.v.s. Geheime Staatspolizei) 
var en del av SS. Då Rikspresidenten Hindenburg dog i augusti, förklarade Hitler 
att det var onödigt med detta ämbete. Istället övertog han själv det ansvar som 
tidigare åvilat rikspresidenten i egenskap av ”Führer och rikskansler” och snart 
enbart som Führer. Hitler förenade Tysklands och partiets ledning. Hans sätt att 
leda landet innebar att författningen sattes ur spel, hans egen uppfattning och vilja 
skulle gälla. Ingen instans kunde kritisera, korrigera eller avsätta honom. Det nya 
sättet att leda staten ansågs vara överlägset alla tidigare samhällssystem och den 
tidigare Weimarrepubliken hånades. ”Hitler fungerade som det nazistiska 
Tysklands integrerande kraft”. 
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Hitlers mål var att skapa 
ett Stortyskland baserat på 
rasmässiga grunder. 
Nürnberglagarna 
reglerade no-ga vilka 
kategorier av medborgare, 
som skulle få gifta sig och 
vilka rastyper som var 
mest värdefulla. För att bli 
medlem i SS erfordrades 
exempelvis viss minsta 
kroppslängd (180 cm). 
Skolunder-visningen var 
också in-riktad på rastänkande. Och så var det i många andra länder på den tiden 
inklusive Sverige. Vid Uppsala universitet hade man en rasbiologisk institution 
och inom socialmedicinen klassades barn som A- eller B-barn. I Tyskland drev 
man som bekant rastanken mycket längre än i andra länder, först genom 
yrkesförbud, senare genom att i ”kristallnatten” 1934 förfölja exempelvis judar 
och slutligen genom att systematiskt avliva ”oönskade raselement” som judar och 
romer. Då NS-systemet kände sig säker i sadeln begicks även de s.k. 
eutanasimorden (eg. utan smärta, ”barmhärtighetsmord”). På tyska anstalter 
intagna utvecklingsstörda barn och vuxna bland dem även epileptiker ”dog”.– En 
reflektion i detta sammanhang kan vara i vilken utsträckning vi i vår dagliga 
tillvaro påverkats av NS-systemets förintelsepolitik då det gäller vår nuvarande 
tolerans gentemot andra folkgrupper och avvikare. Tänk vilken förändring som 
skett i ”homodebatten” under de senaste decennierna. 
 
Själv kom jag ihåg att det berättades hur Hitler med gudomlig insikt reste landet 
runt och påstods lösa tidigare enormt svårlösta problem på ett genialt sätt. 
Propagandan odlade förstås ”Führermyten” på ett skickligt sätt och hans 
popularitet var stor och växte med krympande arbetslöshetssiffror, 
motorvägsbyggande, storartade KdF-program (Kraft durch Freude, d.v.s. 
rekreationsprogram), bostadsprogram för arbetare, introduktion av folkets bil 
(Volkswagen) till ett pris understigande tusenlappen (990 RM), men som man fick 
spara till i flera år. Propagandan gick på högvarv, alla hushåll skulle ha en radio. 
Den enklaste folkradion med en-rörsfunktion kostade 35 RM och var en väsentlig 
förutsättning för spridning av NS-propagandan.  
 
Vissa befogenheter på inrikesplanet anförtrodde Hitler åt dugliga medarbetare och 
på det sättet kom makten att fördelas inom ett polykratiskt system (klickvälde). 
Dessa betrodda personer tävlade då sinsemellan om Führerns gunst. Även inom 
det egna kansliet tillämpade han denna princip, vilken förstås avsiktligt skapade 
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osäkerhet, girighet och även intriger. Hans eget och hans underlydandes roll i 
dessa sammanhang är omdiskuterad - under alla förhållanden hade Hitler i sin 
egen maktapparat det slutliga ansvaret. Hitler själv tog sig an de utrikespolitiska 
frågorna och senare även krigspolitiken. 
  
 

 
 
Tyskland 1938. 
 
Strax efter maktövertagandet visade Hitler sin styrka för omvärlden genom att 
vägra fortsätta med skadeståndsbetalningarna och framställde Versaillesdiktaten 
som en skymf mot Tyskland. På Frankrikes begäran skulle Rhenlandet 
fortsättningsvis vara demilitariserat. 1936 skickade Hitler demonstrativt trupper in 
i Rhenlandet. Utländsk kritik avvisades med att det var tyskt territorium och att 
andra länder inte skulle blanda sig i landets suveränitet. Tyskland lämnade också 
Nationernas Förbund, organisationen ansågs överflödig. 1938 införlivades 
Österrike. Hitler krävde livsrum (Lebensraum) österut för att försörja en stormakt 
med brödföda. Snart införlivades Sudetlandet och några månader senare gjordes 
Tjeckoslovakien (1939) mot givna löften till ”Riksprotektorat”. Många tyskar 
kippade efter andan och undrade vad som skulle hända härnäst.  
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Den brittiska historikern Margaret MacMillan (2001) ställer i sin bok den viktiga 
frågan huruvida Versaillesfreden ledde till andra världskriget. Frågan är 
komplicerad och svår att besvara. Uppenbart är dock att förhandlarna i Versailles 
försåg Hitler med ett ”suveränt propagandavapen” och i dessa förhandlingars 
konsekvenser ligger den allra djupaste tragedin. Dåtidens förhandlare saknade den 
vidsynthet som krävdes. Slutsatsen må dock vara berättigad att hat och hämnd 
utgör en dålig grund för att bygga varaktiga lösningar på. 
  
Hitlertysklands internationella förtroendekapital förbrukades genom ”Führerns” 
självsvåldiga politik, vartill kom landets raspolitik. Propagandan såg till att den 
utländska reaktionen inte kom fram till folket eller var vinklat på sådant sätt att 
den gagnade systemets syften. Å andra sidan klappade folket i händerna när 
aktionen lyckosamt hade avslutats. Hitlers nationella anseende och popularitet 
ökade och, vad som värre var, många tyskar betraktade honom som osviklig, 
politisk ledare. – En liten reflektion i detta sammanhang om ett eventuellt tyskt 
nationaldrag kan vara att tyskarna sedan kejsartiden gärna såg upp till överheten 
och beundrade maktbefogenheten. De var väldisciplinerade och följde även i det 
civila givna order. Man kan fundera över om inte detta reaktionsmönster och 
denna mentalitet spelade NS-systemet i händerna. Bakgrunden till detta sätt att 
tänka skulle också kunna sökas i att statliga tjänstemän i Tyskland sedan länge 
hade en speciell ställning i samhället genom den fullmakt som de försågs med. På 
sätt och vis utgjorde tjänstemännen en militär motsvarighet i den civila 
förvaltningen som alla inordnade sig under. Alla var laglydiga.  
 
Och så ställdes på sensommaren 1939, enligt Hitler själv, det allra sista 
territoriella kravet på vissa delar av Polen. Inte förrän nu stod ”världsopinionen” 
emot och ställde ultimatum att Hitler skulle dra sig tillbaka från Polen, som tyska 
stridskrafter hade börjat invadera den 1 september 1939. Då så inte skedde, 
förklarade England och Frankrike krig mot Tyskland. ”Hitler tog på sig sin gråa 
soldatuniform och var ”fältherre” i Führerhauptquartier till sin död den 30 april 
1945 då Tredje Riket gick under”. För allmänheten framställdes kriget av 
propagandan som ett påtvingat ”försvarskrig”. Med krigets utveckling tillkom att 
det gällde en kamp om och ett försvar av den europeiska civilisationen mot 
bolsjevismens barbari och godtogs av stora delar av befolkningen.  
 
I backspegeln betraktat kan man undra hur Hitlers sätt att ta för sig under mitten 
av 1930-talet kunde accepteras av världssamfundet. ”Instrument” att korrigera 
denna framfart saknades, utom krig. Så långt kunde man inte gå. Man måste 
härvid också beakta Frankrikes och Storbritanniens enorma förluster under första 
världskriget, vilka torde i det längsta ha avskräckt dessa länder från att ta på sig 
missionen av en krigisk intervention. Pakten med Polen gjorde att Frankrike och 
Storbritannien den 3 september 1939 förklarade krig mot Tyskland. Andra 
världskriget hade därmed tagit sin början och pågick i hela fem år och 8 månader. 
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Här ska inte ges någon närmare beskrivning av krigshändelserna, utan snarare en 
del synpunkter på framgångar och bakslag samt deras effekter på hemmafronten. 
De snabba och betydande framgångarna i Polen, Frankrike, på Balkan, i 
Nordafrika och initialt i Sovjetunionen var en följd av att Tyskland förfogade över 
en modern armé med lättrörliga förband, slagkraftiga flygförband och en modern 
örlogsflotta med en stark U-båtsflotta. Hitler förde ett annorlunda, ett rörligt, krig 
jämfört med första världskriget. En bättre strategisk ledning bidrog också till 
framgångarna. Även vapentekniskt var de tyska stridskrafterna till en början 
överlägsna. Manskapet var mycket välutbildat genom en två- till treårig militär 
grundutbildning. Stora delar av de militära förbanden var besjälade och 
optimistiska. De var villiga att offra sig för landet snarare än för partiet. Visst 
fanns det också kritiker inom såväl krigsmakten som i det civila samhället som 
bl.a. juliattentatet 1944 skulle visa. 
 
De tyska stridskrafternas erövringar och framgångar byggde på blixtkrigens 
strategi. Offensiven mot SU inleddes också som ett blixtkrig med snabba 
framryckningar och stora inringningsoperationer. Men denna krigföring tog slut i 
och med de osedvanligt hårda vintrarna 1941/42 och 42/43. Efter förstnämnda 
vintern följde ett successivt återtåg av Hitlers arméer och en förlustbringande 
krigföring. Den tyska krigsledningen var inte inställd på ett långt utdraget krig, 
men det blev ett sådant. Den sovjetiska krigspotentialen kom att överraska, med 
till synes outtömliga manskapsresurser med överraskande hög stridsmoral, nya 
och mera överlägsna stridsvagnstyper, ett välfungerande artilleri, allt bättre 
stridsflygkrafter, ett fungerande transportsysten samt icke minst en skicklig 
operativ ledning. Motoffensiver drabbade ofta de tyska styrkorna där de var som 
svagast. En annan olägenhet på den tyska sidan var de långa transporterna och 
deras utsatthet för partisanaktioner. Genom en bättre samverkan på det politiska 
planet mellan ockupationsmakten och lokalbefolkningen, åtminstone i Ukraina, 
borde man förmodligen ha kunnat skapa säkrare förhållanden. 
 
Krigföringen i Nordafrika medförde bakslag och kontinenten övergavs. 
Storbritannien sökte stöd i USA för sin krigföring och den amerikanska industrin 
mobiliserade sin potential för krigföring och efter japanernas angrepp på Pearl 
Harbor i slutet av 1941 mobiliserades även USA:s militära resurser mot Tyskland. 
USA:s inträde i kriget var förstås ett stort politiskt bakslag för Hitler. Slaget om 
Atlanten började omgående och var mycket framgångsrikt, men 1943 vände den 
tyska U-båtsflottans krigslycka dels genom en effektivare bekämpning genom 
flygburen radarteknik och dels genom att man tidigare hade kommit över den 
tyska kommunikationskoden och kunde bestämma U-båtarnas rörelser. Ett annat 
bakslag var de allierades bombningar av tyska städer och kommunikationer, som 
under 1944 allvarligt började påverka den tyska industriproduktionen och 
civilbefolkningen motståndsvilja. Ett annat kännbart bakslag var bortfallet av 
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oljeproducerande områden i bl.a. Rumänien. Den inhemska 
drivmedelsproduktionen svarade mot endats en tredjedel av landets behov. 
Tysklands militära förmåga försvagades allteftersom kriget närmade sig det egna 
landet och reträttrapporterna verkade demoraliserande på såväl trupp som civila. 
Ett politiskt bakslag blev förstås också att Mussolini 1943 störtades och att Italien 
förklarade Tyskland krig.  
 
Hitler anses idag ha varit en bättre militärledare än sitt rykte. Han befattade sig 
emellertid ofta med mindre detaljer, som skulle ha överlåtits åt andra. Han blev 
mer och mer envis och fanatisk samt fattade flera felaktiga beslut och gjorde 
avgörande misstag. Offrandet av Stalingrad avslöjade hans sviktande förmåga till 
realistiska bedömningar. Propagandan framställde Hitler som den 
självuppoffrande soldaten vid fronten. Han visade sig sällan offentligt. 
Führermyten gjorde honom till något övernaturligt. Framgångarna (politiskt och 
militärt) gav Hitler en känsla av ofelbarhet. Han förlorade all känsla för politiska 
realiteter. Tecken finns att Hitler själv blev ett offer för sin ”Führermyt”. 
 
Visst fanns det kritiska röster i Tyskland före kriget. Många av dessa, inte minst 
bland militärerna, menade att kriget skulle leda till katastrof. Men så kom segrarna 
och kritiken avtog. Men då bakslagen kom med stora tyska förluster i SU 
förstärktes farhågorna, som givetvis endast kunde framföras i mycket trånga 
kretsar. ”Feind hört mit” (fienden lyssnar) löd parollen. För NS-systemet 
misshagliga yttranden rapporterades omgående vidare. Det fanns gott om 
rapportörer. Angiveriet ledde till polisförhör, ofta av Gestapos folk. Ingen kunde 
känna sig säker. Allmänheten var skrämd och skräckslagen av att kallas till förhör. 
Att behandlingen kunde vara brutal var känt och att man med ”avvikande” 
uppfattning kunde hamna i koncentrationsläger var också bekant. Gemene man 
hade mycket svårt att i det befintliga systemet medverka till ett allmänt motstånd. 
Bland studenter som grupp förekom det ”motståndsceller” exempelvis Vita Rosen 
i München, som snabbt likviderades. Motsvarigheter på andra håll förekom 
säkerligen också. Inom kyrkan förekom det motståndsceller, som hjälpte utsatta 
människor. Höga tyska officerare förberedde 1938 en kupp mot Hitler. Men 
dennes utrikespolitiska framgångar omintetgjorde denna plan (Stein, 1971). – Ett 
mordattentat mot Hitler förövades i november 1939 i München, men det 
misslyckades. Jag mins att jag låg på sjukhus för blindtarmsoperation när detta 
hände. Innertaket ovanför talarstolen hade rämnat efter det att Hitler hade lämnat 
lokalen. Attentatet framställdes som ett illdåd av en enstaka socialdemokratisk 
vettvilling. 
 
För NS-systemets störtande krävdes ett väl organiserat motstånd. Att endast 
eliminera Hitler ansåg man inte vara tillfyllest. Risk för kaos hade förelegat, därför 
var en heltäckande plan med en ny regering i Tyskland nödvändig. En sådan grupp 
arrangerade ett kuppförsök den 20 juli 1944 med ett mordförsök på Hitler och i 
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anslutning därtill ett övertagande av landets politiska ledning. Försöket 
misslyckades som bekant och hela sammansvärjningen rullades upp under brutala 
former. Den kostade minst 5 000 människor livet.  
 
Hitler tycks ha saknat förmåga att lyssna och ta råd. Istället var han egotrippad och 
höll långa monologer. Normalt förutsätter ett ledarskap bl.a. förmåga att 
kommunicera i olika riktningar. Denna egenskap tycks Hitler inte ha odlat. Därtill 
var han alltför självupptagen. Personligen menar jag att Hitler på ett fundamentalt 
sätt brustit i att hålla sig underrättad om situationen i landet och bland sina trupper. 
Detta kan delvis ha berott på att han omgivit sig med ja-sägare, som isolerat 
honom. Viss tveksamhet råder om han verkligen kan ha varit medveten om 
civilbefolkningens svåra situation och hur hopplöshet spred sig i militära förband. 
Han kanske inte ville veta eller så förmådde han inte att ta till sig sådan 
information.  
 
Orsakerna till Hitlers makt torde ha legat i att han i masspolitikens tidsålder var en 
skicklig politiker och agitator. Han hade förmåga att fängsla och övertyga 
människor och samla dem omkring sig. Även i hopplösa situationer förmådde 
Hitler att på ett diaboliskt sätt övertyga sina underlydande att inte ge upp. 
Obestridligen hade Hitler stor taktisk politisk begåvning. I motgångarna blev dock 
hans politiska förmåga undanträngd av dogmatism och storhetsvansinne och han 
tycks i sin fanatism ha hamnat i en fantasivärld. 
 
Egendomligt nog fanns det fortfarande tyskar som sänkte sin hakkorsflagga på 
halv stång, då det förkunnades att ”Hitler stupat bland sina soldater i kampen mot 
bolsjevismen”. 
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Slutliga krigsoperationer i Tyskland 
 
 
Den tyska krigsmaktens sista, mera betydande styrkedemonstration mot de 
framryckande västallierade styrkorna startade vid jultiden 1944 i Ardennerna, ett 
bergsområde på gränsen till Belgien – Luxemburg – nordöstra Frankrike. Förutom 
det militära målet, att återta kontrollen över Antwerpen, skulle enligt vissa 
historiska källor Hitler haft föreställningen att genom ett militärt dråpslag kunna 
åstadkomma osämja mellan Storbritannien och USA, som skulle ge honom en 
förhandlingsposition med västmakterna. Antwerpen var särskilt viktig för de 
allierade, då ett par lämpliga hamnar i Frankrike hölls av de tyska styrkorna ända 
fram till krigsslutet. Alltnog, offensiven kom mycket överraskande för de allierade 
och föreföll i sin inledningsfas vara framgångsrik och man lyckades tränga fram 
omkring 100 km i riktning mot Antwerpen. Hårda strider pågick i över en månad 
och på båda sidorna var förlusterna betydande och försvagade den tyska 
krigsmakten på ett avgörande sätt. Resurser förbrukades som så väl hade behövts 
på östfronten. Man menar att Ardenneroffensiven fördröjde de allierades 
framryckning med omkring sex veckor. 
 
Redan i mitten av september 1944 hade västallierade styrkor nått tyskt territorium. 
Hårda strider utkämpades kring Aachen, som av amerikanerna erövrades före 
oktober månads utgång. Framryckningen fortsatte mot Ruhr, som nåddes i början 
av december. Atlantkusten fram mot Holland hade efter hårda strider erövrats av 
främst brittisk-kanadensiska styrkor under befäl av fältmarskalk Montgomery. 
Mellan den schweiziska gränsen och Strasbourg kom tyskarna att försvara ett 
brohuvud (Colmar) på floden Rhens västra strand mot framryckande amerikanska 
och franska styrkor. Vid denna tidpunkt hade den tyska krigsmakten sedan 
invasionen i Normandie, sex månader tidigare, förlorat omkring 1,6 milj. man i 
döda, sårade och tillfångatagna. 
 
Bristen på utbildad trupp framträdde i allt högre grad i den tyska krigsmakten. Så 
kom också bristen på materiel, ammunition och drivmedel att bli alltmer kännbar. 
På hösten 1944 mobiliserade man den s.k. Folkstormen, 50- till 60-åringar samt 
Hitlerjugend-pojkar ner mot 15 år. Det högsta ansvaret för Folkstormen hade, 
åtminstone i början, ”Reichsführer SS” Heinrich Himmler, allmänt känd som en 
äregirig och hänsynslös person. I november 1944 mobiliserade den tyska 
ledningen en kår under befäl av den ryske generalen Vlasov. Denna kår om 
uppskattningsvis 650 tusen man utgjordes av frivilliga från tidigare ockuperade 
områden i öst, d.v.s. före detta ryska krigsfångar, ukrainare och kaukasier. 
Politiskt sett stred denna kår under ”Kommittén för befriandet av Rysslands folk”. 
Denna styrka kom att bildas i ett allt för sent skede av kriget för att utgöra ett 
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verksamt stöd åt den tyska krigsmakten, då den också drabbades av brist på 
materiella och andra resurser inklusive ideologiska. 
 
Köln vid floden Rhen intogs av USA-styrkor i början av mars 1945. I närheten 
(vid Remagen) föll genom en kupp av amerikanerna en viktig bro över Rhen i de 
allierades händer innan den hade hunnit sprängas av tyskarna, vilket gjorde att 
amerikanerna snabbt kunde upprätta ett brohuvud öster om Rhen. Denna operation 
kom att bli en viktig förutsättning för de allierades fortsatta snabba frammarsch in 
mot de centrala delarna av landet (Kassel). Dessa styrkor underlättade också 
bildandet av brohuvuden längre söderut över Rhen.  
 
Avgörande för krigföringen i denna slutfas var förstås också de allierades totala 
luftherravälde över Tyskland. Det allierade flyget bekämpade mycket effektivt 
militära mål och transporter samt demoraliserade ytterligare såväl stridande 
förband som civilbefolkningen. Ruhrområdet inringades och över 300 tusen tyska 
soldater togs tillfånga. Delar av de amerikanska stridskrafterna riktade aktioner 
mot Bayern i söder, men även längre österut i mellersta Tyskland, där de i Torgau 
vid Elbe den 25 april förenade sig med sovjetiska stridskrafter. I detta läge tog 
amerikanerna inga initiativ att avancera mot Berlin. En sådan operation hade 
troligen inte mötts av något större motstånd. Den kvarvarande tyska ledningen 
(inklusive Himmler, som med greve Bernadotte hade fört förhandlingar om ett 
separat vapenstillestånd) och framför allt civilbefolkningen hade föredragit en 
västallierad ockupation av Berlin framför en sovjetisk. 
 
Den franska arméns operativa ansvar omfattade delar av det södra frontavsnittet på 
framryckning österut. Dessa operationer var i stor utsträckning samordnade med 
amerikanernas offensiv och gällde bl.a. att befria Alsace och att ta områden öster 
om Rhen i besittning, d.v.s. Württemberg, delar av Pfalz och Bayern. 
 
De brittiska styrkorna i norr avancerade under ledning av fältmarskalk 
Montgomery österut via Holland, men vek av mot Rhenlandet och trängde fram 
mot Westfalen och vidare mot Bremen, Hannover, Lüneburg samt passerade Elbe 
i Hamburg, som i slutet av april hade förklarats som öppen stad, samt nådde 
Lübeck och Wismar vid Östersjösjökusten den 2 maj. 
 
För den avgörande vinteroffensiven västerut hade Sovjetunionen (SU) i november-
december 1944 kraftfullt förstärkt sina styrkor utefter Weichsel-fronten. SU-
trupperna gick till anfall på bred front i mitten av januari 1945. Offensiven 
medförde att det tyska Weichsel-försvaret revs upp fullständigt och att de 
sovjetiska pansararméerna snabbt trängde västerut. Inom mindre än en vecka föll 
Warszawa, Krakow och Lodz. Det tyska försvaret tvingades inrikta sig på att på 
bred front dra sig tillbaka mot floden Oder. Industriområdena i den polska delen 
av Schlesien och huvuddelen av det tyska Schlesien föll snabbt i sovjettruppernas 
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händer. Men Breslau, huvudorten i Schlesien, försvarades som fästning och 
kapitulerade först i slutet av kriget.  
 
På flera håll lyckades sovjettrupperna efter 3 à 4 veckors framryckning upprätta 
brohuvuden på västra sidan om Oder. Offensiven omfattade även Ostpreussen och 
de tyska trupperna sammanträngdes bl.a. kring Königsberg, som föll i början av 
april. SU-truppernas snabba framryckning kom mycket överraskande och 
evakueringen av civilbefolkningen inleddes alltför sent, vilket medförde en 
omfattande katastrof med otroligt mänskligt lidande under två fiender – ryssen och 
kylan.  
 
Den slutliga offensiven mot Berlin och de återstående delarna av Tredje Riket 
inleddes åter, efter en kraftfull uppladdning och på bred front, den 13 – 16 april 
1945 utefter hela Oder-Neisse-linjen. I denna slutoffensiv hade ryssarna en total 
arsenal av: 2,5 milj. man, 6 250 pansarfordon, 41 600 artilleripjäser samt 7 500 
flygplan. I det direkta anfallet mot Berlin under ledning av marskalk Zjukov 
deltog bortåt en milj. soldater och tre tusen pansarfordon. Offensiven var väl 
förberedd och massiva styrkor involverades i dessa strider, som jag tidigare har 
skrivit om (Thomke, 2001). Berlin föll efter 16 dagar och kapitulationen avslutade 
eländet. 
 
Intressant nog ordnade fältmarskalk Montgomery den 4 maj sina egna 
kapitulationsförhandlingar med tyska emissarier för styrkorna i Nordtyskland inkl. 
Mecklenburg och Pommern samt Holland och Danmark. Det sades att en rivalitet 
förelåg mellan Montgomery och USA:s överbefälhavare general Dwight 
Eisenhower. Den förres initiativ att först föra kapitulationsförhandlingar, måste ha 
känts bittert för Eisenhower. Den 5 maj kapitulerade styrkorna i södra Tyskland 
för amerikaner och fransmän. Den slutliga kapitulationen skedde i Eisenhowers 
högkvarter i Reims (Frankrike) den 7 maj samt ratificerades slutligen i Berlin den 
9 maj av flygmarskalk Tedder (GB, känd för att ha introducerat s.k. bombmattor), 
marskalk Zjukov (SU) och fältmarskalk Keitel i egenskap av det tyska 
överkommandots stabschef. Vapenstilleståndet proklamerades att gälla vid 
midnatt den 9 maj.  
 
Den tyska krigsmaktens stridsmoral hade successivt sjunkit, och detta särskilt i 
slutfasen 1945. Alla stridande insåg att slutet nalkades. Det tyska motståndet på 
västfronten kan bedömas ha varit svagare än på östfronten, med hänsyn till 
soldaternas kännedom om villkoren i respektive länders fångläger. Anledning till 
att Tyskland inte föll sönder, var dels den ihärdiga propagandan om 
vedergällningsvapnen som utlovats vända krigslyckan, fruktan för de sovjetiska 
truppernas brutala behandling av människor och deras skövlingar samt kravet på 
en villkorslös tysk kapitulation. Därutöver torde NS-systemets hårda polisiära 
tryck mot såväl civilbefolkningen som inom försvarsmakten ha haft stor betydelse 
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för upprätthållandet av systemet. En ytterligare faktor kan ha varit att 
oppositionseliten i stort hade utraderats efter det misslyckade attentatet mot Hitler 
den 20 juli 1944, i och med att över 5 tusen människor, bland dem omkring 700 
officerare, föll offer för hämndaktioner som följde på attentatet (Stein, 1971). 
 
Vad gäller relationer mellan de allierade kan det vara intressant att Churchill i 
början av mars 1945 hade överläggningar med den amerikanska militära 
ledningens, general Eisenhower, om att påskynda offensiven mot de politiskt 
viktiga städerna Berlin och Wien för att intaga dessa städer före ryssarna. 
Amerikanerna var dock kallsinniga inför en sådan tanke och stannade i stort sett 
inom de områden som sedermera kom att bli den västliga gränsen för den 
sovjetiska ockupationszonen. Churchills tanke var att tidigt bjuda större motstånd 
mot den sovjetiska expansionen än vad amerikanerna var villiga att acceptera och 
som för dem förstås även hade inneburit större förluster i manskap och materiel. 
 
I och med Tysklands kapitulation hade de allierade uppnått sina militära mål att 
befria det ockuperade Europa och att undanröja de fascistisk-nazistiska systemen. 
Men vad skulle ske med Tyskland efter det att kriget segerrikt hade avslutats? 
Tidigt skulle dock segermakternas uppfattningar om Tysklandspolitiken komma 
att skilja sig. Vägen blev tung och lång för det tyska folket under de kommande 
åren i strävan att finna en egen demokratisk profil och att accepteras som en 
respekterad nation inom världssamfundet. 
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De anhörigas sökande efter oss 
 
 
Hos våra anhöriga, som hade skickat ut sina ”skolpojkar” i kriget, var förstås efter 
krigsslutet oron över vårt öde minst lika stor som då kriget pågick. Känt för de 
våra var att vi i krigets slutskede befann oss öster om Berlin i Fürstenwalde, där 
vårt uppdrag bestod i att som luftvärnsförband skydda fältflygplatsen mot fientliga 
flyganfall. Mina tre sista, f.ö. bevarade fältpostbrev, som nådde mina föräldrar, var 
daterade den 1, 8 och 13 april 1945. Trots det nära förestående sammanbrottet och 
krigsoperationer på relativt nära håll, fungerade postgången fortfarande rätt 
hyggligt. Det sista brevet skrevs säkerligen efter det att vi hade erhållit 
marschordern österut mot fronten vid Seelow. Men något om denna förflyttning 
nämndes inte i brevet, sannolikt för att inte oroa föräldrarna. Brevet avslutades 
med ”i förhoppning om ett snart återseende”. Tvivel och osäkerhet om detta fanns, 
ingen kunde sväva i okunnighet om att slutet närmade sig och vad som helst kunde 
hända. 
 
I sina brev till min mor, som i samband med Bernadotte-aktionen hade evakuerats 
till Sverige, redogjorde Pappa Walter för de samråd våra kamraters föräldrar 
sinsemellan hade. De bildade ett nätverk och all eventuell information som kunde 
komma fram, vidarebefordrades till övriga föräldrar. Av någon oförklarlig 
anledning förmodade man hemma att vår grupp skulle ha befunnit sig NO om 
Berlin. Men i själva verket kom vi att befinna oss först rakt öster och senare söder 
om huvudstaden. I brev till min mor, förmedlat via Svenska kyrkan, meddelade 
Carl G. Holst (ordf. i Svenska klubben i Hamburg) i augusti 1945 helt felaktigt att 
vi vid krigsslutet skulle ha befunnit oss NV om Berlin och förmodligen nu befann 
oss i amerikansk fångenskap. 
 
Någon gång i augusti månad kom min kamrat Oswald i kontakt med sitt 
föräldrahem i Rahlstedt. Han hade i samband med sovjettruppernas storoffensiv på 
f.m. den 16 april sårats i kind- och överkäksregionen. Han hade hunnit att 
transporteras västerut för att slutligen komma på ett fältlasarett i Flensburg. Och 
på liknande sätt hade Horst med sitt lårskott transporterats till Schleswig, medan 
min kamrat Gerd med sitt lårskott fastnat i en järnvägstunnel på stationen i 
Magdeburg. Genom Oswalds redogörelse kom det i alla fall att spridas något ljus 
över var han och vi hade befunnit oss, då han sårades. 
 
Inom DRK (Tyska Röda Korset) hade man redan tidigare under kriget för 
hantering av utbombade och den omfattande flyktingströmmen österifrån 
utvecklat en söktjänst och min far anmälde mig tidigt där som saknad. På 
motsvarande sätt anmälde Mamma Märta såväl min bror Gunnar som mig, då hon 
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var ovetande om bådas våra öden. Jag vill minnas att den tyska söktjänsten kom 
att innehålla storleksordningen 20 milj. namn. Hanteringen skedde på den tiden 
förstås manuellt. Inhämtning av information skedde postledes. I och med att 
postgången först hösten 1945 kom igång och att den i början endast fungerade 
inom respektive ockupationszon, var sökandet rätt ineffektivt. Till utlandet blev 
det postgång först i april 1946. Genom Kungl. Svenska Utrikesdepartementet 
underrättades min mor i brev den 22 nov. 1945 om att Gunnar och jag hade 
återvänt till Rahlstedt och mådde bra. Ytterligare skriftväxling fördes av henne 
med UD om inresetillstånd för Gunnar och mig, där adv. Dyhre, svärson till mina 
morföräldrars vänner, var behjälplig att författa en inlaga (finns kvar).  
 
Också för egen del var jag förstås angelägen om att snarast möjligt komma i 
brevkontakt med de mina. I ett av mina ovan nämnda aprilbrev till mina föräldrar 
undrade jag hur de hade det, eftersom en av mina kamrater av sin mamma hade 
fått veta att bomber (luftminor) hade fallit över Adolfstraße. Då jag under min 
lasarettstid befann mig i den sovjetiska zonen och någon postgång till de övriga 
ockupationszonerna inte förekom, var den enda möjligheten att skicka 
meddelanden via gränsgångare. Från denna tid befinner sig fyra brev i min ägo, 
d.v.s. de som nådde mitt föräldrahem; inte alla brev kom fram. Det var av 
förklarliga skäl lättare att finna gränsgångare i västlig riktning, d.v.s. för mig, än 
för Pappa Walter österut.  
 
Mitt första brev från lasarettet hem är daterat den 20 juli och det sista i början av 
oktober. Det senare brevet ger uttryck för min stora glädje att äntligen ha erhållit 
ett livstecken hemifrån, det första på nära sex månader. I detta brev redogjorde 
min far ”för tillståndet där hemma”, d.v.s. om Mamma Märtas, min syster Daisys 
och Lill-Werners evakuering till Sverige; att min bror Gunnar hemförlovats av 
britterna; att huset var bombskadat men ändå klarat kriget; att vi fått inkvartering 
samt att han själv mådde bra och hade återupptagit sin yrkesverksamhet. 
 
Om mina sju klasskamraters öden fick jag däremot full klarhet först efter min 
återkomst till Rahlstedt i slutet av oktober 1945. Alla hade överlevt, Eitel-Fritz, 
Ernst, Ewald och Helmut hade hemförlovats ur sovjetisk fångenskap. Horst och 
Oswald hade lämnat de sjukhus i Nordtyskland, som de vårdats på efter att de 
hade skadats den 16 april. Gerd hade befunnit sig på lasarett i Magdeburg, endast 
två mil från Burg, där jag hade vistats i nära sex månader, utan att vi visste något 
om varandras öden. Vi gick också över gränsen med någon veckas mellanrum. 
 
Men ovissheten bestod kortare eller längre tid för andra kamraters familjer. 
Sammantaget var det ju en tredjedel av batteriets Lv-mannar som inte fick 
återvända hem. 
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De allierades ockupation av Tyskland 
 
 
Detta kapitel omfattar fem avsnitt och innehållet ansluter sig till de angivna 
rubrikerna och därmed är avsnitten självbärande. Innehållet kan förefalla 
detaljrikt, men som bakgrundsbeskrivning av politiken och själva ockupationen 
ändå viktigt. Detta innebär att vissa förhållanden upprepas, vilket å andra sidan 
innebär att varje avsnitt kan läsas för sig. Alternativet att göra en syntes för hela 
ockupationen hade kanske resulterat i en än mer tröttsam läsning.  
 
 
Planeringen av Tysklands ockupation 
 
Detta avsnitt bygger i huvudsak på den framställning som lämnats av Graml 
(1999). 
 
Under det pågående kriget stod på nästan alla allierade konferenser Tysklands 
behandling efter de allierades seger på dagordningen. På vissa punkter var de 
allierades ståndpunkt från början mycket klar och enigheten dem emellan stor. I 
andra avseenden förändrades synsättet och kraven med krigets utveckling. Då 
krigets utgång kunde skönjas inrättades i december 1943 i London European 
Advisory Commission (EAC) med uppdraget att planera en allierad 
Tysklandspolitik. I denna kommission ingick representanter för de tre krigförande 
allierade stormakterna. Mellan de tre stormakterna USA, SU och GB 
överensstämde under det pågående kriget uppfattningarna om de närmaste målen i 
Tysklandspolitiken i stora stycken.  
 
Det mest dominerande målet i de allierades blivande Tysklandspolitik blev 
säkerhetspolitiska aspekter. De allierades uppfattning var att Tyskland historiskt 
haft en omfattande aggressionspotential och att denna ovillkorligen skulle brytas 
och att Tyskland helt behövde avväpnas. Lidandet i de av NS-makten ockuperade 
länderna förstärkte dessa krav. Vidare ansågs att det tyska folkets mentalitet 
erfordrade en grundläggande ”omfostran” och att befolkningen skulle bestraffas.  
 
För att uppnå sina mål med sin Tysklandspolitik var de allierade helt eniga om att 
landet efter kriget på obestämd tid skulle ockuperas, att det skulle avväpnas, att 
dess rustningsindustri skulle förstöras, att dess ekonomiska makt skulle 
inskränkas, att alla NS- och militarismyttringar skulle likvideras samt att den 
politiska utvecklingen i Tyskland framöver behövde en stabil kontroll. 
Ockupationen skulle ske i zoner och inte i form av att militärenheter från olika 
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länder blandades. Man ansåg att ett tyskt medlemskap i FN – som grundats i juni 
1945 i San Francisco - ej var motiverat.  
 

Redan före krigs-slutet 
hade EAC utarbetat en 
plan om ockupationen 
av Tyskland och 
gränserna för 

ockupationszonerna 
hade bestämts. Denna 
plan accepterades vid 

Jaltakonferensen 
(februari 1945) av de 
Tre Stora, Roosevelt, 
Churchill och Stalin. 
Vid denna konferens 

fick SU också sin gräns mot Polen – den s.k. Curzongränsen överenskommen i 
Molotov-Ribbentrop-pakten före tyskarnas Polenfälttåg – motvilligt accepterad. 
Lord Curzon hade som brittisk utrikesminister efter första världskriget försökt att 
åstadkomma en kompromiss mellan Ryssland och Polen om ländernas 
gemensamma gräns. Varken Ryssland eller Polen kunde dock 1921 acceptera 
Curzons plan. Polens territoriella ”kompensation” västerut mot Tyskland 
betraktades dock vid denna tidpunkt (1945) ej som slutgiltig, utan områdena 
ansågs stå under polsk förvaltning till dess gränsfrågan kunde lösas vid en 
framtida fredskonferens. SU:s krav på Ostpreussen ansågs däremot uppenbarligen 
fördragsmässigt överenskommen i Jalta. I förhandlingarna skulle SU ha motiverat 
sitt krav om att Königsberg (Kaliningrad) skulle vara isfritt och därför av 
betydelse för dem. I själva verket är denna hamn mycket betydelselös och inte 
mera isfri än exempelvis Riga. 
 
Vid konferensen i Potsdam (juli/augusti 1945) bestämdes att huvudansvaret för 
förvaltningen av Tyskland skulle ligga på de fyra segermakternas – Frankrike 
betraktades efter Potsdamkonferensen som den fjärde segermakten – 
militärguvernörer, d.v.s. deras högsta militärbefälhavare. Dessa bildade det s.k. 
Kontrollrådet med säte i Berlin. Kontrollrådet hade ansvaret för utarbetandet av de 
gemensamma direktiv som skulle ligga till grund för ockupationszonernas 
förvaltning. Potsdamprotokollet föreskrev också att de fyra ockupationszonerna 
skulle utgöra en gemensam ekonomisk enhet och att en för hela Tyskland 
gemensam förvaltning skulle utvecklas. Tilläggas kan att protokollet delvis var 
mycket vagt formulerat och gav upphov till tolkningssvårigheter. För övrigt 
genomdrev Stalin vid Potsdamkonferensen principen om enhälliga beslut, d.v.s. 
för att Kontrollrådets beslut skulle gälla skulle dessa vara enhälliga. 
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Uppdelningen i fyra ockupa-
tionszoner kunde inte ses 
som en fragmentisering av 
Tyskland. Före Jaltakon-
ferensen hade de allierade 
planerat att en rad småstater 
skulle bildas i Tyskland för 
att försvaga den central-
europeiska makten. Vid 
konferensen gjorde 
Churchill det största mot-
ståndet mot denna tanke. 
Han företrädde en mera 
balanserad politik som inte 
skulle försvaga Tyskland i 
alltför hög grad. Churchill 
såg redan före krigsslutet 
SU:s expansiva politik som 
en fara för Västeuropa och 
ett behov av att bibehålla 
Tyskland som en enhetlig 
ekonomisk kraft i Central-
europa. Det låg även i 
Stalins intresse att se 
Tyskland sammanhållet. Ty då tedde sig krigsskadeståndsersättningarna och de 
industriella resurserna i Ruhrområdet mera lättgripbara för SU. Även politiskt 
skulle SU lättare kunna dominera hela Tyskland om landet behölls som en enhet. 
 
En annan aspekt som kom att starkt dominera Tysklandpolitiken var kravet på 
bestraffning av landet och betalning av skadestånd. Vid krigsslutet hade de 
allierade enhälligt krävt att alla tyskar som gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser - 
även i vidare bemärkelse genom medverkan i den ekonomiska och militära pla- 
neringen av aggressioner och förföljelser av medborgare i stater som kom att 
omfattas av FN - skulle ställas inför rätta och bestraffas. Vidare skulle Tyskland 
belastas med skadeståndsbetalningar i form av konfiskation ur ”folkförmögen-
heten”, direkta uttag ur den löpande industriella produktionen, demontering av 
industrianläggningar, överlåtelse av fartyg och rullande materiel o.s.v. Denna 
åderlåtning skulle – utöver att den tyska krigsindustrin förstördes - dämpa en 
alltför snabb tysk ekonomisk återhämtning och konkurrensförmåga samt mera 
långsiktigt reducera den tyska industriella kapaciteten. USA avstod dock från 
skadeståndsbetalningar och kom att nöja sig med att exploatera intellektuella tyska 
tillgångar (patent, processteknik o.s.v.). 
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Tyskland efter 1945. 
 
På Jaltakonferensen hade SU krävt en reduktion av den tyska tunga industrin med 
80%. Detta krav fann man dock på västmaktssidan helt oacceptabelt. Som ett 
förhandlingsutspel framförde SU ett totalt skadestånd av 20 miljarder US $ av 
Tyskland. Av denna summa skulle hälften tillfalla SU. Nivån på detta skadestånd 
ifrågasattes inte direkt vid konferensen. Man var i Jalta fortfarande in-ställd på att 
beskära Tysklands industriella kapacitet. Vid tiden för Potsdamkonferensen tre 
månader efter krigsslutet hade förhandlarna dock kommit till insikt om att 
begränsningar av den tyska ekonomin och industrin skulle innebära att 
ockupationsmakternas skattebetalare för lång tid skulle få överta en ekonomisk 
börda för Tysklands försörjning. Dessutom hade den tyska industrin lidit starkt 
under kriget och hade en potential av endast 20% i förhållande till 1938. 
Återhämtningsbehovet var synnerligen prekärt. 
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De allierades avsikt att låta det tyska folket känna av att det förlorat kriget och att 
befolkningen skulle ”sona sina brott och att den bar på en kollektiv krigsskuld” var 
uppenbar och kom till uttryck i ett direktiv utfärdat i juni 1945 av USA:s 
militärguvernör: ”Det måste klargöras för tyskarna att deras hänsynslösa 
krigföring och NS-systemets fanatiska motstånd har förstört den tyska ekonomin 
och skapat kaos samt att folket inte kan dra sig undan ansvaret härför. Tyskland 
har inte ockuperats för att befrias utan för att landet är en fiendestat”. 
 
Potsdamkonferensen (juli/augusti 1945) förutsatte som tidigare sagts att man i de 
fyra ockupationszonerna skulle bedriva en politik efter samma riktlinjer. Men 
målen för Tysklandspolitiken hade inte formulerats. I vissa avseenden hade de 
allierade klara föreställningar enligt ovan. Men i stort saknade man konkreta mål 
och planer för landets fortsatta politiska utveckling. Bland västmakterna hade man 
endast mycket vaga föreställningar om Tysklands framtida liberalisering och 
demokratisering. Västmakterna företrädde det borgerliga/kapitalistiska systemet 
och styrde förstås sina åtgärder i den riktningen. På SU-sidan handlade man 
däremot redan före krigsslutet mera konkret och målmedvetet genom att placera 
sina tyska emigrantpolitiker med Walter Ulbricht i spetsen (och som ledare för det 
kommunistiska partiet, KPD) med uppdraget att utveckla en tysk stat enligt 
sovjetiskt mönster. Målet var att KPD skulle bilda allianser – påminnande om 
tiden före 1933 - med andra partier för att på detta sätt ”revolutionera” samhället. 
Uppenbart blev att en gemensam Tysklandspolitik inte kunde åstadkommas. Den 
politiska utvecklingen i SU-zonen tydliggjorde tidigt systemskillnaderna mellan 
öst- och västsidan och bidrog till tillkomsten av järnridån. 
 
Roosevelts krav i januari 1943 om en villkorslös tysk kapitulation utgjorde förstås 
en mycket generell formulering. Kravet om villkorslös kapitulation uppfattades å 
ena sidan som en oinskränkt maktutövning av de allierade över Tyskland. Å andra 
sidan rådde stor osäkerhet om maktutövningens innehåll. Uppenbart var att man 
fram till krigsslutet inte närmare hade tänkt över vad som skulle hända 
fortsättningsvis. De ansvariga politikerna hade inte givit uttryck för i vilken 
riktning samhällsutvecklingen i Tyskland skulle ledas och inte heller angivit något 
tidsperspektiv. Man var inte heller på det klara med hur den praktiska 
förvaltningen under ockupationen skulle organiseras och vilka territoriella delar 
som tillhörde ”Tyskland”.  
 
Inte ens så sent som vid Potsdamkonferensen hade stormaktspolitikerna fört några 
formella förhandlingar om Tysklands gränser. Ostpreussens öde hade dock 
formellt redan avgjorts i Jalta. Men de tidigare tyska områden som tagits över av 
Polen betraktades av västmakterna som tills vidare stående under polsk 
förvaltning. Den slutliga gränsdragningen ville man förhandla om vid 
fredskonferensen. Någon sådan har som bekant aldrig kommit till stånd. 
Ockupationsmakternas guvernörer Eisenhower, Zjukov, Montgomery och de 
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Lattre de Tassigny - således icke-politiker - formulerade i juni 1945 en förklaring i 
vilken de definierade ”Tyskland” som de områden vilka ockuperats.  
 
Som det senare skulle visa sig kom de Tre Storas beslut att vid 
Potsdamkonferensen inte närmare diskutera de territoriella frågorna och de franska 
anspråken på att av säkerhetspolitiska skäl ställa områdena väster om Rhen under 
fransk förvaltning och att internationalisera Ruhrområdet att få mycket allvarliga 
konsekvenser för samarbetet i Kontrollrådet om Tysklands framtid. En rad 
betydande politiska missar och oklarheter förorsakade av segermakternas 
bristande förutseende kom alltså att ge upphov till konflikter långt in i framtiden. 
 
Förhållandet att Tyskland saknade en för de fyra ockupationszonerna gemensam 
ekonomisk politik och därför inte heller kunde fungera som en ekonomisk enhet 
omöjliggjorde även en gemensam skadeståndspolitik. Istället överläts uttagandet 
av skadestånd på respektive ockupationsmakt i det egna området. Dessutom kom 
s.k. krigsbyten att endast i begränsad omfattning redovisas som skadestånd. 
Grunderna för beräkningssättet av skadeståndens värde hade de första två åren inte 
heller fastställts. 
 
Vid Potsdamkonferensen förklarade man Tyskland som ett politiskt u-land, som 
viss tid framöver skulle ställas under förmyndarskap. Inom vissa områden blev 
ockupationsmakternas ingrepp kraftfulla. Generellt var åtgärderna kraftfullare i 
SU-zonen än i US- och GB-zonen. Inom författningsväsendet och vid utarbetandet 
av riktlinjer för den samhälleliga utvecklingen blev åtgärderna mycket begränsade. 
Kraftfulla åtgärder vidtogs då det gällde demilitarisering. Mycket stor vikt lades 
också vid avlägsnandet av NS-strukturer, industriella och ekonomiska maktcentra, 
förvaltningar, myndigheter, organisationer och enskilda politiskt belastade 
personer.  
 
Omfattande politiska ”omfostringsprogram” startades med målsättningen att 
utplåna NS-tänkande och att introducera grundläggande demokratiskt tänkande. 
Här framträdde dock stora tolkningssvårigheter beroende på 
ockupationsmakternas egna traditioner. I den brittiska ockupationszonen präglades 
den demokratiska utvecklingen av mera centrala styrningsmodeller och man tillät 
bildandet av fackföreningar och politiska partier och utveckling av massmedia. I 
den amerikanska zonen styrdes den politiska utvecklingen däremot mera av 
federalistiskt tänkande och bildande av beslutsfattande strukturer. I bizonen (den 
sammanslagna USA- och GB-zonen som tillkom i januari 1947) främjades överlag 
en politisk utveckling präglad av liberalism och demokrati som bejakades av 
majoriteten av befolkningen. Den politiska utvecklingen i den franska zonen var 
de första åren starkt hämmad, och i SU-zonen avvek den politiska inriktningen - 
som ovan påpekats - starkt från den i bizonen. Betydande problem uppstod också 
vid återhämtningen av den tyska industrin och civilbefolkningens 
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försörjningsmöjligheter på grund av otidsenliga eller obefintliga 
förvaltningsrutiner hos ockupationsmakterna. 
 
I och med att de Tre 
Stora inte hade invol-
verat den franska 
regeringen i besluten vid 
Potsdamkonferensen och 
att man avvisat de 
franska säkerhetspolitis-
ka kraven kände sig 
Frankrike inte heller 
bundet av Potsdam-
besluten. Frankrike hade 
krävt en internationa-
lisering av Ruhrområdet 
och ett direkt inflytande på tyskt territorium väster om Rhen (bl.a. Saarområdet). 
Så länge dessa krav inte var uppfyllda blockerade Frankrike alla beslut i 
Kontrollrådet som gällde Tysklands ekonomiska och politiska återhämtning. 
Frankrike motsatte sig bestämt att skapa en för hela Tyskland gemensam 
civilförvaltning som de Tre Stora i Postdam hade kommit överens om. Den 
franske militärguvernören i Kontrollrådet kom alltså att under första året lamslå 
arbetet och några avgörande beslut kunde inte fattas. Frankrikes ”obstruktion” 
pågick under ett helt år. Kontrollrådet förlorade den politiska styrkraften och 
militärguvernörerna i de enskilda ockupationszonerna kom därför att på egen hand 
ta beslut om den ekonomiska och politiska utvecklingen inom sina respektive 
ockupationszoner. Den enhetliga styrningen av utvecklingen i Tyskland gick om 
intet. 
 
Krigets ödeläggelser i Tyskland chockerade de flesta US- och GB-officerarna. US-
generalen Lucius D. Clay som efterträdde Eisenhower som militärguvernör var 
skakad och menade att målet att förstöra det tyska krigsmaskineriet redan hade 
uppnåtts under själva kriget genom den allierade luftkrigföringen och 
markoperationerna. Många av militärmyndigheternas officerare/tjänstemän kände 
sig stimulerade att dra sitt strå till stacken för återuppbyggnaden av Tyskland. 
Dessa militärer och tjänstemän förstod förstås också betydelsen av att Tysklands 
ekonomiska/politiska situation normaliserades så att befolkningens 
existensminimum kunde tryggas. Ty detta skulle få betydelse även för respektive 
hemländers skattebetalare. Insikten om sakläget förklarar Clays ofta ovänliga 
bemötande av franska representanter i Kontrollrådet och hans avvisande hållning 
gentemot skadeståndshungriga SU-representanter som jagade demonteringsobjekt 
i US- och GB-zonerna. Clays insikt och agerande var avgörande för USA:s och 
GB:s kursändring från en för hela Tyskland avsedd ekonomisk/ 
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politisk lösning till en bizonal sådan och  dessa båda ockupationszoner. Denna 
ändring skedde till priset av separat utveckling i SU- och till en början även i F-
zonen. 
 

Den bizonala militärför-
valtningens insikt om 
behovet av tyska indu-
strier för landets åter-
uppbyggnad räddade 
många företag från att 
demonteras. Amerikanska 
industrier såg nämligen sin 
chans att undgå framtida 
tysk konkurrens genom att 
anmäla tyska företag, utan 
att de hade sådan 
inriktning, för att vara 

försvarsinriktade och således skulle demonteras. Som exempel härpå kan nämnas 
tillverkare av textilier, klockor, optiska instrument m.fl. Demonteringsbeslut 
fattade i Washington för US-zonen var oftast alltför genomskinliga och stoppades 
oftast av militärguvernören general Clay på eget bevåg. 
  
Ett klart avsteg från Potsdamprotokollet och det uttalade målet om en gemensam 
Tysklandspolitik innebar en avvikande utveckling i SU-zonen som redan inleddes 
1945 med jordreformen och storjordbrukens exproprierande utan gottgörelse. 
Även den därpå följande politiska utvecklingen med aktioner mot SU-zonens 
näringsliv och samhälle genomfördes helt egenmäktigt och stred klart mot 
överenskommelsen. Denna utveckling hade redan vid årsskiftet 1945/46 så 
omfattande konsekvenser att de motsvarade mellanstatliga skillnader. I april 1946 
bildades SED och det politiska livet inskränktes till ett enpartisystem och vidare 
till en diktatur, vilket naturligtvis var helt oförenligt med det i Potsdam förutsatta 
demokratiseringsuppdraget. 
 
Redan i mitten av 1946 föreföll det så gott som utsiktslöst att tänka sig att kunna 
återvända till en gemensam Tysklandpolitik. Svårigheterna med att skapa en för 
hela Tyskland gemensam civil förvaltning och ekonomi var otvivelaktigt en följd 
av Frankrikes ovilja att samverka inom Kontrollrådet. I början uppfattade man i 
Washington såväl som i London och Moskva att Frankrikes bristande 
samarbetsvilja försvårade den tyska ekonomins utveckling i de egna 
ockupationszonerna. Besluten i US-zonen att främja en borgerlig-kapitalistisk 
utveckling och i SU-zonen att införa enpartivälde kunde av motsidan ännu inte 
uppfattats som led i en medveten söndringsprocess riktad mot den tyska enheten. 
Först senare blev man medveten om de mera djupgående konsekvenserna av 
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fattade beslut. Således avfärdade Clay vid en konferens i sin stab beslutet om 
införandet av SED i SU-zonen med att det inte angick honom. Först vid 
halvårsskiftet 1946 började general Clay medge att samverkan med SU-makten 
blivit mödosam. Han ville se orsaken till samarbetssvårigheterna med SU i den 
amerikanska hemmaopinionens framväxande antikommunism och 
kommunistskräck. 
  
Det kalla krigets framväxt fördröjdes förmodligen något genom att stormakterna 
hade ett gemensamt ansvar i Tyskland. Men de världspolitiska spänningarna 
utanför Tyskland påverkade förstås samverkansklimatet mellan 
ockupationsmakterna även i Tyskland. Orsakerna till det kalla kriget var 
intressekonflikterna i Iran och utvecklingen i Kina. Men framför allt var det 
Stalins svek mot Jaltaöverenskommelsen om att västmakterna skulle vara 
medförhandlare och medverkande i frågor om den politiska utvecklingen i 
Östeuropa. Istället införlivade Stalin staterna i Ost- och Sydosteuropa genom 
brutala kupper i SU-imperiet - järnridån var ett faktum. Detta medförde förstås att 
det ej längre fanns grund för en gemensam Tysklandspolitik.  
 
I mars/april 1947 hölls en utrikesministerkonferens i Moskva för att specifikt 
behandla Tysklandsfrågan. Under konferensen blev de djupa klyftorna mellan 
maktblocken ännu tydligare än tidigare. Någon samtysk lösning gick inte att 
skönja. Den hittills regionalt bedrivna ockupationspolitiken tonades successivt ned 
och ersattes med en västligt och en östligt orienterad politik i respektive delar av 
Tyskland. Konsekvensen blev alltså att krafter utanför ockupationszonerna gjorde 
sig gällande och att integrationer inom respektive maktblock kom till stånd. 
Utvecklingen hade följaktligen lett till Tysklands delning. 
 
 
Ockupationspolitiken i US-zonen  
 
Detta avsnitt bygger i huvudsak på en uppsats författad av Rupieper (1999). 
 
Som en följd av händelserna i Pearl Harbour och Hitlers krigsförklaring mot USA 
var USA:s politiska ledning under president Franklin D. Roosevelt mycket 
beslutsam att landet - efter att framgångsrikt ha avslutat kriget - skulle spela en 
mera aktiv roll i världspolitiken och skulle överge den isolationistiska politik som 
landet hade slagit in på efter första världskriget. På vilket sätt däremot 
Tysklandsproblemet skulle lösas var dock en öppen fråga. Uppenbart var att de 
krigförande allierade länderna behövde komma överens om villkoren. Det första 
målet var under alla förhållanden att Tyskland villkorslöst skulle kapitulera. 
Förutsättningarna för efterkrigsstrategin förändrades fortlöpande med krigets 
utveckling. 
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Vid sidan om de stridande förbanden planerade man inom För-svarsdepartementet 
(US War Department) redan 1942 en organisation, Civil Affairs Division (CAD), 
med uppgiften att leda förvaltningen i tyska områden efter att de stridande 

förbanden hade skapat 
tillräcklig säkerhet. Dessa 
enheter planerades att 
bilda en hierarkisk 
organisation – lik den 
militära. Deras utbildning 
var anpassad till den tyska 

förvalt-ningsstrukturen. 
1943 underställdes CAD 
generalstaben. Snart efter 
krigsutbrottet startade 
1942 i USA tio universitet 

resp. college utbildningsprogram för personal som skulle tjänstgöra inom CAD. I 
samarbete med britterna startade US-militären ett speciellt utbildningscenter 
utanför London. Olika CAD-avdelningar planerades för olika uppdrag under 
ockupationen. Utan att direkt vara koordinerade arbetade en rad regeringsorgan 
med frågeställningar som berörde ockupationen av Tyskland.  
 
I CAD-organisation ingick även emigranter som lämnat Tyskland efter 1933. Det 
förutsattes att delar av den befintliga tyska förvaltningen skulle kvarstå och att 
CAD-personal främst skulle inneha nyckelposter. CAD utarbetade direktiv för 
ockupationens genomförande vilka av generalstaben godkändes (som JCS 1067) i 
slutet av september 1944, d.v.s. två veckor efter det att US-trupper hade nått tysk 
mark. Dessa direktiv kompletterades i februari 1945 och blev bindande direktiv - 
efter det att presidenten undertecknat dokumentet i mars 1945 - fram till 1947, då 
de ersattes av ett direktiv som var bättre anpassat till de ändrade förhållandena. 
JCS 1067 - direktivet var mycket omstritt - antagligen på grund av att det inte 
tillräckligt beaktade förhållandena i Tyskland och att olika ministerier hade olika 
utgångspunkter för Tysklandspolitiken. 
 
Några mera framåtsyftande politiska mål med ockupationen hade inte president 
Roosevelt. Han var kluven och villrådig och hänvisade till ”policy of 
postponment”. Två ministerier tävlade om att få gehör hos presidenten med sina 
planeringsmodeller. Finansdepartementet under Henry Morgenthau utgick från att 
Tyskland var ”oförbätterligt” och att landet skulle bestraffas. Därför skulle det 
”agrariseras” (bli ett jordbruksland) och industripotentialen skulle radikalt 
begränsas. För den andra uppfattningen stred Försvarsdepartementet och delar av 
Utrikesdepartementet. Den gick ut på att militarismen och NS-strukturerna var 
nödvändiga att utrota och att Tysklands ekonomiska potential behövde 
kontrolleras. Denna uppfattning innebar vidare att man eftersträvade att landets 
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ekonomiska resurser skulle integreras i den internationella ekonomin. Man 
framhöll att Tyskland som en viktig del av det komplexa europeiska ekonomiska 
systemet inom rimlig tid skulle återföras i den internationella gemenskapen. Efter 
president Roosevelts död på våren 1945 bestämde hans efterträdare president 
Harry S. Truman att ockupationsfrågorna skulle bli försvarsdepartementets ansvar 
medan utrikesdepartementet skulle ta ansvar för de rent utrikespolitiska frågorna. 
Finansministeriets uppfattning var därmed överspelad men rivaliteten mellan 
ministerierna bestod. En viss osäkerhet i Tysklandspolitiken kvarstod fram till 
1947. 
 
I mars 1945 utnämndes 
general Lucius D. Clay 
till vice militärguvernör 
och kom att bli USA:s 
”prokonsul” i Tyskland 
efter det att general 
Eisenhower återvänt till 
USA. Han separerade 
den civila militär-
regeringen och ocku-
pationsarmén för vilka 
han var huvudansvarig. 
Clay gjorde sig känd för 
att tolka JCS 1067-direktivet pragmatiskt och frikostigt.  
 
Huvudinriktningen för USA:s ockupationspolitik var dock rätt klara. Man 
eftersträvade en grundläggande omorientering av de politiska och samhälleliga 
strukturerna i Tyskland, en omfostringsgärning, och en omorientering av 
befolkningen i en jättedemokratiseringsrörelse skulle genomföras för att förmedla 
värden, ändra inrättningar och förmedla spelregler för västerländsk demokrati. De 
vida målen sammanfattades med de fyra stora ”D”: Denazificering; 
Demokratisering; Demilitarisering och Dekartellisering. 
 
De första möten mellan civilbefolkningen och de stridande US-förbanden präglade 
mångas framtida inställning på båda sidor. Befolkningen var krigstrött och de 
tyska truppernas motståndsvilja sjönk dramatiskt då de insåg att kriget gick mot 
sitt slut. Nej, ockupationen var inte konfliktlös, övergrepp och våldtäkter förekom, 
men de bestraffades i motsats till dem som skedde under sovjettruppernas 
härjningar. Civilbefolkningen hade känslan av att stå framför en ”vänlig fiende”. 
På sina håll förekom fanatiskt motstånd från tyska trupper vilket förstås påverkade 
US-truppernas agerande mot befolkningen. I stort var även amerikanerna positivt 
överraskade av mötet med tyskarna eftersom de hade väntat sig att alla tyskar 
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skulle vara fanatiska SS-typer. Känslomässigt uppfattade många tyskar 
amerikanerna som befriare vilka gjorde slut på eländet. 
 
CAD-enheterna ryckte in så snart stridshandlingarna var avslutade. Deras åtgärder 
följde ett schema. De högsta lokala representanterna såsom borgmästare och 
liknande huvudansvariga för den civila förvaltningen avsattes medan all övrig 
personal beordrades att kvarstå och fortsätta sitt arbete. CAD svarade för den 
polisiära ordningen och tog ansvar för att livsnödvändiga funktioner, exempelvis 
vattenförsörjningen och sjukvården, upprätthölls. Vissa rättsliga funktioner 
svarade CAD för under tiden som det tyska rättsväsendet hade satts ur spel. Alla 
tidningar hade förbjudits. Tryckning av alla alster krävde godkännande av 
ockupationsmakten och försågs med licensnummer. 
 
Förutom CAD hade Council of Intelligence Corps (CIC, spionageenhet) viktiga 
uppgifter, bl.a. att spåra NS-strukturer och krigsförbrytare. Fram till augusti 1945 
hade i US-zonen 80 tusen misstänkta krigsförbrytare och 70 tusen med anknytning 
till NS-leden arresterats. Emellertid visade det sig att man i många fall arresterat 
mindre belastade personer och låtit de egentliga busarna gå fria, vilket förstås 
berodde på att CIC hade bristfälliga informationer. Detta medförde stark 
indignation bland befolkningen och underminerade ockupationsmaktens anseende. 
Särskilt på mindre orter hade befolkningen mycket välgrundad uppfattning om de 
personer som borde ha arresterats. Andra förhållanden bidrog säkerligen också till 
att starka spänningar uppstod mellan ockupationsmakten och civilbefolkningen. 
Denna spänning resulterade i att US-militärregeringen som motåtgärd utfärdade 
”Special order for American-German relations” den s.k. icke-
fraterniseringskungörelsen som bl.a. förbjöd handskakningar mellan amerikaner 
och tyskar. Denna politik övergavs dock rätt snart då den visade sig vara ohållbar 
bl.a. till följd av många relationer mellan amerikanska militärer och tyska flickor. 
 
En egendomlig attityd utvecklades bland US-militärregeringens företrädare i sitt 
förhållande till tyska antifascister som ofta företrädde socialdemokratiska och 
kommunistiska värderingar. Efter kriget var det ej ovanligt att personer ur dessa 
kretsar var ansvarskännande medborgare och rent ideellt tog på sig 
återuppbyggnadsuppgifter. Dessa personer hade ofta också mycket god kännedom 
om sina politiska motståndare under NS-tiden och hade kunnat lämna god hjälp åt 
CIC i sitt arbete. Även i denazificeringssammanhang, där det f.ö. stipulerades att 
medborgarkommissioner skulle medverka, undvek amerikanerna dessa 
antifascister. De ansågs av ockupanterna på något sätt opålitliga. Sådana 
ställningstaganden kunde säkerligen också irritera den inhemska befolkningen och 
bidra till spänningar mellan den och ockupanterna. Om denazificering skriver jag 
f.ö. i ett särskilt kapitel längre fram i boken. 
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I slutet av 1945 bestämde US-militärregeringen att tillåta politiskt arbete på 
kommunal nivå. Demokratin skulle växa fram underifrån. De första valen hölls 
redan i januari 1946 och följdes i juni 1946 av val till författningsgivande 
församlingar i flera delstater (länder). Centrala tyska strukturer började också att 
bildas, där meningsutbyten kunde ske mellan företrädare för militärregeringen och 
tyska politiker. Alla politiska partier erfordrade godkännande från 
militärregeringen för sin verksamhet. Ett brett spektrum av partier tilläts verka – 
inklusive det kommunistiska. Successivt överfördes förvaltningsansvaret inom 
vissa sektorer på tyska myndigheter men stod fortfarande under militärregeringens 
kontroll då det gällde lagstiftningen. Bildandet av fackföreningar betraktades av 
amerikanerna med skepsis. Detta dels beroende på att amerikanerna började lida 
av kommunistskräck, dels att de såg en fara i att neofascism kunde sprida sig via 
fackföreningar. 
 
Direktiv JCS 1067 tillät ingen utveckling av den tyska ekonomin. Å andra sidan 
var US-zonen – bl.a. till följd av den omfattande flyktingströmmen - beroende av 
vissa importer av spannmål för att tillgodose befolkningens minimala försörjning. 
US-militärregeringen befarade redan vintern 1945/46 kravaller till följd av 
livsmedelsbristen och var starkt oroad. Formellt hade de tyska myndigheterna 
ansvaret för planeringen av livsmedelsförsörjningen. Men landets egen produktion 
räckte inte till på långa vägar. 
  
Diskussioner i US-kongressen ledde till att militärregeringen - med tillstånd av 
Kontrollrådet - tilläts förhandla om att bromsa reparationsbetalningarna ur den 
löpande tyska industriproduktionen till en sådan nivå att tyska exportmedel kunde 
avsättas för import av livsmedel för den tyska befolkningen. Ett sådant beslut 
fattades i mars 1946. Målet var att i Tyskland upprätthålla en försörjning i nivå 
med försörjningen i de kringliggande länderna. Detta kom dock aldrig att fungera 
– vilket också framgår av ett separat kapitel i denna bok. Emellertid insåg 
ansvariga politiker i USA och framför allt US-guvernören Clay att Tyskland - och 
därmed indirekt andra delar av Europa - kunde ta skada av den bristfälliga 
livsmedelsförsörjningen. Våren 1946 utfärdade Clay av samma skäl en förordning 
som förbjöd fortsatta demonteringar i US-zonen. I juni 1947 fattade de bizonala 
ockupationsmakterna på uppdrag av Washington och London beslut om att lätta på 
de ekonomisk/industriella sanktionerna. Därmed kom Tysklandspolitiken att 
förändras, och snart lanserades Marshallplanen som vitaliserade hela Västeuropa. 
Men livsmedels- och varubristen förbättrades inte för befolkningen. Den bestod 
fram till juli/augusti 1948, d.v.s. strax efter det att valutareformen hade 
genomförts. 
 
Ytterligare två områden berördes av direktivet JCS 1067 – jordreformen och 
industrin. Jordreformen avsåg att förse flyktingar med mark för att kunna bedriva 
jordbruk. Reformen genomfördes endast i mycket begränsad omfattning. 
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Direktivets mål för dekartelliseringen eller industriernas maximala antal anställda 
hade inte uppfyllts 1947. De enda dekartelliseringar som genomfördes gällde 
storbankerna och IG Farben som var Tyskland största kemikoncern. Bland de 
kemiföretag som åter blev självständiga var Wackerchemie i München, det företag 
min far arbetade för i Hamburg. 
 
Militärregeringens reformarbete omfattade - som ovan antytts - kontroll av 
lagstiftningen. Kontrollen sträckte sig mycket långt och omfattade exempelvis 
statuter för företag, organisationer, föreningar, partier o. dyl. Man tillät inga regler 
som inte kunde accepteras enligt de demokratiska begrepp som gällde i USA eller 
var oförenliga med ett återförenat Tyskland. I september 1946 annonserade US-
utrikesministern J. Byrnes i sitt berömda tal i Stuttgart för första gången 
möjligheten för Tyskland att stegvis vinna ökat ansvar för en egen förvaltning, om 
reglerna för landets demokratisering beaktades. Som förbehåll gällde att förslagen 
till delstaternas författningar skulle granskas av Kontrollrådet. Den påbörjade 
demokratiseringsprocessen fortsatte.  
 
På kultursidan förstod amerikanerna också att lansera sina idéer, och det 
utvecklades ett omfattande utbytesprogram. USA:s ställning som ledande 
västmakt påverkade utvecklingen även i de andra ockupationszonerna. Den i 
många avseenden positiva inverkan på demokratiseringen som det amerikanska 
inflytandet medförde får emellertid inte skymma de negativa sidor som framför 
allt den äldre generationen kom att känna av, exempelvis ungdomens 
amerikanisering, de materialistiska värderingsgrunderna, föräldrarnas och lärarnas 
minskande auktoritet, den minskande tilltron till överheten och lansering av en 
social struktur som inte motsvarade tysk tradition.  
 
Den amerikanska opinionen svängde snart, och man insåg vikten av att ge 
Tyskland direkta uppgifter i det framväxande Europa. I detta arbete hade Council 
of Foreign Relations stor betydelse, då detta organ informerade amerikanska eliter 
inom vidaste kretsar av näringsliv och bland politiker. US-politikerna var 
övertygade om att det ingalunda räckte att fientligheterna med Tyskland 
avvecklats för att bygga upp ett nytt Europa, utan USA:s inflytande behövdes 
fortsättningsvis. Council of Foreign Relations påverkade inte direkt de ansvariga 
ministerierna för Tysklandspolitiken, men verksamheten kom att indirekt påverka 
insikten om Tyskland. 
 
Kännetecknande för den amerikanska ockupationspolitiken var två huvudaspekter: 
den samhälleliga reformen och knytningen av Tyskland till den västliga 
demokratiska sfären utan att ha uppgivit möjligheterna till en återförening av de 
två tyska staterna. På det inrikespolitiska planet var knytningen till den 
västrelaterade demokratin möjlig genom denazificering, demokratisering, 
demilitarisering och ekonomisk återuppbyggnad. Denna process genomfördes i 
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huvudsak via tyska eliter, som målmedvetet hade den demokratiska utvecklingen 
för ögonen. Processen var inte avslutad med bildandet av Förbundsrepubliken. 
Utan beredskap för reformerna hade Tyskland inte kunnat integreras i den västliga 
gemenskapen med hänsyn till att många länder under kriget lidit under tysk 
ockupation. På det utrikespolitiska planet säkerställdes Tysklands demokratistatus 
genom närvaron av trupper, inte längre som ockupationsmakt utan som 
beskyddare av demokratin. Den årslånga Berlinblockaden 1948/49 blev ett 
utmärkt exempel på skyddsmakternas betydelse för demokratins bevarande som 
samtidigt för den berörda befolkningen visade betydelsen av västmakternas 
förmåga och vilja att försvara demokratin mot sovjetiska hot. USA:s beslutsamhet 
till samverkan och partnerskap med det tyska folket gjorde ett starkt intryck på 
tyskarna och var vid tiden för krigsslutet otänkbar. Om de västliga 
ockupationszonerna ej hade bundits till Västeuropa, hade blockbildningen med 
största sannolik avgjorts till fördel för Sovjetunionen.  
 
 
Ockupationspolitiken i SU-zonen 
 
Detta avsnitt följer i huvudsak en framställning av Scherstjanoi (1999). 
 
Andra världskriget innebar enorma förluster för Sovjetunionen inte bara i form av 
krigsoffer – som uppgick till 20 miljoner – utan även i form av materiella värden 
som enligt sovjetiska uppgifter uppskattats till 30% av nationalförmögenheten. 
Under krigsåren 1941-45 gick 55% av statens utgifter till försvaret. 
Hundratusentals civila – bland dem många judar – hade i särskilda operationer 
”likviderats” av SS och Wehrmacht. Bortåt 2,7 miljoner ryssar hade deporterats 
som ”östarbetare” till Tyskland och ockuperade länder. Därutöver arbetade 0,7 
miljoner krigsfångar i tyska industriföretag.  
 
Redan i december 1941 framförde Stalin i samband med den brittiske 
utrikesministern A. Edens besök i Moskva vissa territoriella krav riktade mot 
Tyskland. För det första skulle efter kriget SU:s västra gräns utgöras av den s.k. 
Curzonlinjen. Stalin krävde vidare av säkerhetspolitiska skäl vissa gränsjusteringar 
på Finlands bekostnad samt att den östligaste delen av Ostpreussen med 
Königsberg (numera Kaliningrad) skulle tillfalla SU. För det andra syftade SU-
politiken av säkerhetspolitiska skäl till att mot väst och sydväst kringge sig med 
randstater som fördragsmässigt kunde knytas till stormakten. De länder som 
samarbetat med Tyskland skulle dessutom överlåta vissa landområden på SU som 
”straff”. För det tredje eftersträvade SU att långsiktigt försvaga Tysklands 
industriella och ekonomiska makt genom en konsekvent demilitarisering, 
krigsskadeståndsbetalningar i form av pekuniära och materiella ersättningar, 
återställande av Österrikes oavhängighet, frånskiljande av industriområdena kring 
Rhen och återförande av de annekterade östområdena till ursprungsländerna. Ända 
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fram till 1945 företrädde Stalin uppfattningen att den största säkerheten skulle 
uppnås om Preussen och Tyskland parcellerades i småstater. Först i februari/mars 
1945 (Jalta) övergav SU planen på ett parcellerat Tyskland. Detta förändrade 
synsätt torde ha berott på den tyska civilbefolkningens negativa attityd mot 
ryssarna men också på SU:s större möjligheter att kunna tillgripa krigsskadestånd i 
de västra delarna av Tyskland.  
 
Under det pågående kriget skiftade SU:s syn på hur Tyskland skulle behandlas 
efter kriget. Under vissa perioder företrädde den politiska ledningen i Moskva ett 
aktivt förhållningssätt och i andra ett reaktivt. Ledningens förhållningssätt 
påverkades också av krigets utveckling. Ett genomtänkt koncept för sitt agerandet 
i Tysklandspolitiken saknades. SU uppträdde återhållsamt och t.o.m. obeslutsamt 
utåt då det gällde att påverka efterkrigstidens Europapolitik. Detta gjorde kanske 
att stormakterna i slutet av 1944 snabbt kunde enas om att endast en villkorslös 
kapitulation av Tyskland kunde accepteras och att Tyskland skulle delas i 
ockupationszoner och styras via ett Allierat Kontrollråd med placering i Berlin 
som skulle delas i ockupationszoner som Tyskland i övrigt. Redan, vid denna tid 
överenskoms att Kontrollrådets beslut skulle vara enhälliga för att kunna 
genomföras. 
 
Om Moskva visade stor obeslutsamhet i många frågor så var man desto aktivare 
att utarbeta planer för krigsskadestånden som det besegrade Tyskland skulle 
prestera. Men det tog tid innan bindande beslut mellan de allierade kunde fattas. 
Konkretiseringen av planerna påverkades också av krigets utveckling men framför 
allt av hur västmakterna formulerade sina egna krav. Med tiden blev det också 
svårare för de Tre Stora att komma överens. 
 

Vid konferensen i 
Potsdam sommaren 1945 
förutsatte Stalin att 

ockupationsmak-terna 
skulle ha fri 
maktutövning i sina 
ockupationszoner. Från 
SU:s sida hade man för 
den skull inte övergivit 
tanken om en tysk 
enhetlig statsbildning 
och man föreslog 
inrättandet av en central 
tysk förvalt-ning. Man 

drev tanken att betrakta det ockuperade Tyskland som ett enhetligt ekonomiskt 
område men med separata politiska strukturer i ockupationszonerna. Förslaget 
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kunde dock inte accepteras av de västallierade då det var förknippat med 
åtkomligheten – från den sovjetiska sidan - av tänkbara demonteringsobjekt i de 
västliga ockupationszonerna. SU förutsatte också att 25% av i västzonerna 
demonterade industrianläggningarna skulle tillfalla dem.  
 
Vid Potsdamkonferensen fastställdes inget slutligt värde på krigsskadeståndets 
omfattning. Beslutet om att inte fastställa Oder/Neissegränsen mera definitivt var 
också en missräkning för Moskva. Däremot accepterade västmakterna SU:s 
västgräns – den s.k. Curzonlinjen. Moskvas intentioner att demilitarisera 
Tyskland, att eliminera alla NS-strukturer, att denazificera kultur, utbildning, 
rättsväsende och statlig förvaltning accepterades vid förhandlingarna och 
genomfördes. Svårigheter uppstod dock snart då det gällde att bestämma 
Tysklands framtida industriella och ekonomiska potential. Medan SU hävdade en 
nivå svarande mot Tysklands självförsörjning, hävdade USA och GB en nivå som 
medgav en export av industriprodukter som gav landet möjlighet att koexistera 
med sina grannländer i Västeuropa. Oenighet uppstod också beträffande SU:s 
anspråk på demonteringarna i de västra ockupationszonerna samt Rhenområdets 
status. Arbetet i Kontrollrådet påverkades också av att SU på ett skickligt sätt 
sökte utnyttja F:s och GB:s särintressen mot USA. 
 
Av nu känt historiskt material framgår att SU efter kriget saknade klara politiska 
föreställningar om vad man avsåg att uppnå i Tyskland. Historiker menar att 
oklarheten berodde på intressekonflikter. Man hade svårt att bestämma sig i 
Moskva då det gällde prioriteringar av de politiska målen. En svårighet bestod 
också i att SU:s rykte påverkade Moskvapolitikens trovärdighet, särskilt bland den 
tyska befolkningen. SU-maktens framfart mot civilbefolkningen i krigets slutskede 
och strax därefter hade skadat ryssarnas anseende allvarligt. Självfallet bidrog den 
tidigare NS-propagandan också till den mörka bild som sovjetockupationen kom 
att belastas med. Men avgörande för tyskarnas bild av den sovjetiska 
ockupationsmaktens illvilja var demonteringarna efter kriget och den takt med 
vilken de genomfördes och den omfattning de fick. Befolkningen upplevde 
demonteringarna som att de berövades sina existensmöjligheter. Det tog tid innan 
Moskva insåg det fatala i denna politik.  
 
Ur militär säkerhetssynpunkt prioriterade Moskva framför allt att få Tysklands 
östgräns fastställd. Oder/Neissegränsen hade fördragsmässigt ej slutligt lösts. SU 
strävade att lösa detta problem i samband med ett fredsfördrag med Tyskland. 
Men eftersom det inte fanns en tysk stat att förhandla med saknades uppenbarligen 
denna möjlighet. Ur säkerhetssynpunkt eftersträvade SU också att den återstående 
tyska befolkningen i de tidigare tyska östprovinserna skulle ”repatrieras” 
(operationen slutfördes 1948). Väsentligt var vidare att USA:s närvaro i Europa 
tidsmässigt skulle begränsas eftersom ett långvarigt deltagande i ockupationen 
riskerade att gå emot Moskvas intressen. USA:s utrikespolitik aviserade dock 
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mycket snart efter kriget att man avsåg att överge den isolationistiska politiken 
som man hade fört under 1920- och 30-talen. Den hade som bekant medfört 
smärtsamma konsekvenser för landet med japanernas överraskande angrepp på 
Pearl Harbor. USA:s ökade strävan att skapa en västallians i Europa och framför 
allt att integrera de västliga ockupationszonerna och senare Förbundsrepubliken i 
den medförde en ökad spänning mellan SU och USA. Moskva deklarerade öppet 
att sovjetiska säkerhetsintressen i Europa var hotade.  
 
Stalin talade om USA:s söndringspolitik och framställde sig som talesman för en 
enad tysk stat. Somliga historiker utgår från att SU:s mål var ett kommunistiskt 
världsherravälde via ett sovjetiserat Europa. Andra är av den uppfattningen att 
Moskvas säkerhetsintressen skulle ha varit tillgodosedda även med ett återförenat 
Tyskland om ”det imperialistiska USA” hade dragit sig tillbaka. Å andra sidan 
hade SU i sina randstater givit bevis på Moskvas hänsynslösa politik, som 
allvarligt hade skadat den politiska ledningens anseende. Moskvas frieri till den 
tyska befolkningen måste ses som uttryck för en mycket flexibel och pragmatisk 
politik. Den saknade i stora stycken ett nödvändigt koncept. Politiken syftade till 
att delvis förbättra SU:s anseende men var också riktad mot USA. Den som 
oegennyttig framställda sovjetiska politiken måste i själva verket ses som ett 
försök att förhindra en antisovjetisk blockbildning samt motverka USA:s 
integreringspolitik.  
 
Den politiska ledningen i Moskva odlade en utbredd misstro mot västmakterna, 
kanske grundad på ideologiska skillnader att värdera kapitalismen. Inflytandet av 
den transatlantiska politiken paralyserade Moskvapolitikerna. Förmodligen 
förvärrades denna effekt genom att man saknade en mera långsiktig politisk 
strategi. Man saknade också i många fall beslutsförmåga och gjorde allvarliga 
feltolkningar. Den amerikanske utrikesministern J.F. Byrnes’ utspel 1946 med en 
Neutraliseringsplan som i själva verket låg mycket nära SU:s säkerhetsintressen 
avböjdes av Stalin. Vid utrikesministermötet i Moskva 1947 misskrediterade SU:s 
halsstarrige utrikesminister Molotov de västallierade med att bedriva en 
konfrontativ imperialistisk politik. Sommaren 1948 skärpte SU sin politik med 
Berlinblockaden. Trots Marshallplanen 1947, bildandet av den Västeuropeiska 
Unionen 1948 och tillblivelsen av NATO 1949 såg Moskva fortfarande vissa 
möjligheter att återförena Tyskland och att förhindra en västtysk statsbildning. 
Man såg t.o.m. vissa möjligheter även efter det att DDR hade bildats. Realpolitiskt 
insåg Moskva att delningen av Tyskland var svår att undvika efter 1949/50. I den 
mån man lockade med återföreningsalternativ – exempelvis Stalinnoten 1952 - var 
det mest av propagandaskäl. Dessa manövrer får också ses som ett sätt för Moskva 
att komma ur Tysklandsdefensiven, att vinna anseende och att sabotera den 
västliga integrationen. 
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Med stigande kraft - 
riktad mot USA - sökte 
SU alltså att förhindra 
Förbundsrepublikens eko-
nomiska, men framför allt 
militära integration i 
västblocket. Moskva över-
skattade sitt inflytande 
och underskattade de 
antisovjetiska stämningar-
na i Europa och särskilt 
bland befolkningen i 
Förbundsrepubliken. Via 
massrörelser (Folkkongress och Nationell Samling) försökte SU 1952 som ett sista 
försök lansera ett konkret förslag på ett fredsfördrag - som bl.a. tillät nationella 
militära förband i ett icke-allierat Tyskland – för att vinna tyskarnas stöd. Försöket 
misslyckades emellertid och det gjorde också ett senare, 1953 redan på 
planeringsstadiet i Moskva. Det definitiva slutet på återföreningen var den 
misslyckade revolten den 17 juni 1953 i Berlin som kvästes av den sovjetiska 
ockupationsmakten med hjälp av tunga militära stridskrafter. 
 
Den sovjetiska zonen/DDR utsattes för en massiv belastning i form av plundring 
(krigsbyte) i samband med de stridande förbandens intåg i krigets slutfas och 
senare genom krigsskadeståndsbetalningar och utsugning. I ett senare kapital 
behandlas dess omfattning mera täckande för hela Tyskland. Därför ges här en 
summarisk beskrivning av det politiska agerandet. Ockupationen hade 
målsättningen att dels på lång sikt försvaga den tyska ekonomiska (industriella) 
potentialen och dels att få skadestånd för förluster som tillfogats landet under den 
tyska ockupationen. Moskva planerade skadeståndstagandet med stort nit efter 
1943. Enligt SU:s föreställning skulle Tyskland belastas med ett krigsskadestånd 
på sammanlagt $ 20 miljarder i 1938 års värde. Därav skulle hälften tillfalla SU. 
Skadeståndet skulle betalas i form av direkta pekuniära och materiella 
prestationer. I första fasen räknade man med omfattande demonteringar av 
industrianläggningar – och de företogs i flera vågor fram till 1947 – och sedan 
skulle skadeståndet tas ut från den löpande produktionen. Demonteringarna 
skedde på ett mycket förhastat och brutalt sätt. Ofta saknades möjligheter att i 
rimlig tid frakta godset innan det hunnit skadas. Man demonterade ”rubbet”, något 
som jag fick uppleva under min tid i Burg/Magdeburg sommaren 1945 där man 
demonterade exempelvis alla fasta elledningar i byggnader, vilket var helt 
meningslöst. Tillvägagångssättet var inte helt oomstritt i Moskva. 
Demonteringarna hade ett politiskt pris men de organ som ansvarade för 
demonteringarna tog inte hänsyn till detta. Det var andra organ som hade den 
insikten och kommunikationer dem emellan saknades. 
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Bland segermakterna hade man olika uppfattningar om omfattningen av 
demonteringarna. De utbredda demonteringarna i SU-zonen skapade som tidigare 
omnämnts stark oro bland den tyska befolkningen. Man såg sina 
försörjningsmöjligheter krympa på ett katastrofalt sätt och överlevnaden tedde sig 
mörk. Redan innan de första valen i SU-zonen hölls 1946 argumenterade SED 
inför militärregeringen mot demonteringarna och framhöll det orimliga i att de 
tyska arbetarnas försörjningsmöjligheter systematiskt förstördes av en annan 
”arbetarstat”. SED-toppolitiker fick 1947 genom överläggningar i Moskva med 
bl.a. Stalin gehör för sina synpunkter och demonteringarna upphörde. Endast 
omkring 15% av industrierna (beräknat i anskaffningsvärde) förblev i SU-zonen. 
Istället kom skadeståndsbetalningarna att tas ut ur den löpande produktionen. 
 
Industrierna hade tidigt överförts i samhällelig ägo. Nu överfördes de kvarvarande 
i sovjetiska aktiebolag (SUAB). Överskotten avräknades på SU:s villkor som 
skadestånd. I många fall fick dessa företag statligt DDR-stöd, varför utsugningen 
skedde på två nivåer. Under åren 1945-52 svarade uttagen från dessa SUAB-
företag för mellan 40 och 78% av DDR:s skadeståndsbetalningar. 1950 ansåg 
stormakten det lämpligt att inför de stundande valen halvera det återstående 
skadeståndsbeloppet som då uppgick till $ 6,34 miljarder med betalning av 
återstoden fram till 1965. Under 1950 och 1952 överfördes en del SUAB-företag i 
DDR:s ägo mot betalning till SU, förstås!  
 
Oron bland befolkningen (revolten 1953) och förestående val gjorde att Moskva 
ändrade kurs ytterligare. De resterande SUAB-företagen överfördes utan 
ekonomisk gottgörelse i DDR-statens ägo och SU avstod från ytterligare 
krigsskadeståndsbetalningar efter årsskiftet 1953/54. Då hade DDR ensamt betalat 
minst $ 14 miljarder (i 1938 års världsmarknadspriser) i form av krigsbyten, 
demonteringar, varuleveranser, betalningar och andra värden. Oräknade var 
arbetsinsatserna av tyska krigsfångar, deporterade vetenskapsmän och tekniker 
samt övriga som deporterats till SU.  
 
Det är oklart i vilken utsträckning den världsrevolutionära idén påverkade 
Moskvas Tysklandspolitik. Ett klart prosocialistiskt klimat – som kunde vara av 
betydelse för den samhälliga omdaningen - rådde strax efter kriget i Europa, men 
en tillnyktring skedde redan 1946. Sovjet bedömde tyskarnas revolutionära 
potential som mycket begränsad. T.o.m. Stalin ställde sig skeptisk till tanken på ett 
socialistiskt Tyskland. Huvuduppgiften i omdaningsprocessen var förstås 
denazificeringen. Men även jordreformen och bildandet av statspartiet (SED) 
prioriterades högt av SU. Visserligen ansåg Stalin att ett socialistiskt Tyskland var 
önskvärt men långtifrån optimalt, och under alla förhållanden inte målet för den 
sovjetiska ockupationspolitiken.  
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I Moskva ansåg man ram till 1953 att den samhälleliga omdaningen i östra 
Tyskland mycket väl kunde vara reversibel i ett sammanhållet men alliansfritt 
Tyskland. För denna uppfattning talar en rad anvisningar från Moskva till SED-
ledningen, där man beordrade att inställa ytterligare socialiseringar och att man 
med det politiska mellanskiktet skulle eftersträva konsensus och ta vara på 
nationella särdrag. SED-ledningen under Ulbricht eftersträvade dock en 
samhällelig ordning i överensstämmelse med den i övriga öststater, medan 
Moskva ställde sig hindrande i vägen. Exempelvis tilläts inte SED ingå i 
Kominform. Moskva insåg att en alltför stark sovjetisering av DDR sågs med 
oblida ögon av den västtyska befolkningen vilket hade försvårat återföreningen. 
Under sommaren 1952 gav Stalin efter för Ulbrichts enträgna påtryckningen om 
att göra DDR till en socialistisk stat under SED:s ledning. Tio månader senare i 
juni 1953 visade sig resultatet i form av revolten i Berlin. Fortsättningen blev en 
måttfull socialiseringspolitik och en definitiv integration av DDR i öststatsblocket. 
 
I stort sett var Moskvas strävan under hela ockupationen strängt inriktad på att 
vinna tyskarna för en öppning österut samtidigt som man vinnlade sig om att 
förbättra sitt eget anseende. Initialt gällde denna strävan andliga och kulturella 
kontakter. Småningom inriktades strävandena mot ekonomiskt samarbete men 
följdes av starka antiamerikanska drag. Många tyskar var övertygade om SU:s 
fredliga avsikter och strävan med en återförening. Den ökande konflikten mellan 
stormakterna gjorde att båda makterna försökte värva röster. I SU-zonen 
exempelvis skedde detta genom leveranser av livsmedel, traktorer och råvaror 
samt genom kulturutbyte och överläggningar mellan representanter för 
miltärregeringen och tyska politiker. Men förföljelser ingick samtidigt. Moskva 
hindrades av Polen att ta större hänsyn till Tyskland. Här skall också nämnas att 
man under hela ockupationstiden via DDR-organisationer och SU-agenter spred 
propaganda riktad mot Förbundsrepubliken och samlade in uppgifter av betydelse 
för DDR.  
 
Jordreformen genomfördes och flyktingar fick på detta sätt möjlighet till omstart. 
Men vilka konsekvenser kunde denna omfördelning av jorden få genom att de nya 
gårdarna var för små att utvecklas till effektiva brukningsenheter. Kollektivisering 
dök upp som ett hot och diskrediterade makthavarna. Denna verkan var svår att 
förutse. Beslutsfattandet komplicerades också av att hänsyn behövde tas till de 
andra stormakternas agerande. Framöver blev makthavarna mera fundersamma 
över vilka grupper som skulle komma att beröras av enskilda beslut. 
 
Ingen ockupationsmakt stod 1945 inför så stora problem som SU. En rad 
intresseantagonismer hade de att ta ställning till. Säkerhetspolitiska aspekter stod 
alltid i förgrunden, men följdverkningarna var alltid svåra att förutse - särskilt i så 
rigida system som i det totalitära sovjetiska. Meningsskiljaktigheter förekom 
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säkerligen i många frågor. Så långt som till interna stridigheter i Kremls ledarskikt 
- med Stalin som diktator - kom det dock inte.  
 
Bland strävandena till politisk omgestaltning kom det första beslutet redan i juni 
1945 som tillät bildandet av antifascistiska partier. Västmakterna sattes i en 
tvångssituation som initialt endast tillät politisk verksamhet lokalt. Den politiska 
scenen dominerades från början av tyska exilkommunister, som byggde upp ett nät 
över hela SU-zonen och stod i nära kontakt med ockupationsmakten. Även CDU, 
SPD, LDP och fackföreningar tilläts verka. Annan politisk aktivitet, såsom 
kvinno- och ungdomsförbund, främjades också. Redan 1945 lyckades 
ockupationsmakten att sammanföra alla partier i ett ”block av antifascistiska och 
demokratiska partier” på alla nivåer över hela landet. Organisationen styrdes av ett 
centralutskott i Berlin. Denna organisation skulle få ett huvudansvar vid 
uppbyggnaden av en tysk förvaltning. Kommunister utsågs att bekläda alla 
nyckelposter. 
 
Då Kontrollrådet 1946 kom med anvisningarna för denazificeringen, hade man i 
SU-zonen redan stiftat lagar och ”befriat en stor del av förvaltningen från NS-
element”. Redan tidigt förmådde man i SU-zonen skilja mellan egentliga 
”nazister” (aktiva, drivande krafter) och medlöpare (nominella) vilket kunde anses 
vara en sund sorteringsprincip. En nationell desintegration av nazisterna var enligt 
Moskvas intentioner inte önskvärd. De snabba besluten om partibildnig, 
blockbildning och denazificering i SU-zonen vittnade om handlingskraft och en 
vilja att skapa ett demokratiskt Tyskland. Systemet var anpassat att tillåta även en 
integration med andra delar av Tyskland. 
 
Jordreformen genomfördes redan 1945 och innebar att jordbruk över 100 ha 
exproprierades utan gottgörelse. Åtgärden var framför allt politisk, riktad mot 
”junkrar” och hade därmed ett ”socialiserande” motiv. Vid fördelningen förutsatte 
man att gårdarna skulle vara privatägda. Men detta hindrade inte senare 
kollektivisering. Omfattande konfiskeringar företogs av tidigare statliga tillgångar, 
egendom tillhörande militär- och NS-organisationer, prominenta NS-personer 
samt s.k. övergiven egendom, d.v.s. sådan som tillhört dem och som flytt västerut. 
Även industrierna exproprierades och blev ”folkegna” företag. Dessa och SUAB-
företagen stod för hälften av DDR:s industriproduktion. 
 
På våren 1945 var Stalin motståndare till en sammanslagning av det 
kommunistiska (KPD) och det socialdemokratiska partiet (SPD). Men i slutet av 
1945 hade han ändrat uppfattning och påskyndade en sådan. Moskva ansåg att ett 
mera kraftfullt och likriktat organ erfordrades för att påverka den politiska 
utvecklingen i SU-zonen än vad det kommunistiska partiet kunde svara för. 
Genom tvång och förföljelse samt medverkan av SU:s miltärregering uppnåddes 
1946 sammanslagningen av KPD och SPD. En kris i den ovan beskrivna 
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blockbildningen med CDU och LDP uppstod 1948 som åter med våld och 
förföljelse påtvingade dessa partier en helt odemokratisk lösning. De upphörde att 
vara ”borgerliga” partier.  
 
I motsats till bildandet av Förbundsrepubliken - med ett successivt ökande 
ansvarstagande av regeringsmakten - behöll i DDR den sovjetiska 
militärregeringen genom en dubblering av systemen kontrollen fram till 1954. Den 
tyska förvaltningsdelen fick inget handlingsutrymme för utveckling. Generellt 
gäller att SU/DDR-sidan alltför länge var fixerad vid tanken på en återförening 
och anpassade sig inte till verkligheten. Moskva såg i det längsta DDR som en 
övergångslösning.  
 
Tveklöst bidrog SU på ett avgörande sätt till att krossa NS-systemet. Moskva kan 
klandras för att demokratiseringen i Efterkrigstyskland inte kunde genomföras på 
ett ur folkrättslig synpunkt acceptabelt sätt. De båda tyska statsbildningarna drogs 
med i segermakternas blockbildning, som hade sitt ursprung i säkerhetspolitiska 
och ekonomiska dilemman som våren 1945 inte kunde förutses. Uppenbart är 
också att man på ömse sidor om järnridån bedrev propaganda mot varandra och att 
man på båda sidor i stigande grad gjorde sig skyldig till allvarliga feltolkningar om 
den andra sidans avsikter. Den sovjetiska Tysklandspolitiken var fram till mitten 
av 1950-talet motsägelsefull men medvetet flexibel samt kontraproduktiv ur ett 
helhetsperspektiv betraktat. 
 
 
Ockupationspolitiken i GB-zonen 
 
Detta avsnitt bygger i huvudsak på en framställning av Jürgensen (1999). 
 
Efter de allierades invasion i Normandie sommaren 1944 stod britternas 
operationer på det norra frontavsnittet mot Tyskland under ledning av fältmarskalk 
Bernard L. Montgomery. Denne brittiske general hade tidigare under kriget gjort 
sig känd och respekterad som militär i kampen mot den tyske fältmarskalken 
Erwin Rommel i Nordafrika. Montgomerys relationer med general Eisenhower - 
som hade huvudansvaret för de västallierade operationerna - var något ansträngda. 
På eget bevåg överskred således Montgomerys trupper vid månadsskiftet april/maj 
1945 floden Elbe vid Lauenburg och Bleckede öster om Hamburg och trängde 
snabbt norrut mot Lübeck och Wismar vid Östersjökusten. Därmed blockerade de 
brittiska stridskrafterna de genom Mecklenburg framträngande sovjetiska 
truppernas frammarsch västerut. Britternas operation underlättade för flyktingar 
och retirerande tyska förband att undkomma ryssarna.  
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Montgomery handlade 
också helt på egen hand - 
och vad som allvarligare 
var - mot den inter-allierade 
överenskom-melsen att inte 
tillåta någon delkapitulation 
av större omfattning. Den 
brittiske fältmarskalken 
tillät samtliga tyska förband 
på ”västfronten” inklusive 
förbanden i Danmark och 
Norge att kapitulera för 

honom. I sitt högkvarter i Lüneburg undertecknade de tyska förhandlarna 
kapitulation den 4 maj 1945. Samtidigt stoppades de brittiska truppernas 
frammarsch norrut, d.v.s. området mellan i stort sett Kielkanalen och gränsen mot 
Danmark ockuperades inte förrän knappt en månad senare. Den tyska 
ordningsmakten under Storamiral Dönitz fick på detta sätt rådrum att fatta 
nödvändiga beslut om krigsmaktens avväpning och omhändertagandet av 
flyktingar som fortsatte att strömma in via Östersjön. Först den 23 maj 
arresterades Dönitz och hans stab efter påtryckningar från SU och USA.  
 
Vid de allierades konferenser hade – som tidigare nämnts - Tysklands ockupation 
och inrättandet av European Advisory Commission (EAC) diskuterats. Denna 
inrättning påbörjade sitt arbete i London i januari 1944. Stormakterna var överens 
om att ockupationszonerna skulle vara ungefär jämnstora (utom Frankrikes zon 
som förhandlades fram vid Jaltakonferensen på initiativ av Churchill för att 
balansera USA:s inflytande i Tysklandspolitiken) och att gränserna skulle följa 
befintliga tyska förvaltningsområden. Man var också överens om att 
huvudansvaret för Tysklands förvaltning skulle ligga under Kontrollrådet, d.v.s. de 
zonala Militärregeringarnas huvudorgan. Politiskt var GB-zonen underställd 
Krigsministeriet och Utrikesministeriet. Efter något år bars huvudansvaret enbart 
av det senare ministeriet. 
 
Med tanke på Storbritanniens erfarenheter från kolonial förvaltning tillämpade 
man i GB-zonen principen om ”Indirect Rules” vilket innebar att den befintliga 
tyska förvaltningen bibehölls men ställdes under brittisk kontroll och överhöghet. 
Man utsåg mycket snabbt ansvariga tyska företrädare som ersättare – även så högt 
som på läns- och delstatsnivå - för dem som hade verkat under NS-styret. 
Förvaltningen bedrevs alltså i samverkan mellan tyska ansvariga och deras 
motsvarande ”chefer” ur den brittiska miltärregeringen.  
 
I omedelbar anslutning till kriget förde britterna en pragmatisk ”short-term-policy” 
och löste sina uppgifter på ort och ställe. De följde ordspråket ”The man on the 

 50



ground has to decide”. Fraterniseringsförbudet bestod under minst ett år. Likväl 
uppfattades britternas inställning av flertalet tyskar som förstående och hjälpsam. 
Den tyska befolkningen värderade britternas uppträdande som den mest korrekta 
bland ockupationsmakterna. 
 
Vid ett möte i November 1945 önskade den brittiske miltärguvernören general 
W.R. Templer att inför de högsta företrädarna för den tyska förvaltningen 
framlägga den brittiska militärregeringens grundläggande syn på dennas ”long-
term-policy”. Denna politik formulerades sålunda: ”We have no intention of 
imposing a purely British conception of democracy on Germany”. Två år senare 
varnade dåvarande militärguvernör general Brian Robertson i London en 
sakkunnig publik för att överföra brittiskt tänkande och brittiska institutioner på 
Tyskland. Enligt en annan representant formulerades britternas uppdrag med 
termen ”att återskapa ett samhälle”. Viktigare var härvid att samhällsutvecklingen 
skedde i överensstämmelse med västliga demokratibegrepp än att man kopierade 
institutioner. Robertson hävdade också att endast genom en andlig integration var 
det möjligt att uppnå målet om säkerhet i Europa och avvisade tanken - som 
kanske låg nära - att belasta Tyskland med hårdare skadeståndsbetalningar än 
villkoren enligt Versailles-diktaten efter första världskriget. Logiskt var vidare att 
”the integration of mind” skulle direkt följas av ”integration of Germany into the 
western world”. Robertsons budskap var ”ej säkerhet inför, eller t.o.m. mot 
Tyskland, utan snarast säkerhet med Tyskland”. – Några år efter kriget skedde 
snabba förändringar i det världspolitiska scenariot. Utvecklingen som ledde till det 
kalla kriget och framför allt till Korea-kriget gjorde det snart önskvärt med ett 
deltagande av Tyskland som militär bundsförvant. 
 
Den brittiske utrikesministern Bevin framlade inför brittiska Underhuset i januari 
1948 ett hemligt memorandum där den brittiska regeringen klart avvisade en 
utveckling i Tyskland som kunde leda till ett kommunistiskt Tyskland i form av en 
ny polisstat. Och vidare framgår av dokumentet: ”The object of His Majesty’s 
Government is to proceed as rapidly as possible with the necessary measure for 
the reconstruction of a stable state, peaceful and democratic Germany, if possible 
by agreement between the four controlling powers. If, however, such an agree-
ment cannot be secured, then these controlling Powers who are prepared to co-
operate must proceed so far as necessary with such practical measures as cannot 
be delayed any longer”. Bevins förslag i juni/juli 1948 om att tillåta grundandet av 
en västtysk stat - även mot Frankrikes vilja – godkändes av det brittiska 
Parlamentet. 
 
Under tiden hade den brittiska zonen, som till 90% bestod av preussiskt 
territorium (Preussen hade genom stormakternas beslut upphört att existera), 
reorganiserats i tre delstater och två stadsländer – Hamburg och Bremen – och en 
ny tysk förvaltning hade tillkommit. Vidare noterades att en intellektuell 
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integration med västliga demokratiska principer hade skett. Strävandena att skapa 
en västtysk demokratisk stat blev allt tydligare. De ledande begreppen i 
transformationsprocessen av den brittiska ockupationszonen till ett fungerande 
demokratiskt statssystem var ”re-education” (inriktad på regeneration), 
”responsible government” (inriktad på en demokratisk förvaltningsordning) och 
”federation of Germany” (bildandet av en förbundsstat). 
 
”Re-education” omfattade bl.a. denazificering. Med undantag för de två mest 
belastade kategorierna (Huvudskyldig resp. Belastad) övergick ansvaret i oktober 
1947 i tysk regi. Massmedia förblev under brittisk ledning fram till sent 1948 och 
kom att drivas som en delstatlig angelägenhet. En rad brittiska informationscentra 
utnyttjades, liksom tyska inrättningar, för att sprida kunskap om västerländskt 
demokratiskt tänkande. I denna verksamhet ingick även kurser i såväl Tyskland 
som i Storbritannien. Tyskarna uppmanades att ta lärdom av liberala företeelser i 
det egna landets historia och anmodades att respektera andra folkgrupper och att 
acceptera slaviska folkslag som likvärdiga. Britten Birley som var ”Educational 
Advisor” åt den brittiska militärguvernören underströk betydelsen av personliga 
kontakter mellan människor och ödmjukhet i umgänget och formulerade sig på 
följande sätt:”What is needed is the stimulus of mind on mind. By visits to this 
country we can show young Germans and especially the educators of the next 
generation a living democratic tradition.” 
 
Det andra ledande begreppet ”responsible government” realiserades i GB-zonen 
under åren 1945-47 genom bildandet av politiska partier med demokratiska 
målsättningar och som bärare av skilda åsikter. GB-zonens territorium 
omformades enligt gällande lagar och givna direktiv till de fem länderna i 
nuvarande Förbundsrepubliken Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-
Holstein samt ”stadsländerna” Hamburg och Bremen. Självfallet hade valsystemet 
tidigt formulerats och motsvarade demokratiska regler. Utbildningsväsendet gavs 
av britterna möjlighet att regleras för varje land (delstat). Vid tidpunkten för 
bildandet av bizonen (januari 1947) sammanfördes myndigheter i GB- och US-
zonerna. Då det var fråga om demonteringar intog britterna ståndpunkten att 
nedprioritera dem till förmån för att skapa ekonomiska möjligheter för Tyskland 
att importera ett minimum av livsmedel. 
 
Britterna visade speciellt intresse för det tredje ledmotivet ”främjandet av ett 
federalt Tyskland”. Under första halvåret 1948 tog den brittiska regeringen - vid 
två konferenser i London med deltagande av de västliga stormakterna och 
Beneluxländerna - initiativ till att föra Tysklandsfrågan framåt. De vid 
konferensen framkomna rekommendationerna lämnades den 1 juli 1948 till 
ländernas regeringschefer i västzonerna. I fortsatta överläggningar mellan de 
allierade och ländernas regeringschefer kom general Robertson att spela en 
betydelsefull roll. Vid dessa överläggningar framfördes från tysk sida önskemål 
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som kunde beaktas och som spelade stor roll i den fortsatta processen för 
Förbundsrepublikens bildande sommaren 1949. 
 
Förbundsrepubliken ha-
de bildats, men ocku-
pationsstatus bestod - 
om än vissa ändringar 
senare gjorts i fördra-
gen. Det blev en 
successiv övergång un-
der mottot ”Suveränitet 
med samtidig västin-
tegration”. Förbunds-
republikens status blev 
således beroende av 
landets fortsatta integration med västliga stater. Året 1954 blev helt avgörande för 
denna integrationsprocess, då den Västeuropeiska Försvarsalliansen bildades och 
Förbundsrepubliken blev en betydande aktör i denna, samt genom landets 
anslutning till NATO. Redan i början av 1950-talet hade Förbundsrepubliken 
blivit medlem i Europarådet och Montanunionen samt i Kol- och Stålunionen och 
lämnat bevis på sin integrationsvilja. För de andra länderna betydde Tysklands 
medverkan i internationella sammanhang säkerhet och måhända även ekonomiska 
fördelar. 
 
Förbundsrepublikens nära bindning till västvärlden innebar alltså en säkerhet för 
de övriga länderna att ej behöva känna fruktan inför Tyskland. Samtidigt kände 
västvärlden måhända också ett ansvar och en förbundenhet med Tyskland. Ty vid 
utebliven ömsesidig respons förelåg en risk för att Västtyskland skulle kunna offra 
sin integration västerut och istället vända sig österut för att uppnå en återförening 
av landet. Ju fastare förbundenheten med den västliga demokratiska världen var, 
desto mindre blev uppenbarligen denna risk. Två ting var alltså nära 
sammanvävda – västvärldens respekt för en vilja i Tyskland till återförening av de 
båda staterna samt för det demokratiska tänkandet i tyskarnas hjärtan och inte bara 
i den tyska författningen. 
 
Intressant är påpekandet av Uppsalaprofessorn och statsvetaren Sverker 
Gustavsson (i samband med ett föredrag hållet 2001 inför Föreningen för Filosofi 
och Specialvetenskap) att fransmännen i det längsta motsatte sig Tysklands 
återförening med tanke på ett återförenat Tysklands ekonomiska makt och starka 
valuta – D-Marken. Vid förhandlingarna mellan Förbundsrepublikens kansler  
Helmut Kohl och Frankrikes president Francoise Mitterand klargjorde den sena- 
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re att ett medgivande om 
återföreningen från Frankri-
kes sida var beroende av att 
Tyskland accepterade den 
Europeiska Monetära Unio-
nen (Euron). Om detta var ett 
”offer” från Tysklands sida 
återstår att se. För 
befolkningen kändes det svårt 
att acceptera denna monetära 
integration och att ge sig in i 
det oprövade EMU-projektet. 

 
 
Ockupationspolitiken i F-zonen 
 
Detta avsnitt bygger i huvudsak på en uppsats av Wolfrum (1999). 
 
Det skulle ta nittio år och tre krig innan de båda grannfolken på ömse sidor av 
floden Rhen kunde försonas genom det s.k. Elyséefördraget i januari 1963 som 
förhandlats fram av Frankrikes president Charles de Gaulle och Tysklands 
förbundskansler Konrad Adenauer. Det erfordrades politisk vidsynthet och 
statsmannaskap för att komma fram till denna akt av försoning. Båda länderna 
hade relativt nyss lidit svårt under varandras ockupationer. Frankrike hade under 
NS-maktens ockupation åren 1940-44 utsatts för en otrolig förödmjukelse – landet 
plundrades och utsugningen var omfattande. Å andra sidan hade den tyska 
befolkningen i den franska ockupationszonen efter kriget lidit stor nöd och utsatts 
för omfattande våldtagning, skövling och utsugning.  
 
Ett stort trauma dominerade relationerna mellan länderna, och den franska 
ockupationen innebar stor osäkerhet för befolkningen genom soldaternas framfart. 
Deras våldsamma härjningar renderade dem beteckningen ”västryssar”. F-zonen 
kom att bli den bortglömda zonen genom att den avskärmades hermetiskt. Man 
talade om ”sidenridån” i väst med samma effekt som om järnridån i öst. I de fyra 
ockupationsmakternas gemensamma organ, Kontrollrådet, hade de västliga 
militärguvernörerna mycket svårt att komma överens med sin franske kollega och 
dennes stab. Deras styrning från Paris var mycket oklar och skapade stora 
problem. 
 
Ockupationspolitiken i F-zonen lät sig i många stycken inte förenas med den 
politik som företräddes av USA och GB i deras zoner. Detta sammanhängde med 
två förhållanden. Frankrike hade inte bjudits in till förhandlingarna i Pots- 
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dam efter krigsslutet och 
inte heller hade de franska 
säkerhetspolitiska kraven 
vid dessa förhandlingar 
beaktats. Därför kände sig 
fransmännen heller inte 
bundna av överenskom-
melserna i Potsdam.  
 
Utåt sett dominerades den 
franska ockupationspoliti-
ken i sydvästra Tyskland av destruktiva beslut med förtryck, skövling och 
”kolonial utsugning” som följd. Hungersnöd bestod så gott som ända fram till 
Förbundsrepublikens tillkomst; för årtionden framåt påminde skövlingarna av 
skogsbestånden i Schwarzwald om fransmännens rovdrift; den franska 
demonteringsilskan och beslagtagandet trotsade all beskrivning; befolkningen 
tyranniserades av de franska soldaterna; någon demokratiseringsprocess kunde 
inte skönjas; istället liknade förhållandena en militärdiktatur. Den franska 
ockupationsarmén som skulle underhållas av befintliga lokala resurser var 
omfattande. Per tusen invånare räknade den 18 ockupanter. 
 
Isoleringen av F-zonen gällde inte bara utåt, utan även inom zonen kom 
isoleringen av regioner att göra sig gällande. Målsättningen var entydig – man 
ville inte ha en tysk nationalstat utan eftersträvade en långtgående fragmentisering, 
en sönderslagning av Preussen. Denna politik hade de Tre Stora övergivit vid 
konferensen i Jalta. Den franska politiken omfattade också strävanden att 
dominera Saarområdet med dess kolgruvor samt att internationalisera 
Ruhrområdet med dess industripotential. Den franska politiken mot Tyskland 
präglades – till en början även av general de Gaulle - av påtagliga 
hegemonisträvanden. Denna politik stod i bjärt motsats till den som fördes i de 
andra delarna av landet – i alla fall i USA- och GB-zonerna. Efterkrigstidens 
stämning i Frankrike var tyskfientlig och därför bedrevs en sådan politik, även om 
vissa borgerliga och socialistiska politiker såg tidigt framtidslösningen i en 
integration och samverkan på europeisk nivå.  
 
Historisk källforskning om denna tid har inte kunnat ske förrän efter 1986 då 
Frankrike äntligen – efter visst motstånd – öppnade sina arkiv från 
ockupationstiden i Colmar. Det är internationellt brukligt att material av denna typ 
– utom sådant som gäller landets säkerhet - görs tillgängligt för forskning efter 30 
år. Av US- och GB-arkiven framgår att man på sin tid betraktade fransmännen 
som kverulanter och fridstörare, i bästa fall som obekväma allierade.  
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För att erhålla en 
helhetsbild av den franska 
Tysklandpolitiken måste 
man självfallet noga pröva 
den franska segermaktens 
förutsätt-ningar, dess 
utgångsläge och dess 
djupare målsättningar och 
motiv. Frankrike blev den 
försenade segermakten och 
tilläts tillträde till 

ockupationsmakternas exklusiva samling endast genom bakdörren – och ibland 
inte ens det. Då man inom European Advisory Commission behandlade 
zonindelningen undantogs från den franska zonen systematiskt för näringslivet och 
kommunikationerna viktiga kärnområden. Det var förstås sårande för en 
segermakt att ”skuffas undan” på detta sätt. Den ekonomiska, politiska och 
kommunikationsmässiga strukturen samt de territoriella gränserna för den franska 
zonen blev därvid negativt influerade. Detta påverkade förstås det framtida 
samarbetet. Men framför allt kände sig Frankrike illa behandlat av de Tre Stora 
eftersom landets säkerhetspolitiska krav inte hade beaktats.  
  
Senare tids forskning har visat att man i Frankrike redan 1944/45 internt gjorde 
politiska överväganden beträffande säkerhetspolitiken enligt två scenarier vilka 
klart avvek från tidigare koncept: ett säkerhetsalternativ genom hegemoni, d.v.s. 
dominans över Tyskland, och ett alternativ med integration av Tyskland och andra 
delar av Europa. Den integrationsorienterade politiken hade enligt flertalet 
politiker klara fördelar. Men vägen till en sådan lösning var uppenbarligen mycket 
diffus och bidrog kanske också till att målsättningarna för ockupationspolitiken 
blev mycket vaga. 
 
Fram till sensommaren 1945 utgjordes ockupationsstyrkorna av stridande förband. 
Deras framfart mot civilbefolkningen skadade starkt Frankrikes anseende även om 
övergreppen kraftfullt beivrades. Pompösa fester och militärparader av franska 
styrkor under första halvåret framkallade hos den tyska befolkningen ytterligt 
negativa reaktioner. Den därefter tillträdande militärguvernören Laffon omgav sig 
med reformvänliga medarbetare. Men direktiven från Paris för genomförandet av 
ockupationen var så oklara att de kunde tolkas hur som helst.  
 
Visst ville även Frankrike verka för en demokratisering av den tyska befolkningen 
i sin zon. Medan man i US- och GB-zonerna redan under senare delen av 1945 
gav tillstånd att bilda politiska partier skedde detta i F-zonen först ett halvt år 
senare. Den tyska befolkningen uppfattade denna försening som ett misstroende 
mot dem och som en hämnd från ockupationsmaktens sida. Genom forskning på 
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senare tid har det framkommit att fransmännen valde en annan väg till politisk 
skolning och fostran till demokratisk mognad än den andra ockupationsmakterna. 
Som första steg i denna process ville fransmännen undanröja befolkningens 
misstroende mot ockupationsmakten, vilket förstås tog tid. Laffon ville gå vägen 
över återuppbyggnadsföreningar och antifascistiska föreningar som skulle 
undanröja det samhälleliga kaoset, en ”grundskola” på lokal nivå för demokratiskt 
tänkande däri inbegripet att människor skulle lära sig hänsynstagande och 
kompromissande. Därefter planerades att fackföreningar skulle tillåtas. Först som 
tredje steg skulle partier tillåtas och val hållas. Det franska vägvalet har alltför lätt 
kunnat kritiseras i och med att de amerikanska lösningarna à priori har framställts 
som de bästa, vilket kan hända är helt fel. 
 
I förhållande till den 
denazificeringsmodell 
som valdes i US-zonen 
med amerikanska dom-
stolar förespråkade man i 
F-zonen för att få en mera 
långvarig effekt rann-
sakan inför tyska dom-
stolar och en s.k. självre-
nande process, ty den 
förutsatte en uppgörelse 
med det egna förflutna. 
Att enligt denna modell 
skipa rättvisa i ett stort 
antal ärenden var dock mycket svårt. Den franska modellen förde in i en 
återvändsgränd. 1947 följde den franska militärregeringen därför den i US-zonen 
tillämpade modellen. 
 
Demonteringarna var förstås till stor skada för F-zonens näringsliv. De lokala 
representanterna för ockupationsmakten gjorde ofta motstånd då de insåg 
konsekvenserna härav för sin region. Uppenbarligen fattades beslut om 
demonteringar på olika nivåer och mot Kontrollrådets beslut var det förmodligen 
svårt att argumentera. Värdet av demonterade anläggningar har också ifrågasatts i 
och med att ett politiskt pris var förknippat med dessa aktioner. Klart är att F-
zonens svaga agrarproduktion inte kunde täcka behovet av livsmedel, vilket var en 
orsak till den långvariga hungersnöden. De omfattande demonteringarna drabbade 
förstås produktionen och möjligheterna att skapa valutareserver för import av 
livsmedel. 
 
Inom det kulturella området gjorde den franska ockupationsmakten tidigt lovvärda 
insatser. Man menar att detta kulturella arbete indirekt banat väg för 

 57



Elyséefördraget 1963. Kulturlivet i F-zonen var redan fram till valutareformen 
mycket rikt. Teatergrupper etablerade sig, konstutställningar arrangerades, 
förlagshus grundades, universiteten öppnades tidigt och nya grundades. Redan 
1952 hade 18 franska institut grundats, d.v.s. ungefär det antal som finns idag. 
Men även inom kulturpolitiken förekom spänningar mellan å ena sidan 
reformvänliga och försoningsberedda företrädare och å andra sidan 
ockupationsmakten. 
 
En rad negativa föreställningar påverkade och försvårade befolkningens relationer 
till den franska ockupationsmakten. Bilden av den ”svarta skammen” d.v.s. 
våldtäkter på tyska kvinnor av färgade franska soldater efter första världskriget i 
Rhenlandet hade odlats av NS-propagandan. Denna bild förknippades med 
situationen under den pågående ockupationen efter 1945. Ett annat belastande 
förhållande var ockupationspolitikens inkonsekvens och ogenomskådliga koncept. 
Ständigt nya pålagor gav aldrig något hopp om förbättring, demonteringarna 
fortsatte och hungersnöden ökade. Den franska modellen att bedriva 
demokratiseringen var abstrakt och kunde inte finna förståelse bland befolkningen. 
Emellertid, den tyska politiska eliten prisade den, men vad hjälpte det!  
 
F-zonens befolkning hade i grunden en konservativ politisk uppfattning. Därför 
avböjde befolkningen den socialistiskt inriktade näringspolitik som 
ockupationsmakten försökte lansera. I US-zonen bannlystes allt som kunde 
sammankopplas med socialism av ockupationsmaktens högste företrädare general 
L. Clay, vilket förstås blev känt för befolkningen även i F-zonen. I sydvästra 
Tyskland hade de allierade visserligen kommit som befriare. Men nöd, hunger och 
sjukdomar gjorde livet outhärdligt och ockupationen betraktades helt ur detta 
hunger- och nödperspektiv. Slutligen jämförde de breda massorna sin situation 
med förhållandena i US- och GB-zonerna där man ändå kunde se en annan politisk 
utveckling och kunde skönja en viss optimism om bättre tider. Människorna kände 
sig som andra klassens tyskar. Då blev domen över den franska 
ockupationsmakten förstås förkrossande.  
 
Frankrikes obstruktionspolitik i Kontrollrådet under efterkrigsåren bedöms idag av 
historikerna mera nyanserat än tidigare. Den franska politiken var starkt 
anticentralistisk då det gällde Tysklands politiska makt men inte då det gällde 
näringsliv och ekonomi. Detta har tidigare inte tillräckligt framhållits. Att 
praktiskt förena dessa strävanden var förstås mycket svårt. Grundandet av 
”länderna” (delstaterna) pågick under 1946/47 och egna författningar utvecklades. 
Fransmännen var mycket noga med att de centralistiska elementen skulle hållas 
under kontroll och interzonala politiska kontakter var inte tillåtna. Inte heller fick 
partier i ett land samverka med ett parti i ett angränsande. Den franska modellen 
gick ut på att länderna skulle vara så självständiga som möjligt för att försvaga 
centralmaktens ställning. Den amerikanska modellen var däremot att skapa så 
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snarlika förhållanden som möjligt vid ländernas bildande för att i en framtida 
förbundsstat skapa goda samverkansförhållanden. Den franska politiken medförde 
en politisk och ekonomisk isolering. 
 
Fortsättningsvis (1947 och därefter) bedrevs den ”stora politiken” i det bizonala 
näringslivsrådet (Wirtschaftsrat) som F-zonen dock avstod från att medverka i, 
vilket förstås var negativt för regionens utveckling. Numera kunde konturerna av 
en framtida statsbildning - d.v.s. Förbundsrepubliken - skönjas, det fanns inget 
alternativ. Londonbesluten av 1948 och bifallet till bildandet av 
Förbundsrepubliken passerade med nöd och näppe Nationalförsamlingen i Paris 
med röstsiffrorna 300 mot 286. Den Tyska Förbundsrepublikens framväxande 
motsvarade principiellt franska målsättningar, om än graden av decentralisering 
inte helt svarade mot deras önskan. 
 
Saarområdet förblev dock fortsättningsvis ett problem. Frankrike var inriktat på en 
assimilation och förbjöd tyskorienterade partier. Uppfattningen i Paris svängde 
emellertid och man började odla tanken om en integration som skulle uppfylla F:s 
säkerhetspolitiska mål. Schuman lade fram sin plan 1950 om Kol- och Stålunionen 
som byggde på Monnets idéer framförda 1943. Denne var 1943/44 rustnings- och 
försörjningsminister i franska befrielseutskottet i Alger. Monnet var rådgivare åt 
Schuman då han utarbetade sin plan. Alltnog, sammanvävningen av fransk-tyska 
intressen blev grunden till en fortsatt europeisk integration. Elyséefördraget 1963 
var en milstolpe i de fransk-tyska relationerna. 
 
Den franska ockupationspolitiken uppbars inte av någon idealism utan 
dominerades av intressepolitik och säkerhetssträvanden. I dagens ljus ter sig den 
franska ockupationen efter kriget som en tid av kriser och demokratiska uppbrott. 
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Flyktingkatastrofen och bostadsnöden 
 
 
Detta avsnitt bygger på framställningar lämnade av: Führer (1999); Steinert 
(1999); min fars brev till min mor och mitt eget minne. 
 
Flyktingkatastrofen 
 
Flykten och fördrivningen av den tyska befolkningen från östra Europa i slutfasen 
av kriget och i anslutning härtill hör till de stora ”tvångsvandringarna” under 
1900-talet. Denna vandring förorsakade, förutom ofantligt mänskligt lidande, stora 
sociala, kulturella och mentala förändringar, vilka näppeligen kan överskattas. 
Omhändertagandet av denna flyktingström och lösandet av alla materiella problem 
i samband härmed, måste ur historisk synpunkt betraktas som en enastående 
prestation. Den måste krediteras myndigheterna och befolkningen i såväl DDR 
som framför allt i Förbundsrepubliken Tyskland (BRD).  
 
I samband med att SU-trupperna på hösten 1944 nalkades tyskt territorium, 
utlöstes en flyktingvåg. Fronten hann dock att stabiliseras innan SU-arméerna 
startade den stora Weichseloffensiven i mitten av januari 1945. Denna offensiv 
förorsakade en betydligt mera omfattande andra panikartad flykt av 
civilbefolkningen undan fienden. Omkring fem milj. människor kom att nå mål 
inom områdena för de blivande fyra ockupationszonerna. Men många andra 
flyktingar hanns upp av SU-trupperna. En del av dem återvände till sina hemorter 
eller stannade där de befann sig i de östra provinserna, medan åter andra av 
sovjetmakten deporterades till SU:s inre. 
 
Under juni-juli 1945 påbörjades utvisningen/fördrivningen av tyskar, som befann 
sig inom det ”nypolska” området, d.v.s. i första hand inom en remsa av 100-200 
km bredd utmed Oder-Neisse-gränsen. Detta kom att bli den tredje flyktingvågen, 
men en fjärde skulle följa. Dessa människor fördrevs och var i ordets egentliga 
mening inte flyktingar utan fördrivna. De tilläts ofta att endast medföra en 
kappsäck per person. För rikstyskarna som fick lämna Ungern vet jag att den 
maximala vikten uppgick till 15 kg per person. Inom loppet av tre veckor 
utvisades 200-300 tusen människor, som kom att belasta områdena omedelbart 
väster om Oder-Neisse-gränsen. Ungefär samtidigt utvisades från Tjeckoslovakien 
mellan 700 och 800 tusen sudettyskar. Omkring 150 tusen av dem transfererades 
till Österrike, medan huvuddelen kom till Sachsen, alltså till SU-zonen. Trots att 
de allierade hade anmodat de polska och tjeckiska myndigheterna att tills vidare 
upphöra med utvisningarna under den pågående Potsdam-konferensen och för att 
ge rådrum åt det allierade Kontrollrådet att bättre kartlägga dirigeringen av 
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flyktingkontingenterna till de olika ockupationszonerna, fortsatte utvisningarna 
om än i en något begränsad omfattning.  
 
Först i november 1945 framlade Kontrollrådet sin ”överföringsplan” för tyska 
fördrivna medborgare från öststatliga områden till de fyra ockupationszonerna. 
Fransmännen visade sig vara mycket ovilliga att ta emot fördrivna, då dessa 
ansågs kunna vara mera revanschlystna mot det angränsande franska moderlandet 
än den bofasta tyska befolkningen. Men de var likväl tvungna att ta emot en 
mindre del flyktingar. Under 1946 mottogs den fjärde flyktingvågen och till de 
olika ockupationszonerna slussades efter bilaterala förhandlingar från de nypolska 
och gammalpolska områdena 2 milj. fördrivna, av vilka 1,4 milj. slussades till den 
brittiska zonen och 0,6 milj. till de övriga zonerna. Vidare kom detta år 1,2 milj. 
tyska och folktyska medborgare från Tjeckoslovakien samt 170 tusen från Ungern 
till den amerikanska ockupationszonen. Under 1947 mottogs endast 500 tusen 
fördrivna. Kulmen på flyktingströmmen nåddes alltså i slutet av 1945 och framför 
allt 1946. 
 
Vid en zonövergripande 
folkräkning 1950 visade det 
sig att man i de båda tyska 
staterna kunde räkna in 
sammanlagt 12,45 milj. 
tyska flyktingar och för-
drivna, därav 7,9 resp. 4,1 
milj. i BRD och DDR samt 
370 tusen i Österrike samt 
115 tusen i andra länder. 
Dessa människor hade följande ursprung: Före detta tyska östområden (främst 
nypolska) 7,0 milj., Tjeckoslovakien 3,1 milj., Polen (gammalpolska områden) 
och fristaden Danzig 1,4 milj. resp. 307 tusen samt från Jugoslavien, Ungern, 
Rumänien och de baltiska staterna 282, 210, 103 resp. 72 tusen. Personer med 
tyskt medborgarskap och bosatta i främmande länder kallades för folktyskar. 
Exempel på sådana var minoriteter i Tjeckoslovakien (bl.a. sudettyskar), Ungern, 
Rumänien (Siebenbürgen), Ryssland (Wolgatyskar) och andra länder. I många fall 
hade tysktalande befolkningsgrupper för hundratals år tidigare kallats till dessa 
länder för att bidra till deras ekonomiska utveckling och härvid erhållit 
gynnsamma vilkor. 
 
Inom de enskilda ockupationszonerna skedde fördelningen av flyktingarna i 
huvudsak genom de tyska myndigheternas försorg. Beroende på det tillgängliga 
bostadsbeståndet kom i de västliga ockupationszonerna flyktingandelen att vara 
högst (i % av totala befolkningen) i Schleswig-Holstein (33), Niedersachsen (27) 
och Bayern (21). I SU-zonen var andelen högst i Mecklenburg-Vorpommern (42). 
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Beroende på den omfattande förstörelsen genom bombningarna var andelen 
flyktingar i storstäderna låg, med exempelvis Hamburg och Berlin (7) samt 
Bremen (9).  
 

Snart efter det att man 
påbörjat den avtalsenliga och 
mycket omfattande 
mottagningen av de 
fördrivna från Polen och 
Tjeckoslovakien, kom man 
överallt att nå gränsen för att 
kunna bereda människorna 
plats i bostäder. De lokala 
tyska myndigheterna var 
tvungna att inrätta 
flyktingläger, från vilka 

flyktingarna successivt skulle slussas vidare till bostäder. För sådana 
massförläggningar utnyttjades före detta läger för krigsfångar eller slavarbetare, 
kaserner, fabriker, bunkrar, gymnastiksalar o.dyl. Det rådde brist på allt som dessa 
människor var i behov av, såsom sängar, madrasser, täcken, filtar, enklaste 
möbler, husgeråd o.s.v. Enligt ockupationsmakterna skulle vistelsen i dessa läger 
bli så kortvarig som möjligt. Men detta hindrade inte att vistelsen i 
massförläggningar utsträcktes och i vissa fall kanske kunde räknas i år. Så levde 
1950 fortfarande 900 tusen flyktingar samt 1,2 milj. andra (utbombade) i 
”nödvåningar”, och 1955 var det ännu nära 200 tusen flyktingar som levde i 
sammanlagt knappt tvåtusen läger. 
 
Dessa människors liv i lägren kännetecknades genomgående av att de saknade en 
privat sfär. De kunde inte dra sig undan och vara för sig själva. Ofta var det bara 
ett kritstreck på golvet som antydde deras ”område”. Någon förbättring uppnåddes 
kanske genom att man hängde upp några säckar, ett skynke eller en presenning 
som skydd mot insyn. Härtill kom de begränsade ytorna, trängseln och de 
erbarmliga sanitära förhållandena. Kylan och den bristfälliga näringsförsörjningen 
under de första åren måste också ha inneburit mycket stora påfrestningar. Nöden i 
vissa bayerska läger förde hösten 1948 till hungerstrejker. 
 
Särskilt problematiskt var det för de flyktingar, som levde i före detta fång- eller 
tvångsarbetsläger, eftersom den lokala befolkningen empatilöst betraktade dem 
fortsättningsvis som interner. Lägerlivet kom för många flyktingar att medföra 
mycket negativa mentala och sociologiska effekter, som försvårade deras 
anpassning till ett normalt och samhällstillvänt liv. I SU-zonen utnyttjades 
flyktingars situation politiskt genom att värva dem till det kommunistiska 
systemet. Lägerlivets följder blev ofta s.k. flyktingneuroser, vilka yttrade sig i 
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likgiltighet, apati, oföretagsamhet, skräckföreställningar, stingslighet och i 
talsvårigheter hos barn, människorna institutionaliserades. Allt detta påverkade 
givetvis också dessa människors beredvillighet att senare söka ett arbete. Bland de 
arbetslösa kom flyktingarna att vara överrepresenterade. Antalet arbetslösa i BRD 
nådde sin kulmen och uppgick 1950 till 1,9 milj. med en överrepresentation av 
flyktingar till följd av strukturella förändringar i lantbruket och servicesektorn. 
 
I BRD påbörjades 1949 ett statligt stött omflyttningsprogram för flyktingar från 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen och Bayern till Württemberg. Inom detta 
program flyttade under en begränsad tid 32 tusen människor. Detta 
omflyttningsprogram följdes redan 1950 av mera omfattande omflyttningar, inom 
vilka fram till 1960 knappt 1 milj. människor flyttade. Därutöver flyttade under 
samma tidsintervall ytterligare 1,7 milj. flyktingar utan sådant programstöd. 
 
Intressant är också frågan om inflyttningen av personer från SU-zonen till de 
västliga zonerna. Någon statistik för tiden före 1950 föreligger ej. Men för tiden 
därefter och fram till 1961 redovisas en vandring i västlig riktning av 3,6 milj. och 
i östlig riktning av knappt 0,5 milj. personer. Omkring en fjärdedel av de från SU-
zonen till Förbundsrepubliken flyttade personerna kom ursprungligen från 
områdena öster om Oder-Neisse-gränsen. Denna kontingent svarade ungefär mot 
antalet människor vilka ursprungligen kom som flyktingar/fördrivna till SU-zonen. 
 
Slutligen något om omfattningen av tyska medborgares emigration till andra 
länder. Eftersom arbetslösheten i Tyskland efter kriget var omfattande och 
framtidsutsikterna för ett drägligt liv dåliga, lockades många yngre personer att 
emigrera. Emigration förutsatte generellt ett inresevisum till respektive land. 
Därutöver erfordrades även ett utresevisum för att kunna lämna BRD, detta för att 
få kontroll över eventuella krigsförbrytare. Ett antal länder införde också lättnader 
för immigration av ”displaced persons”, bl.a. Frankrike, Storbritannien, Kanada 
och USA. Folktyskar räknades som sådana. Detta förhållande medförde att 
flyktingarnas andel bland emigranter från Tyskland var större än vad deras andel 
av befolkningen motsvarade. Under åren 1946-61 emigrerade 1,5 milj. personer 
från Tyskland, av dem var 0,8 milj. tyskar och 0,7 milj. av annan nationalitet. Av 
dessa emigrerade till USA, Kanada och Australien 385, 234 resp. 81 tusen 
personer med tyskt medborgarskap. Under slutet av 1950-talet minskade intresset 
för emigration, i huvudsak som en följd av det ekonomiska uppsvinget i BRD. 
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Bostadsnöden 
 
Redan i slutet av 1943 genomförde bostadsnämnden i Rahlstedt 
fastighetsbesiktningar för att kontrollera beläggningen av bostäderna i förhållande 
till de personer, som var skrivna på respektive fastighet. För Thomkefamiljen 
innebar det att ett rum beslagtogs enligt en särskild lag (Reichsleistungsgesetz, 
utfärdat 1941, handlingen finns kvar). Av konfiskeringshandlingen framgår att 
beslutet inte kunde överklagas. Det måste ha varit i början av 1944 som en 
”hyresgäst anvisades”, en ingenjör Gehle i 50-årsåldern, som arbetade på ett av 
varven i Hamburg. Pappa Walter hade affärskontakt med honom. Gehlefamiljen 
var utbombad, hans fru hade evakuerats österut, sonen var inkallad och dottern var 
gift. I och med att han var ensam, var det lämpligt att han blev hyresgäst framför 
någon med barn. Han visade sig ha starka NS-sympatier och hotade att anmäla 
min mor för polisen för hennes uttalanden mot NS-systemet. Dessutom odlade han 
egendomliga astrologiska föreställningar, som gjorde honom bergsäker på att 
Hitler skulle segra. Efter kriget hade han väl glömt bort det mesta av sina 
uttalanden. Min bror Gunnar och Gehle kom ej heller överens efter kriget i 
politiska frågor. I sin brevväxling med Mamma Märta kommenterade han tydligen 
denna situation, vilket gav Mamma Märta anledning att svara hur mycket själsligt 
lidande jag skaffat mig genom att inte komma överens med dessa elaka människor, 
men skada någon skall vi aldrig. Låt oss höja oss över nazismens hat och låt oss 
nu se framåt, låt ossej ta skada av dessa människor. Om man ständigt tänker på 
dessa negativa sidor, så lider man själv. Vi har alla att vara tacksamma för så 
mycket (MT april 46).  
 
Men bostadsnöden kom att accelerera under 1944 till följd av de fortsatta 
bombningarna och nådde kulmen efter kriget till följd av den enorma 
flyktingvågen österifrån. Vid krigsslutet torde antalet förstörda bostäder i det 
kvarvarande Tyskland ha uppgått till inemot 3 milj., vilket svarade mot ca 18% av 
landets totala bostadsbestånd. Detta värde förefaller överraskande beskedligt i 
förhållande till det intryck man fick, då man såg storstädernas massförstörelse. 
Men landsbygds- och småstadsbebyggelsen utsattes för mindre förstörelse. 
Enskilda större städer hade drabbats mycket hårt. I många städer hade mellan en 
tredjedel och hälften av 1939 års bostadsbestånd förstörts för att i andra vara ännu 
mera omfattande, exempelvis i Kassel, Duisburg och Dortmund hade 64-66%, i 
Köln 70% och i Würzburg hade hela 74% av bostadsbeståndet förintats. 
 
Trycket på bostadsbeståndet blev efter krigsslutet oerhört krisartat. Då förordnade 
det allierade Kontrollrådet att alla kommuner skulle inrätta bostadsnämnder, som 
fick ta tvingande ansvar för att ”ordna” med bostäder åt landets bostadslösa. 
Någon egentlig nyproduktion att tala om kom på grund av materialbrist och 
transportsvårigheter inte igång förrän efter 1948 års valutareform. Därför var den 
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enda möjligheten att ”pressa” det befintliga bostadsbeståndet till det yttersta. Av 
Pappa Walters brev framgår att man sommaren 1946 per person räknade med en 
bostadsyta av 6-7 m2. I oktober samma år bestämde den brittiska 
ockupationsmakten också att ett läger med 21 tusen tyska flyktingar i Danmark 
skulle upplösas och att dessa människor skulle placeras i Schleswig-Holstein. För 
att ge tvånget ett mera demokratiskt ansikte och garantera insyn i beslutstagandet, 
skulle lokala kommissioner bestående av fastboende och inflyttade medborgare 
utgöra referensgrupper åt myndigheten-bostadsnämnden och ”garantera” att 
besluten var rimliga. 
 
Ont blod bland civilbefolkningen väckte de allierade militärregeringarna 
konfiskering av bostäder åt sina anställda inom förvaltningen. Dessa 
konfiskationer genomfördes ofta på ett mycket hänsynslöst sätt, som ökade 
animositeten mot ockupationsmakten i ett redan förut spänt läge. I den brittiska 
och amerikanska zonen rörde det sig om i det närmaste 200 tusen resp. 120 tusen 
rum. Motsvarande torde ha gällt i de franska och sovjetiska ockupationszonerna. 
Självfallet konfiskerades i första hand de mera välvårdade och oskadade 
fastigheterna. Deras ägare kom att inkvarteras under samma villkor som övriga 
bostadslösa. Efter två till tre år började dock ockupationsmakten att lösa sina 
boendeproblem på annat sätt. I den mån möbler saknades för ockupanterna, 
beslagtogs även sådana (WT maj 1946), men då i första hand från sådana, som var 
NS-belastade, vilket av befolkningen uppfattades som rättmätigt. 
 
I en landsomfattande bostadsinventering 1950 fann man att fortfarande 41% av 
bostäderna hade tvångsinkvarterade. Bostadsbristen medförde självfallet 
komplikationer. Till en början hade befolkningen förståelse för att bostadsnöden 
måste lösas. Men omkring 1947 brast på många håll tålamodet. Flyktingar från 
SU-zonen betraktades inte längre som riktiga flyktingar och ansågs utgöra en 
orättfärdig belastning. Tvångssituationen hade många konsekvenser. En 
skiktbildning framträdde, husägarna som de besuttna och flyktingarna som de 
fattiga och rättslösa. Denna ”orättvisa” mellan besuttna och ickebesuttna kom 
dock senare att korrigeras skattemässigt genom ”Lastenausgleich”, en särskild 
skatt som Märta också fick erlägga innan hon sålde fastigheten på Adolfstraße. 
Tvister de boende emellan löstes oftast utan inblandning av rättsväsendet, så ock i 
Adolfstraße. Vi medboende levde vid sidan om varandra och engagerade oss inte i 
varandras situation.  
 
Mot denna bakgrund tedde det sig förståeligt att vårt hus fylldes med nya 
”medboende”. Efter min hemförlovning hösten 1945 hade herr Gehles hustru 
återvänt som flykting och sonen hade frigivits ur krigsfångenskapen. 
Bostadsnämnden hade i vårt hus beslagtagit ytterligare ett sovrum och 
jungfrukammaren på övre våningen, som familjen Gehle om tre vuxna personer 
kom att disponera framöver. Några månader senare på våren 1946 blev det dags 
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för nästa besök av representanterna för bostadsnämnden och det tredje sovrummet 
på övervåningen konfiskerades och ett ungt par (Jakobsen) flyttade nu in. Detta 
innebar att tre familjer skulle samsas om köket, förrådet i källaren samt toaletten. 
Såvitt jag minns, kom badrummet att helt disponeras av oss själva. Fråga om bad, 
var det förstås inte för någon, eftersom husets centralvärme på grund av koksbrist 
var avstängt. Våra hyresgäster fick ordna med tvättmöjligheter enligt det gamla 
systemet med ”lavoar och hink”. Vatten fick hämtas i köket innan frosten satte 
stopp för det och därefter i källaren. 
 
Som tur var hade vårt hus på Adolfstraße två skorstenar. Med undantag för 
jungfrukammaren fanns det möjlighet att i alla rum sätta in kaminer. Något 
komfortabelt boende var det inte, eftersom kaminen tog viss plats och begränsade 
rörelsefriheten. I stort sett gällde för våra medboende att de per person 
disponerade kanske 7-9 m2. Min far, Gunnar och jag disponerade de tre rummen 
på nedre botten av huset. I det s.k. herrummet, som av oss tre utnyttjades som 
vardagsrum och där Gunnar hade sin säng, hade Pappa Walter låtit sätta in en 
kamin. Denna kamin försåg hjälpligt de tre rummen med värme genom att 
skjutdörrarna mellan de intilliggande rummen öppnades. Dessutom hade vi en stor 
hall, men den betraktades som genomgångsutrymme och saknade dessutom 
uppvärmningsmöjlighet. Vi var alltså tre familjer om sammanlagt 8 vuxna 
personer i huset.  
 
Köket kom att utnyttjas många timmar per dag, och detta skedde enligt 
överenskomna tider. Visst fanns det problem, exempelvis tillgången på gas. 
Gasproduktionen kom troligen inte igång förrän sent på hösten 1945. Det rådde 
denna tid stor brist på kol, råvaran för stadsgasframställning. Trycket i 
gasledningen var ofta så lågt, att det tog lång tid att få anrättningarna färdiga. 
Ibland uteblev gasen. Gasen var förstås ransonerad, men närmare uppgift om 
kvantitet saknas. Ransoneringen gav i alla fall anledning till att husets boende höll 
ögonen på varandra och att alla höll sig inom sina tider att använda gasspisen.  
 
Vintern 1946/47 kom jag att minnas, den var hård och snöfattig och den stränga 
kylan varade länge. Rapporteringen i min fars brev visar att nattemperaturer under 
–200 och dagtemperaturer under –100 rådde i stort sett från i början av januari till i 
början av mars, med undantag för en kort period i början av februari, då 
dagtemperaturen låg ovanför nollstrecket, medan nattemperaturen fortfarande var 
låg. Den långvariga och stränga kylan förorsakade problem, katastrofer och 
tragedier samt gjorde livet outhärdligt för många. Vårt koksförråd fick vi hantera 
varsamt, så vi eldade i kaminen i ”vardagsrummet” och nådde på eftermiddagarna 
och kvällarna en temperatur av maximalt 170, en nivå som är för låg för att känna 
trivsel, att kunna läsa och skriva. I sovrummet, som Pappa Walter och jag 
disponerade, var temperaturen på mornarna ofta endast +40 (WT febr. 47). I köket 
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och våtrumsdelen kom temperaturen aldrig över nollstrecket. Skulle man vistas i 
köket, var det lämpligt att man hade fingervantar med avklippta toppar på sig.  
 
Det fanns alltså en toalett i husets våtdel på nedre botten, som skulle täcka behovet 
för huset 8-9 invånare, vilket innebar ett ”behärskat användande”. Tilläggas kan 
att uppvärmning här inte var möjlig. Då kylan kom, frös vattnet och de sedvanliga 
toarutinerna fick anpassas därefter. Lösningen innebar att man inledde sitt 
toabesök med att beväpna sig med den rejäla, galvaniserade plåthinken och gick 
ner i källaren för att förse den med några liter vatten, uppsökte toaletten, ställde 
hinken bredvid toastolen, satte sig så bekvämt man kunde, rätt placerad i 
förhållande till den inunderstående hinken, med sin ena skinka på sittringens kant 
för att uträtta det man avsåg. Rutinen därefter var att man gick ut för att tömma 
hinken i septiktanken, vars lucka stod öppen. Om i trängande fall de manliga 
inneboende så kände, tog de sig, för att lätta på trycket, friheten att uppsöka en 
undanskymd plats i trädgården. Så var det med den saken. 
 
Den genom matlagning bildade vattenångan kondenserade i köket på de kaklade 
ytterväggarnas insida. Ispansaret blev centimetertjockt och kaklens glasyr 
sprängdes delvis sönder. Fönstret hölls stängt på grund av kylan utanför. Många 
människor skyddade sig mot kylan genom att de även på dagtid låg i sina sängar. 
Påföljande vinter, alltså 1947/48, rådde också stark kyla, men inte under så lång 
tid. Temperaturen i sovrummet låg på morgnarna på +50 och i matkällaren gick 
den åter ner mot nollstrecket. Avloppsledningarna var åter obrukbara (WT febr. 
48). Så det var bara att ta fram toahinken och tillämpa den teknik, som vi så 
framgångsrikt hade experimenterat fram 12 månader tidigare.  
 
I Hamburg var gasen, som tidigare nämnts, ransonerad och den tilläts inte att 
utnyttjas för uppvärmningsändamål. Man förutsåg en energikris, ty skolorna fick 
inte börja sätta igång centralvärmen förrän den 1 december, och då var 
inomhustemperaturen +40 (ST dec. 46). Beroende på lokalbrist var skoltiden för 
oss mellan 10 och 15, senare mellan 7 och 13 (ST okt. 46, resp. sep. 47). Livet 
underlättades inte av att el-försörjningen två dagar per    vecka var avstängd kl. 7 – 
21. En fotogenlampa eller ett stearinljus fick duga. Enstaka dagar fanns det el 
endast i 2 timmar. I källaren, där konserver och potatis förvarades, kunde 
temperaturen hållas på en nivå, som inte understeg +20, med hjälp av en liten 
fotogenkamin. Den långvariga och stränga kylan gjorde att skolor och universitet 
stängdes och jullovet förlängdes.  
 
Sjukhusen kunde inte operera. Dagligen rapporterades i tidningar om att 
människor i sina delvis mycket primitiva bostäder hade frusit ihjäl. Många 
människor fick ”frostbölder” (så också min far på en stortå) i samband med att de 
väntade på bussar eller tåg, som alltid p.g.a. tekniska brister och överbelastning 
var försenade. Nedsatt näringsstatus ökade också risken för spridning av 
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sjukdomar. Så rapportades exempelvis att Tbc spred sig. I ett av sina brev skriver 
Walter att kylan är värre än hungern. I brev av den 9 mars skriver han att kylan 
äntligen har vikit, om inte på natten, så dock på dagen samt den 13 april att solen 
värmde och man åter kunde se människor som log. Då kunde vi åter lämna tvätten 
till vår ”tvättman” (Max Tänzer), som under månaderna innan inte kunde ta emot 
tvätt på grund av ideliga avbrott i el- och gasförsörjningen. 
 
Det måste ha varit under senare hälften av 1947 som familjen Gehle fick ett eget 
boende i en liten nyproducerad lägenhet mera centralt i Hamburg. I och med att de 
flyttade, var det förstås andra som skulle överta den frigjorda boytan. Det blev två 
parter, en ensamstående f.d. bankman (Barnack) i 50-årsåldern, som anvisades ett 
rum, och en medelålders kvinna (fru Braun) med vuxen son, som övertog ett rum 
och jungfrukammaren efter Gehles. För att mr. Barnack skulle få tillträde till sitt 
rum, var han tvungen att passera via Jakobsens rum. Ett draperi sattes upp så att 
deras privatliv var ”skyddat”. De uppgav att de stördes av mr. Barnacks otroliga 
snarkningar på andra sidan draperiet! Snarlikt var det på många håll. Någon 
avskildhet i ordets egentliga mening mellan människor medgav inte detta boende 
överhuvudtaget, väggarna var tunna och dörrarna/draperierna inte särskilt 
ljudisolerande. Nöden skapade sina egna lösningar och människorna fick se 
annorlunda på saker och ting. Nu bodde alltså fyra ”familjer” i huset. 
 
När kylan hade vikit, var det dags att försöka få igång vattenledningssystemet till 
badrummet, toan och köket. Flera rör hade sprängts genom frosten. Det var 
omöjligt att få dem ersatta, det fanns inte några rör. Istället fick de lödas, vilket var 
lite knepigt med tenn. Lödningarna höll dock för det relativt låga tryck det var 
fråga om. Ett annat problem var att få toalettavloppet att fungera igen. Tjälen hade 
gått ned i marken till 1,1 m. Detta förutsatte att vi fick gräva upp avloppsledningen 
i den tjälade marken och leta rätt på stoppet. Ledningen utgjordes av glaserade 
tegelrör, som det inte heller fanns någon ersättning för. Man fick försiktigt knacka 
hål på rören och föra in rensbandet och på det sättet få fart på avloppet, vilket var 
ett mödosamt företag. En framgångsrik hantverksinsats gav dock en känsla av 
särskild tillfredställelse i samband med de närmaste toabesöken! Vintern hade 
varit hård och satt sina spår i trädgården, större delen av de högstammiga rosorna 
hade frusit, förutom en del skador på fruktträden hade skett (ST maj 47, mina egna 
brev till Mamma Märta).  
 
Boendet på en mycket begränsad yta och under så primitiva förhållanden innebar 
ett otroligt slitage på bostadsbeståndet. Exempelvis medförde trångboddheten ett 
osedvanligt slitage på golven. Eldandet med delvis mycket sur ved medförde att 
skorstenarna förstördes genom tjärkondensat i rökgångarna. Tjäran diffunderade 
genom murverket och missfärgade innerväggarna. Ängslan om värmen gjorde 
också att man ventilerade alldeles för lite. I Tyskland har man aldrig resonerat som 
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i Sverige om att sörja för ventilation via särskilda luckor eller trummor. Sådana 
fanns i bästa fall i köken. Fuktskador uppstod därför lite varstans på fastigheterna.  
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Krigsbyte och krigsskadestånd 
 
 
För detta avsnitt har följande källor utnyttjats: Bührer (1999); min fars brev till 
min mor samt egna minnen. 
 
De allierades olika prioriteringar 
 
De allierade var av förståeliga skäl inriktade på, att efter ett segerrikt slut på det 
eländiga kriget, begära krigsskadestånd av Tyskland. Så hade även skett efter 
första världskriget i de s.k. Versaillesförhandlingarna. En konkret planering av 
Tysklandspolitiken efter kriget diskuterades i slutet av 1942 och planerades mera 
konkret efter årsskiftet 1943/44. Trots det förhållandet att man mellan de tre 
stormakterna SU, GB och USA var relativt överens om att man skulle avstå från 
penningmässiga skadestånd, varierade deras föreställningar avsevärt om det 
materiella innehållet i de framtida skadestånden. På den tiden gällde ungefär 
följande: 
 
SU ställde de mest omfattande fordringarna, dels av säkerhetspolitisk och dels av 
ekonomisk art. Man var i första hand intresserad av materiella leveranser ur den 
löpande produktionen, demonterade industrianläggningar samt arbetskraft. Frågan 
om den tyska befolkningens existensmöjligheter på längre sikt relaterad till 
skadeståndets effekter visade man ingen förståelse för. 
 
USA å andra sidan företrädde helt andra prioriteringar och stod därmed i motsats 
till SU:s idéer. Man insåg att USA:s enorma krigsindustri behövde omstruktureras 
till en fredsindustri, som i framtiden erfordrade avsättningsmöjligheter för sina 
produkter. Hela Europa bedömdes av USA bli en viktig exportmarknad. Från 
USA:s sida var man därför främst intresserad av tyska tillgångar utomlands samt 
av tekniskt know-how och intellektuella tillgångar. Den deindustrialisering, som 
den s.k. Morgenthauplanen förutsåg, var när allt kom omkring av föga intresse. 
 
Storbritannien återigen prioriterade högst säkerheten mot en framtida tysk 
aggression, varför man förordade att den tyska krigspotentialen skulle förstöras, 
vilket överensstämde även med SU:s och USA:s intentioner. Man ville inte belasta 
Tyskland med långvariga skadeståndsbetalningar, istället var man intresserad att, 
med hänsyn till GB:s höga skuldsättning, få igång den egna industrin och utveckla 
normala handelsförbindelser och ville se Tyskland som en exportmarknad. Man 
var även angelägen om att Tyskland så snart som möjligt skulle få igång sin 
industri för att få exportinkomster för betalning av erforderliga importer. Ett 
demilitariserat Tysklands exportinkomster skulle enligt den brittiske 
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nationalekonomen och skadeståndsförhandlaren J.M. Keynes av konkurrensskäl 
belastas med en avgift av 10-25%, medel som skulle användas för fredsbevarande 
åtgärder eller projekt. 
 
Med hänvisning till de stora skador Frankrike (F) lidit under ockupationen, 
resonerade man ungefär som SU. Säkerhetspolitiska och ekonomiska motiv låg 
bakom kravet att Tyskland skulle avstå Ruhrområdet. Detta välkända 
industriområde ansågs ha varit landets vapensmedja. Industripotentialen bedömdes 
vara en viktig förutsättning för Tysklands ekonomiska makt och F uppfattade detta 
som ett politiskt och ekonomiskt hot. Emellertid kunde Frankrike inte påverka de 
allierades planer förrän hösten 1945, d.v.s. efter Potsdamkonferensen.  
 
Vid Jaltakonferensen i februari 1945 diskuterades skadeståndskraven mera 
konkret. SU lade fram en plan, enligt vilken Tyskland skulle betala ett skadestånd 
motsvarande $ 20 miljarder, räknat i 1938 års penningvärde, varav hälften skulle 
tillfalla SU. Hälften av detta skadestånd skulle omgående tas ut i form av 
”folkförmögenheten” (demontering av industrianläggningar, tillgångar i utlandet 
och aktier). Den andra hälften skulle under en 10-årsperiod tas ut genom 
varuleveranser från den löpande produktionen. USA betraktade detta förslag som 
en tänkbar diskussionsplattform, medan britterna inte kunde acceptera nivån av 
skadestånd. Man enades om typen av skadeståndet, d.v.s. demontering av 
industrianläggningar, konfiskation av utländska tillgodohavanden och användning 
av tysk arbetskraft samt bildandet av en skadeståndskommission. Denna fick dock 
aldrig se dagens ljus. 
 
 
Krigsskadeståndens omfattning 
 
De deltagande i Potsdamkonferensen i augusti 1945 insisterade på sina tidigare 
ståndpunkter gällande krigsskadestånd. Ett amerikanskt förslag kunde dock så 
småningom accepteras, som gick ut på att man delade Tyskland ur 
skadeståndssynpunkt i en östlig och en västlig del samt att det skulle ankomma på 
resp. ockupationsmakt att ta ut sin del samt att SU skulle tillerkännas 25% av de 
industrier, som skulle komma att demonteras i de västliga zonerna. På detta sätt 
utestängde västmakterna SU skickligt från tillgrepp på egen hand i västzonerna 
samtidigt som man slapp att fixera en bestämd omfattning av demontaget för SU:s 
räkning. Denna reglering kom säkerligen att bidra till den fortsatta politiska 
utvecklingen med en väst- och en östorienterad del av Tyskland. I övrigt skulle 
Tysklands framtida industriproduktion enligt Potsdamprotokollet ligga på 1932 års 
nivå, och denna nivå skulle vara grundläggande för den fortsatta demonteringens 
omfattning. Under hänvisning till att SU och F överskred sina i 
Potsdamprotokollet fastställda demonteringskvoter samt deras sätt att värdera 
industrianläggningar, avbröt man i maj månad 1946 planeringen av nya 
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demonteringsprojekt i USA- och GB-zonerna. Beslutade demonteringar av 
rustningsindustrier fortsatte man emellertid med, dock förmodligen inte för att 
sändas till SU. Ytterligare försök att fortsätta med en enhetlig värdering av 
demontageobjekten gjordes ej. 
 
Redan innan krigshandlingarna hade avslutats, påbörjade framför allt SU och 
Frankrike genom aktioner av de framryckande trupperna att målinriktat ta 
krigsbyten. Målen var inte enbart vapen och krigsmateriel, utan även 
livsmedelsdepåer, olika slags råmaterial, konsumtionsvaror, konstföremål, 
maskiner, tekniker och annan arbetskraft samt vetenskaplig personal. På sina håll 
demonterades anläggningar utan att det fanns möjligheter att transportera bort 
dem, vilket tyder på att man ville försvaga den tyska ekonomin. SU:s signaler var 
mycket tvetydiga, de som kom från Moskva favoriserade demonteringar, medan 
ockupationsmyndigheten i SU-zonen favoriserade att ta ut skadestånd från den 
löpande produktionen. Ett exempel på tagandet av krigsbyten kan vara 
förhållandena i Sachsen. Här demonterades 350 tusen maskiner i ca 1000 
industrianläggningar. Transportapparaten i SU-zonen åderläts som krigsbyte 
genom demontering av nära 12 tusen km räls. Så gott som alla järnvägssträckor 
gjordes enkelspåriga. Efter 1948 förekom inga ytterligare demonteringar. 
 
SU anses ha dragit stor ekonomisk fördel genom övertagandet av aktier i statliga 
företag. De flesta av dem utgjorde nyckelindustrier inom DDR, bland dem även 
uranverken i Sachsen. Dessa drevs enligt tysk lagstiftning, men aktierna innehades 
av SU-myndigheter. Först efter arbetarkravallerna den 17 juni 1953 kom detta 
förhållande att ändras och en stor del av aktierna överlämnades i DDR-statens ägo. 
 
Enligt Potsdamprotokollet skulle en skadeståndsagentur inrättas för att tillgodose 
andra staters krav mot Tyskland. Det rörde sig om 18 stater. En sådan kom också 
till stånd. Den placerades i Bryssel och leddes av en fransman. Hanteringen av 
dessa ersättningskrav var dock mycket byråkratisk och man menar att USA, GB 
och F plockade russinen ur kakan på ett för övriga stater ofördelaktigt sätt. Även 
dessa stater började omgående efter sitt intåg i Tyskland att tillskansa sig de 
materiella ting de var mest intresserade av. Huvuddelen av dessa krigsbyten kom 
aldrig att avräknas i skadeståndssammanhang. Denna taktik tillämpades mycket 
målmedvetet av Frankrike, som fram till 1947 hade bortforslat 12 tusen (enligt 
tyska beräkningar t.o.m. 42 tusen) verktygsmaskiner från tyska rustningsindustrier 
utan att krediteras som skadestånd. Enligt tyska beräkningar representerade de då 
ett anskaffningsvärde av 220 milj. RM. Dessa och andra transfereringar från den 
franska ockupationszonen till F hade stor ekonomisk betydelse för landet. 
Däremot kunde Frankrike inte realisera sitt krav på Ruhrområdets separation från 
Tyskland eller dess internationalisering. 
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I den brittiska zonen tog även de brittiska stridskrafterna krigsbyten i anslutning 
till inmarschen i Tyskland. Deras politiska målsättning gällde dock i första hand 
att undanröja Tysklands militära potential, medan den civila sektorn skulle skonas. 
Med stor harm reagerade den tyska befolkningen på att Nordsjöön Helgoland 
tömdes på sin befolkning och gjordes till träningsmål för brittiska bombflygare. 
Deklarationen om att skona den civila sektorn förefaller inte helt logisk i 
förhållande till GB:s handlande med hänsyn till bytestagandet av tyskt know-how 
och tekniskt kunnande utan att detta hos skadeståndsagenturen registrerades och 
krediterades som krigsskadestånd. Å andra sidan tycktes britterna inte ha varit 
särskilt energiska att registrera alla skadeståndsvärda objekt i sin zon och inte 
heller följde militärregeringen den egna industrins önskemål om att hämma de 
tyska konkurrenternas utveckling. Allt som allt förefaller det brittiska krigsbytes- 
och skadeståndstagandet ha varit relativt skonsamt i förhållande till situationen i 
SU- och F-zonerna. Från brittisk sida uppgavs 1952 att skadeståndstagandet, 
främst i form av fartyg och tyska utlandstillgodohavanden, uppgick till $ 140 milj. 
Oräknat förblev dock krigsbytet och ”intellektuella tillgångar” (know-how, 
tekniskt kunnande och patent) samt andra tillgrepp i samband med den brittiska 
krigsmaktens inmarsch i Tyskland. I maj 1946 skrev Pappa Walter att han förhörts 
av en norsk major vad gäller extraktionsförfarande av fiskprotein. Sannolikt kan 
detta hänföras till industrispionage och patentintrång. 
 
Amerikanernas intresse gällde framför allt intellektuella tillgångar såsom 
konstruktionsplaner, patent, interna forskningsrapporter, prototyper och förhör av 
specialister. Värdet av denna information har av USA-sakkunniga på senare tid 
skattats till storleksordningen $ 5 miljarder. Detta område hade alltså av USA-
ledningen prioriterats högst. Man insåg också på detta håll mycket snart det 
meningslösa i, och rentav risken av att förstöra den tyska återhämtningen genom 
omfattande demonteringar, vilket ledde till att man i maj 1946 avbröt sådana 
aktioner (dock inte av rustningsindustrier). Jag minns så väl Pappa Walters glädje 
över detta beslut, eftersom Wackerchemie i Burghausen utanför München (USA-
zonen), företaget som han arbetade för och representerade i Nordtyskland, hade 
ålagts att demontera ett par av sina stora reaktionsugnar. Detta slapp man alltså, 
vilket självfallet hjälpte företaget att senare hävda sig på marknaden. 
Ursprungligen hade man planerat att i GB- och USA-zonerna demontera 1800 
industrianläggningar. Den ändrade demonteringspolicyn reducerade antalet 
slutligen demonterade industrier till 667, och dessa var i huvudsak 
rustningsinriktade.  
 
 
Värdet av krigsskadestånden 
 
Vissa uppgifter föreligger beträffande storleken av de tyska krigsskadestånden och 
anges i miljarder US $ med värdet i slutet av 1940-talet. Uttaget i DDR och BRD 
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beräknades till: demonteringar 2,6 resp. 0,6; leveranser ur den löpande 
produktionen 7,0 resp. 0,13; ockupationskostnader 2,6 resp. 8,3; 
gottgörelsekostnader till offer för nazismen 0 resp. 10,0; statlig finansiell hjälp 
utifrån (som alltså är att betraktas som en inkomst) 0 resp. 4,1. Dessa uppgifter 
kan för DDR och BRD summeras till $ 12,2 resp. 12,93 miljarder. Dessutom finns 
det skadeståndskostnader som kan betraktas som gemensamma för hela Tyskland, 
exempelvis de allierades tillgrepp av intellektuella tillgångar värderade till 3,7 
miljarder (eller enligt ovan 5,0 miljarder); tyska utlandstillgångar 2,0; 
handelsfartyg 0,13; arbetsprestationer 3,4, d.v.s. sammanlagt $ 9,25 miljarder.  
 
En totalsummering ger då ett nettoskadeståndsuttag av US $ 34,4 
(12,2+12,93+9,25) miljarder med värdet i slutet på 1940-talet. Oräknat är då de 
uttag som de allierade gjorde i form av s.k. krigsbyten. Denna summa på $ 34,4 
miljarder skall då ställas i förhållande till de krav på $ 20 miljarder, som av 
segermakterna vid Jaltakonferensen bedömdes som mer eller mindre skäliga. 
Självfallet är det svårt att räkna om denna summa till dagens penningvärde. Enligt 
uppgift från SCB motsvarade en US $ i 1948 års penningvärde 2001 ett värde av $ 
7,4. I dagens penningvärde (2001) skulle de tyska krigsskadeståndet alltså kunna 
skattas till 34,4*7,4 =$ 255 miljarder, vilket motsvarar 2 700 miljarder SEK. För 
den genomsnittlige tyske medborgaren skulle detta belopp svara mot 36 000 SEK. 
Å andra sidan måste man kanske också värdera de pluseffekter genom att den 
tyska industrin tvingades att modernisera sin maskinpark, varigenom landet kom 
att få en konkurrensfördel gentemot andra länder. 
 
Sammanfattningsvis är det uppenbart att de allierade profiterat av 
krigsskadeståndet som ålagts Tyskland, förmodligen betydligt mindre genom 
demonteringarna av industrianläggningar än i form av uttag från den löpande 
produktionen och tillgreppen av intellektuella tillgångar. SU tillskansade sig större 
tillgångar än GB och USA. Helt klart är också att ett tyngre skadeståndsuttag 
drabbat DDR än BRD. Oklart är dock, i vilken utsträckning demonteringarna i 
Tyskland bidragit till en snabbare återhämtning av BRD i samband med 
”Wirtschaftswunder” under 1950- och 1960-talen. 
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Kommunikationer 
 
 
Framställningen här bygger främst på min fars brev till min mor och egna minnen. 
 
Post och tele 
 
Människor har av naturen ett behov att kunna kommunicera med varandra. Detta 
tänker man inte på, så länge dessa vägar fungerar. Under nödtider är 
kommunikationsmöjligheterna förstås av särskild betydelse. Trots kaoset i krigets 
slutfas tycks postgången ha fungerat någotsånär, i och med att exempelvis mitt 
sista (och kvarvarande) fältpostbrev, daterat den 13 april 1945, nådde mina 
föräldrar i Rahlstedt. Efter krigsslutet tog det en tid innan postgången kom igång. 
Till en början fick man endast skicka postkort och bara till mottagare i Schleswig-
Holstein, uppenbarligen för att lättare kontrollera meddelandenas innehåll. I juli 
1945 tilläts brevväxling i hela den brittiska zonen (WT juli 45). Men till och från 
de andra zonerna kom postgången igång först mycket senare.  
 
Ockupationsmakten införde också en censur. En sådan censurenhet för den 
brittiska zonen etablerades i ett av kasernkomplexen i Rahlstedt. Där arbetade 
flera hundra tyskar med språkkunskaper i engelska, franska och ryska. Endast 
dessa språk samt tyska var tillåtna i inrikes skriftväxling. Förutom på kuverten fick 
alla brev förses med adressatens och avsändarens namn och adress samt vilket 
språk som använts i brevet. Så småningom blev det möjligt att från utlandet sända 
brev till Tyskland. I denna korrespondens tilläts även andra språk. Alla 
censurerade brev försågs med en stämpel och ett nummer för den som granskat 
brevet.  
 
Den enda möjlighet vi till en början hade att kommunicera med våra släktingar i 
Sverige, var att skicka brev med personer som skulle åka till Sverige eller via ett 
annat land. Således fick Mamma Märta i november 1945 det första meddelandet 
(förmodligen via Svenska kyrkan i Hamburg eller Lübeck) om att Gunnar och jag 
överlevt kriget (WT nov. 45). Ett brev från min far skrivet i augusti nådde Mamma 
Märta till jul (MT jan. 46). Men ibland kunde det gå något fortare. I september tog 
hon emot två brev från juli och augusti (MT sept. 45). Någon postgång från 
Sverige till Tyskland var inte heller möjlig, annat än via personlig befordran. Det 
första livstecknet från Sverige erhöll Pappa Walter via Svenska kyrkan i Hamburg 
redan i juli 1945. På våren 1946 fick vi en adress i England, dit min mor kunde 
skicka sina brev i dubbla kuvert, varifrån de privat kunde vidarebefordras till oss. 
Men denna väg behövde inte utnyttjas så länge, eftersom man redan i april 1946 
tillät internationell postgång till och från Tyskland. Postgången tog dock minst 14 
dagar beroende på att all post måste passera censuren. Man var inom censuren 
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mycket noga med att från Tyskland till utlandet fick endast sådana meddelanden 
vidarebefordras, som var skrivna på ett av de fyra tillåtna språken. Hade man 
exempelvis bifogat ett betyg eller ett intyg på svenska, gick brevet i retur. Vid ett 
tillfälle bifogade Gunnar ett ”Svarte Petterkort” till Lillwerner, vilket föranledde 
censuren att konfiskera kortet och att bifoga ett meddelande om att enligt direktiv 
så hade skett. 
 
Småpaket (max 1 kg) var först relativt sent möjliga att skicka från Tyskland till 
utlandet (WT febr. 48). Paket från Sverige till Tyskland gick att sända via speditör 
på våren 1946. Fraktkostnaden uppgick till 1,50 SEK per kg, vilket var 
förhållandevis dyrt, om man sätter fraktkostnader i relation till inköpspriset för 
vissa livsmedel (WT sept. 46). Paketen från Sverige var dock lång tid på väg, 
åtminstone 6 veckor (WT april 45). Det var klokt att beakta detta, så att inte 
paketens innehåll tog skada under den varma tiden av året. 
 
I dag är det så enkelt att ringa ett telefonsamtal. Man tänker inte på att på 1940-
talet var automatisering av närsamtal i Sverige genomförd endast i större städer, 
medan interurbana rikssamtal, d.v.s. mellan städer, kopplades för hand av 
telefonister. På landsbygden kopplades alla samtal manuellt. En allmän regel där 
var att man fick vara försiktig vad man sade, eftersom nyfikna telefonister kunde 
tjuvlyssna på samtalen, även om det var förbjudet. Utrikessamtal var alltid 
manuellt kopplade fram till gissningsvis någon gång på 1950-talet. Utrikessamtal 
till Tyskland tilläts först i mitten av 1947 (WT juli 47). Då ringde Daisy första 
gången och talade med Gunnar, första gången på över två år. Telesamtal eller 
telegramtrafik från Tyskland till Sverige tilläts troligtvis inte förrän ett år senare. 
Kommunikationsmöjligheterna mellan Sverige och Tyskland var alltså rätt 
begränsade med dagens mått mätt. 
 
 
Samfärdsel 
 
Samtliga transportmedel i Tyskland hade under kriget utsatts för förstörelse eller 
stort slitage. Detta gällde självfallet också de lokala transportmedlen i Hamburg, 
såsom tunnelbanan, spårvägen, S-banan och bussarna. Även framkomligheten för 
dessa färdmedel var begränsad genom att räls och el-ledningar hade förstörts eller 
att framkomligheten på gatorna var begränsad. Genom kriget var underhållet av 
kommunikationsmedlen starkt eftersatt, ty reservdelar och mycket annat saknades. 
Även drivmedelstillgången var mycket begränsad, varför otraditionella lösningar 
fick tillgripas. Då el-försörjningen tidvis föll bort, hade detta givetvis allvarliga 
konsekvenser för de el-beroende trafikmedlen. Det rådde en permanent 
överbelastning på alla trafiksystem, såväl på lokal som på interurban nivå. 
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Kommunikationsmedlens tekniska bristfälligheter och deras begränsade kapacitet 
ställde också stora krav på den personal som svarade för ledning, service och 
kontroll. Och så var det förstås befolkningen som i så hög grad var hänvisad till de 
allmänna färdmedlen. Det var slitsamt och många gånger riskfyllt att resa. Först 
framåt hösten 1945 kom den interurbana järnvägstrafiken igång, och då endast 
inom resp. ockupationszon. Men på vissa sträckor tog det ännu längre tid. Mellan 
Hamburg och Lübeck exempelvis kom trafiken igång först på senhösten 1945 
(WT nov. 45). Mellan Hannover och Hamburg förekom viss trafik i oktober 1945. 
Jag själv hade färdats denna sträcka på väg ur fångenskapen. Men tågen var 
otroligt överbelastade, delvis förorsakat av att antalet tåg var mycket begränsat. 
 
Pappa Walter hade sitt kontor i Hamburgs centrum och var därför hänvisad till de 
allmänna kommunikationsmedlen (WT nov. 46). Han beskriver hur plågsamt det 
kändes att i blåst och kyla dag ut och dag in vänta på de försenade tågen, att 
trängas på den överbefolkade och mörklagda perrongen. Hur han upplevde det att 
människorna trängdes för att komma på tågen, hur kläderna nästan höll på att 
slitas från kroppen. Hur kallt och mörkt det kunde vara vintertid i vagnarna med 
trasigt lyse och sönderslagen fönsterruta. Jag förstår att min far reagerade som han 
gjorde, han hade ju fostrats till hövlighet och respekt för andra. Att trängas och 
slåss var så helt främmande för honom. Sällan var vagnarna uppvärmda. Stackars 
tågpersonal som hade en sådan arbetssituation! Folk tog chansen att följa med 
tågen stående på stegbrädan utanför dörrarna, mellan vagnarna eller på taket. Man 
hörde ofta om olyckor, särskilt i samband med att folk klättrade upp på vagnarnas 
tak, där de fick dåligt fäste, blev nedkylda eller inte i tid observerade viadukterna, 
som tågen passerade under. 
 
En gång, det var våren 1946, åkte jag tåg norrut till Rendsburg för att där uppfylla 
ett löfte från min lasarettstid. Vid en mindre hållplats alldeles i början av den stora 
högbron över Kielkanalen före Rendsburg, stod jag vid dörren av vagnen och 
hindrade en person som skulle gå av, varför jag själv klev av för att hjälpa 
medpassageraren. Kupén var så full, att jag inte kunde ta mig in igen. Men jag 
skulle ju fortsätta till Rendsburg. Så jag hoppade på tåget och stod på stegbrädan 
de få kilometerna som var kvar till Rendsburg. Tåget gick sakta, som tur var. Det 
var en pirrig känsla, att på detta dånande sätt passera bron, den höga 
järnkonstruktionen. Det kom att bli den enda gång jag åkte tåg på detta sätt.  
 
Den stränga vintern 1946/47 medförde att den kommunala trafiken i Hamburg 
stängdes av mellan kl. 10 och 15, troligen för att spara el (WT jan. 47). Restiden in 
till stan uppgick i vanliga fall till knappt 30 minuter, men nu kunde det ta ända upp 
till 2½ timme. Under en lång period låg temperaturen på mellan -10 och -200, 
vilket innebar en stor påfrestning för allmänheten under det då rådande 
försörjningsläget med livsmedel (WT jan. 47). Av förklarliga skäl tärde de låga 
temperaturerna hårt på trafikmedlen och el-försörjningen, som gjorde att den 
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ordinarie trafiktätheten halverades. Resurserna utnyttjades till bristningsgränsen 
(WT febr. 47). Pappa Walter hade som tur var sen tidigare en pälsfodrad ulster, 
som kom väl till pass. Detta foder av bisamskinn har jag f.ö. under årens lopp 
också haft nytta av i min vinterpäls, fastän under andra förhållanden. Värre var det 
med skor. De långa väntetiderna gjorde att hans ena stortå frostskadades.  
 
Längre fram på sommaren företog Pappa Walter en del tjänsteresor i Schleswig-
Holstein, till Bremerhaven och Hannovertrakten. Han beskriver dessa resor som 
mycket strapatsrika. Tågen hade endast tredjeklassvagnar, där en del av vagnarna 
erbjöd sittplats åt kanske 10 % av passagerarna (tidigare hade dessa vagnar utgjort 
fjärde klass, som dock hade avskaffats tidigare). Första och andraklassvagnar var 
konfiskerade av de allierade. Min far gjorde bedömningen att bortåt tre fjärdedelar 
av passagerarna befann sig på resa för att skaffa mat. Trängseln var alltid stor, 
endast sällan erhöll han sittplats (WT sept. 47). Även fortsättningsvis beskrivs 
förhållandena på tågen vara kaotiska. Resenärerna på de interurbana tågen tar sig 
in i vagnarna via fönstren för att överhuvudtaget komma med tåget, det går alltför 
få tåg. Trängseln förvärras av att resenärerna medför stora packningar. Resandet 
försvåras också av avsaknaden av riktiga hotell, man tvingas att ha med sig eget 
sänglinne, rummen är ouppvärmda och frukost är oftast omöjligt att få (WT nov. 
47). 
 
För att åka från Rahlstedt in till Hamburg fanns det två färdsätt. Det snabbaste var 
att åka med förortståget, alltså järnvägen, vilket tog ca 30 min. Därtill kom en 20 
minuters promenad till stationen i Rahlstedt. Det andra sättet förutsatte en fem 
minuters promenad och kombinerat resande med buss och spårvagn, vilket 
sammanlagt tog något längre tid än tågresan. Sträckan för bussen var ca 7 km och 
för spårvägen ca 11 km. Eftersom det rådde brist på drivmedel efter kriget, byggde 
man om dubbeldäckade dieseldrivna bussar till gasdrift, d.v.s. stadsgas. I bussens 
övre avdelning ersattes bänkarna med en ballong, som kunde fyllas med gas. Ett 
praktiskt problem var emellertid, att gasen, då den inte kunde komprimeras, inte 
räckte till mera än halva körsträckan mellan ändhållplatserna, vilket innebar, att 
bussen måste fylla på gas halvvägs. Denna ”tankning” kunde ta 10 min. Men då 
gastrycket i ledningssystemet var lågt, kunde det ta betydligt längre tid, och då 
kunde man spara tid genom att lämna bussen och gå den återstående sträckan. Ett 
annat problem med gasdriften var att chaufförerna oftast drabbades av 
kolmonoxidförgiftning. Gasdriften tillät inte heller bussarna att köra fortare än 
kanske maximalt 40 km/tim. Gasdriften var verkligen en krislösning. Om vädret så 
tillät, struntade man i bussen och cyklade till spårvägens ändhållplats. Vid denna 
hållplats fanns det en bevakad cykelförvaring, så man hade cykeln i säkert förvar. 
Det var inte så ovanligt med sådana cykelförvaringar, som oftast bemannades med 
pensionärer.  
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Livsmedels- och energikrisen under ockupationen 
 
 
Detta avsnitt bygger i första hand på min fars brev till min mor och egna minnen 
samt på Trittel (1999) och Thomke (2001). 
 
De allierades ansvar och agerande 
 
Snart efter krigsslutet, d.v.s. senast i början av 1946, blev det för människorna i 
Tysklands fyra ockupationszoner klart, att försörjningen med ”bröd, mjöl och 
potatis” framöver skulle bli avgörande för deras överlevnad. Försörjningen med 
livsmedel samt bränsle dominerade under de kommande fyra åren 
handlingsmönstret för den allt övervägande delen av befolkningen, d.v.s. för dem 
som inte var självförsörjande, alltså lantbrukargruppen, som utgjorde 14 % av 
befolkningen. Även politikerna insåg mycket snart livsmedelsförsörjningens allt 
överskuggande betydelse. De insåg också att människorna saknade förtroende, 
intresse och förmåga att delta i det politiska livet så länge de tvingades att svälta 
och frysa. Efterhand kom även ockupationsmakterna, åtminstone i västzonerna, att 
inse detta.  
 
Vid Potsdamkonferensen hade de allierade kommit överens om att Tyskland 
framöver skulle försörja sig på egen hand samt att jordbrukssektorn politiskt-
ekonomiskt skulle gynnas på bekostnad av industrisektorn. Vid denna tidpunkt 
förutsatte de allierade, att det tyska jordbruket skulle kunna nå en produktionsnivå, 
som skulle ge befolkningen ett genomsnittligt energiintag svarande mot 60 % av 
förkrigsnivån, d.v.s. omkring 1 750 kcal. Detta antagande måste ha byggt på helt 
felaktiga grunder. De allierade kan inte ha varit medvetna om det djupgående 
sönderfall av Tysklands näringsliv som var en följd av kriget. I sin strategiska 
planering kan de allierade icke heller tillräckligt ha beaktat konsekvenserna av 
tagandet av krigsbyten och kraven på krigsskadestånd. Näringslivet stod i stort sett 
stilla, industriproduktionen nådde i slutet av 1945 endast upp till 10 à 20 % av 
förkrigsnivån. Orsakerna till detta är naturligtvis komplicerade. 
Flyktingströmmen, bostadsbristen, skador på transportapparaten samt 
militärförvaltningarnas byråkratiska och oprofessionella styrning av näringslivet 
förvärrade situationen.  
 
Jordbruksproduktionen hämmades under efterkrigstiden på ett avgörande sätt av 
uteblivna produktionsmedel såsom konstgödsel, maskiner, drivmedel och 
foderimporter. Jordarna hade under kriget på många håll genom den bristfälliga 
tillförseln av kalk och konstgödsel överexploaterats. Den begränsade 
livsmedelsproduktionen kom att hämma en nödvändig ökning i kolproduktionen, 
som i sin tur var en förutsättning för industriproduktionens återhämtning. 
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Kolproduktionen var förstås lika viktig för civilbefolkningens behov att värma upp 
sina bostäder. Ett annat problem uppstod också genom en isolering av näringslivet 
inom respektive ockupationszon. Den i Potsdam överenskomna zonövergripande 
planeringen av näringslivet inklusive livsmedelsförsörjningen kom inte heller att 
fungera som man hade tänkt. De allierade kunde inte komma överens inom 
Kontrollrådet, d.v.s. samarbetsorganet för de fyra militärregeringarna. Vid 
Potsdamförhandlingarna hade SU nämligen insisterat på och fått inskrivet i 
protokollet, att alla Kontrollrådets beslut av större räckvidd skulle vara enhälliga 
för att kunna realiseras. Synsätten mellan de allierade varierade påtagligt, vilket 
komplicerade beslutsfattandet. 
 
Före kriget producerade det tyska jordbruket 80-85 % av landets livsmedelsbehov. 
Efter kriget uppgick produktionsvolymen i den återstående delen av landet till 
endast en tredjedel av den ursprungliga volymen för hela Tyskland. Genom 
förlusten av landområden till bl.a. Polen hade jordbruksarealen reducerats med en 
fjärdedel. Flyktingströmmen medförde en förtätning av befolkningen i de fyra 
ockupationszonerna med i genomsnitt 26 %. Ockupationsmakternas åsidosättande 
av att tillåta en utveckling av de industrisektorer, som var nodvändiga för en 
acceptabel livsmedelsproduktion, medförde en reduktion av produktionsnivån med 
20-30 %, vilket gjorde att energimängden per capita och dag från landets 
jordbrukprodukter endast utgjorde mindre än 1 000 kcal. Det uteblivna naturliga 
varuutbytet mellan zonerna förhindrade också ett effektivt utnyttjande av de totala 
resurserna. Vidare existerade globalt en livsmedelsbrist, vartill kom att Tyskland 
som ställts vid skampålen stod utanför alla möjligheter att erhålla lån för import av 
livsmedel, åtminstone fram till slutet av 1947. 
 
Våren 1946 blev det klart för de allierade att en sänkning av livsmedelsransonerna 
med en tredjedel var nödvändig. Man förstod nu också att återuppbyggnaden av 
Västeuropa i hög grad var beroende av en tillräcklig energiproduktion, där 
koltillgångarna i Saar- och Ruhrområdena spelade en avgörande roll. Samtidigt 
ökade de politiska motsättningarna mellan öst och väst, vilket bidrog till en 
politisk omorientering i Washington och London. Man menade att ett stabilt 
politiskt läge i Västeuropa förutsatte stabila förhållanden i det västra Tyskland. 
Detta skulle samtidigt utgöra en balanserande kraft mot västerut syftande SU-
intressen. En kraftfull signal blev också omsvängningen i den västallierade 
politiken i och med att de västallierade myndigheterna i sina zoner våren 1946 
avbröt demonteringar avsedda för SU:s räkning.  
 
De resultatlösa försöken att åstadkomma en samtysk näringslivspolitik enligt 
Potsdamprotokollet gav anledning till att de brittiska och amerikanska zonerna den 
1 januari 1947 sammanfördes till den s.k. bizonen, där näringslivet skulle ges 
friare utvecklingsmöjligheter. Dessa båda segermakter utvecklade nu en samsyn i 
Tysklandspolitiken. En viktig insikt bland såväl de västliga militärregeringarna 
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som de tyska politikerna var nödvändigheten av att förändra attityden hos den 
tyska befolkningen, så att människorna inte sammankopplade begreppen nöd-svält 
med demokratibegreppet. Man insåg alltmer att en demokratisk utveckling i 
bizonen måste ta sin början med att livsvillkoren för befolkningen förbättrades. 
Men detta kom att ta onödigt lång tid. 
 
Samordningen i bizonen medförde inga omedelbara konsekvenser för 
befolkningen. Men när hungerkravaller bröt ut i Ruhrområdet och i Bayern, gav 
dessa amerikanerna ett motiv att ytterligare tänka om samt att sommaren 1947 
inkludera västra Tyskland i det planerade hjälpprogrammet för Europas 
återuppbyggnad (Marshallplanen). Pappa Walter omnämner också hungerkravaller 
i München i ett brev så sent som april 1948 och att arbetare i fabriker och anställda 
inom transportsektorn lagt ned sina arbeten i fyra dagar. Den allvarliga och 
fleråriga hungerkrisen förorsakade en allvarlig sänkning, kanske upp emot en 
halvering, av människors prestationsförmåga, såväl näringsmässigt som 
psykologiskt betingad. I SU-zonen var prestationssänkningen uppenbarligen minst 
lika omfattande och varade av sjukskrivningsstatistiken att döma ännu längre än i 
västzonerna. 
 
Den individuella såväl som den kollektiva socialmoralen styrdes åtminstone fram 
till 1949 på ett avgörande sätt av människors möjligheter att bli mätta. Svarta 
börsmarknaden florerade, när många medborgare tvingades att byta till sig mat för 
dagen genom att avyttra sånt som inte längre erfordrades för livets uppehälle. Om 
man utgår från en inkomstnivå på 500 RM per månad, så kostade på svartabörsen 
ett kg smör 500 RM, ett kg talg 400 RM, en brödlimpa på ett kg lika mycket samt 
ett kg kaffe 1 000 till 1 100 RM, en cigarett (förmodligen av västligt ursprung) 20 
RM och en begagnad kostym 1 000 RM (WT okt. 46, juni 48). En begagnad bil 
betingade ett pris av 40 000 RM (WT juli 47), men vad hjälpte en bil om man inte 
fick körtillstånd för den. Konsumentpriserna i affärerna låg förstås i och med den 
rådande priskontrollen på en helt annan nivå. 
 
Småstölder var mycket vanliga, allt kunde stjälas, t.o.m. glödlampor i 
trappuppgångar. Cyklar och delar av de få bilar, som hade körtillstånd, var 
stöldbegärliga. Trädgårds- och jordbruksprodukter stals från fälten på nätterna, så 
även husdjur, exempelvis fjäderfä och kaniner avsedda att ge ett näringstillskott 
för enskilda familjer (WT nov. 46). Det förekom att hela affärer tömdes (WT nov. 
47). Den ökande nöden medförde att brottsligheten ökade och att den blev tyngre 
(WT maj 48). För egen del placerade vi våra kaninburar på balkongen, en trappa 
upp, vilket förstås inte var särskilt praktiskt, men nödvändigt.  
 
Människors förmåga att lösa sina problem med införskaffandet av livsnödvändiga 
varor bestämde omgivningens rangplacering av vederbörande socialt och 
ekonomiskt på ett helt annat sätt än enligt traditionella normer. I detta sociala 
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mönster var småstölder mer eller mindre accepterade, särskilt om man berikade 
sig på de besuttnas bekostnad, ett klart tecken på social nivellering. Det rådde en 
glidande skala mot kriminalitet. Deltagande i plundringsaktioner, exempelvis att 
stoppa godståg med kol och att skatta vagnarna härpå eller att delta i 
svartabörshandeln, försvarades allmänt som en konsekvens av nöden samt 
accepterades av det skälet av de flesta. Själv deltog jag också i en trädfällning för 
vedbrand utan tillstånd och blev tagen av polisen. Tyskland hade i stort utvecklats 
till ett ”tjuvnadssamhälle”.  
 
Den västtyska befolkningens ”kollektiva medvetande” kännetecknades, 
åtminstone fram till valutareformen 1948, av ointresse för det politiska skeendet, 
brist på framtidstro, hopplöshet, brist på att skönja perspektiv och av självömkan. 
Ett annat fenomen var förstås ryktesspridning samt vantolkning och svartmålning 
av ockupationsmakterna. Att ”organisera” sitt livsuppehälle gav inte utrymme för 
så många andra aktiviteter och intressen. Ordet organisera hade f.ö. en dubbel 
innebörd och dess negativa valör innebar på den tiden att begå småstölder. 
 
 
Livsmedelsförsörjningen på gräsrotsnivån 
 
Som tidigare nämnts, räknade de allierade med att man i Tyskland skulle kunna 
upprätthålla ett dagligt energiintag om 1 750 kcal per person. I slutet av 1946 
uppgick det beräknade genomsnittsvärdet till 1 550, 1 282 och 1 209 kcal i den 
brittiska, franska resp. SU-zonen. Den sjönk dock drastiskt i maj 1947 och 
uppgick till 850 kcal (WT maj 47). Våren 1948 skärptes försörjningsläget 
ytterligare i förhållande till föregående år, då bristen på potatis blev större än 
någonsin tidigare (WT april 48). Därmed låg energitilldelningen faktiskt något 
lägre än den nivå, som NS-systemet räknade med för fångar i koncentrationsläger. 
Vid värdering av befolkningens näringsförsörjning intar kaloriintaget en 
nyckelställning. Nivån var alldeles för låg i förhållande till behovet. Men även i 
andra avseenden var näringstillförseln bristfällig. Således gav den starkt 
kolhydratdominerade kosten en underförsörjning med protein, fett, mineralämnen 
och vitaminer. Kosten var således såväl kvantitativt som kvalitativt undermålig 
och förorsakade bristsjukdomar och andra lidanden, som förvärrades av andra 
faktorer såsom kylan och brister i hygienen.  
 
Ansvaret i västzonerna för övervakningen av livsmedelsleveranserna från 
jordbruket, deras slussning via förädlingsindustrier och fördelning på marknaden 
ålåg samma myndighet, som under kriget hade varit ansvarig för denna kontroll 
(Reichsnährstand). Men den kallades väl för något annat. Ingen demokratisering 
och denazificering hade företagits i denna myndighet. Skälet var att 
militärregeringarna ansåg det vara bäst att bibehålla en fungerande ordning. I SU-
zonen däremot ersatte man motsvarande NS-förvaltningar. Ett flertal faktorer 
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bidrog, som tidigare nämnts, till att livsmedelsförsörjningen försämrades. Utöver 
de tidigare angivna orsakerna torde också räknas att planhushållningen undan för 
undan försämrades och att ”läckor” uppstod i stigande grad med nödens spridning. 
Till den ytterligare försämringen mellan 1947 och 1948 torde sommartorkan under 
det förstnämnda året ha bidragit. I vissa delar av landet föll under 
vegetationssäsongen 1947 endast små regnmängder. Detta märkte också vi i vår 
trädgård, där både potatis- och fruktskörden blev liten. 
 
Kännetecknande för efterkrigstidens livsmedelsförsörjning var vidare, att den inte 
kunde fördelas rättvist över landet. De tätt bebodda distrikten som Ruhrområdet 
och de stora städerna som Berlin, Hamburg, München och många andra, fick inte 
sin beskärda del. Förmodligen sammanhängde detta med brister i 
transportapparaten. Det kunde nämligen hända att människorna, på grund av att 
leveranserna uteblev, inte kunde utnyttja de kuponger de hade. Med andra ord 
kunde man inte vara säker på att få hela sin ranson. Sådana beslut kunde fattas 
med kort varsel. Våren 1946 och 1947 bestämde myndigheterna exempelvis att 
brödransonen skulle halveras. Det var också då som bagerierna tilldelades 
importerat majsmjöl. Detta bröd var inte gott. Majs saknar gluten och jäser inte 
upp, varför det blir tungt och kompakt. Likadant kunde det vara med kött eller 
matfett. Under en femveckorsperiod i Hamburg erbjöds endast 100 g kött per 
person mot förväntade 250 g på fyra veckor (WT april 47). Som kompensation 
erbjöds då 250 g ärter eller bönor.  
  
Livsmedelstilldelningen per vuxen person och vecka utgjordes hösten 1946 av: 
bröd 2 kg, kött inkl. pålägg 100 g, matfett 30 g, skummjölk 0,5 liter, socker inkl. 
sylt och saft 125 g samt viss mängd grynprodukter (WT nov. 46). Ägg och ost 
förekom mycket sällan, storleksordningen 1 ägg per månad, ibland överhuvudtaget 
inga ägg på 6 månader (WT febr. 47). Barn (upp till 14 år) samt blivande och 
ammande mödrar erhöll tillägg i form av mjölk (helmjölk), kött och matfett. 
Kroppsarbetare hade likaledes ett tillägg. I samband med att min far drabbades av 
magsår och på 7 veckor gick ner 6 kg i vikt, fick han under två månader ett av 
läkare tillstyrkt tillägg av 0,5 liter helmjölk per dag och 250 g kött per vecka (WT 
aug. 47). Tillgången på fisk och grönsaker var också mycket begränsad. Inför 
vintern tilldelades per person 50 kg potatis, som skulle räcka till påföljande april-
maj (WT okt. 47). Många hade svårigheter att lagra denna kvantitet. 
Livsmedelsbutikerna hölls öppna mellan 9 och 15. På söndagarna och en dag i 
veckan var de stängda. Så det var inte så lätt för en förvärvsarbetande att klara sina 
inköp, särskilt med tanke på timslångt köande, som allmänt förekom. Jämfört med 
dagens sätt att handla, var dåtidens rutiner otroligt bökiga. Allting hanterades ju i 
lösvikt och skulle vägas in i påsar eller kärl som kunden förväntades ha med sig. 
Bristsituationen gjorde att affärerna i regel inte hade förpackningsmaterial. 
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Jo, trädgården gav ett viktigt tillskott till vår försörjning av grönsaker. Störst 
betydelse hade förstås odling av potatis. Men grönsaker, som olika slags kålväxter, 
morötter, sallad, rödbetor, kålrabbi (den anrättades inklusive de spädaste delarna 
av blasten), kålrötter, tomater m.fl., ökade i betydelse samtidigt som andra 
livsmedel som kött, ägg, mjölk, fisk och fett starkt trädde i bakgrunden. 1946 och 
1947 hade vi satt 50 resp. 40 tomatplantor (ST juli 46, maj 47). Skörden var riklig 
och vi kunde ge bort tomater till vänner och bekanta. Under åtminstone fyra 
veckor kom tomater dagligen i en eller annan form på vårt matbord.  
 
Konservering av grönsaker blev också viktig. Detta skedde i glas- eller plåtburkar. 
Plåtburkar (galvanisering var under kristiden omöjlig, varför lackerade burkar av 
svartplåt användes) återanvändes, d.v.s. burkarnas övre kant avlägsnades och 
falsades, varefter man försåg dem med nya lock, som var försedda med en tätande 
packning. Efter det att man fyllt på de förvällda grönsakerna och spad, tillslöts 
burkarna i en särskild maskin och steriliserades på sedvanligt sätt i en stor gryta 
med kokande vatten. Rotsaker lagrades förstås svalt och torrt efter skörden, 
antingen i källaren eller i en stuka i trädgården med halm och torra löv som täck- 
och isoleringsmaterial. Även en del av kålen placerades i stukan, men den höll sig 
sämre- än rotsakerna. Saltning praktiserades också som konserveringsmetod. 
Således konserverade vi 10 kg skärbönor ett år (ST aug. 46). 
Djupfrysningsutrustning fanns inte i privathushåll, men introducerades under 
kriget i delikatessaffärer. Men under efterkrigstiden fanns den förstås inte. 
 
Sommaren 1947 uppträdde ett allvarligt hot mot våra kålväxter, då hela beståndet 
drabbades av kålfjärilslarver. Vi fick plocka ”kålmaskar” i flera omgångar under 
ett antal dagar. Den varma sommaren bidrog säkerligen till att angreppet blev så 
omfattande. Ett annat problem denna sommar var den långvariga torkan. Vi satte 
350 grönkålsplantor, men en del av beståndet torkade bort och den andra delen föll 
offer för vildkaniner. Vi nändes inte vattna, eftersom brunnen riskerade att sina. 
Det var ju ändå åtta personer som var beroende av brunnen. Vildkaniner var en 
svår plåga, försöken med fällor och snaror var resultatlösa (ST aug. 46). En viktig 
näringskälla för trädgårdens odlingar var förstås septiktankens innehåll, som 
spreds med hinkar på våren och hösten. Några hygieniska betänkligheter hade man 
inte och vi drabbades inte heller av några hälsostörningar. Grönsakerna sköljdes 
förstås noggrant för anrättning. Ett annat resultat av att sprida septiktankens 
innehåll i trädgården, blev en riklig förekomst av tomatplantor som ogräs.  
 
En annan viktig ”trädgårdsprodukt” var tobaken, åtminstone för Pappa Walter och 
min bror Gunnar, som båda var storrökare. Två typer odlades, dels den 
smalbladiga och dels den bredbladiga varianten (virginia- resp. brasiltypen). Den 
senare odlades endast ett år, eftersom den var för stark. I ett visst stadium 
avlägsnades blomställningarna. Något senare plockades bladen, först de största 
längst ned, knöts ihop till knippen, som hängdes upp för torkning inomhus. I 
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hallen och i trapphuset spändes klädstreck, där tobaksknippen hängdes. Det tog väl 
några månader innan tobaken var tillräckligt torr för att kunna rökas. Det för 
industriell tobakstillverkning viktiga fermentationssteget (en slags 
självuppvärmning som sker i stora balar) uteslöts alltså, vilket säkerligen 
påverkade tobakens kvalitet och njutbarhet. Troligtvis var denna tobak ur 
hälsosynpunkt också mera skadlig än industriellt tillverkad tobak.  
 
Ett problem var införskaffandet av sättpotatis. Våren 1946 gav jag mig ut på 
landet per cykel med målsättningen att tillhandla mig sättpotatis. Som bytesobjekt 
tog jag med mig sötningsmedel (Sacharin). På pakethållaren hade jag en tom 
jutesäck. I min fantasi trodde jag mig kunna återvända med säcken välfylld. Få 
lantbrukare ville nappa på mitt erbjudande, jag fick en handfull potatis här och en 
där. Kanske fick jag ihop 4 à 5 kg. Det var ett klent utbyte för 5 à 6 timmars 
cyklande. Så hade jag förstås motvind på vägen hemåt och regnet kom med 
blåsten. Vid hemkomsten var jag förstås besviken, trött och blöt.  
 
Då potatisen skulle sättas skar jag knölarna sakkunnigt itu för att få ett bättre 
utbyte i förhållande till ”insatsen” av sättpotatis. Det blev kanske så. Iögonfallande 
var emellertid den stora variation i blomsterprakten, då potatisen började blomma. 
Ett resultat av att jag på de olika gårdarna hade fått potatis av många sorter. Jag 
förstod då att potatis var inte bara potatis. Och tänk, Märta och min syster Daisy 
hade skickat 10 kg sättpotatis från Sverige. Vi fick detta paket den 23 juni (WT 
juni 46), efter sex veckors transport. Denna potatis sattes omgående och 
utvecklades perfekt. Den kom att bli en värdefull bas i vår vinterhushållning.  
 
I samband med att försörjningsläget blev mera krisartat, kom de familjer som hade 
en trädgård >900 m2, att undantas från att erhålla ransoneringskort för grönsaker 
under sommaren (ST jan. 47). Men å andra sidan erhöll dessa hushåll kuponger för 
inköp av utsäde såsom ärter och bönor. Grönsaksplantor brukade faktiskt finnas 
hos trädgårdsmästarna.  
 
Anrättningarna som serverades från Thomkeköket kunde vara lite egendomliga 
enligt dagens sätt att värdera. Grönsaker utgjorde en betydande del av de lagade 
maträtterna. Vi försökte att variera måltiderna så gott det gick. Men samtidigt var 
vi måna om att minimera spillet. Så serverades genomgående skalpotatis, endast i 
samband med festliga tillfällen skalades potatisen innan den kokades. Tidvis 
spelade levertran en stor roll som stekfett i matlagningen, i och med att Pappa 
Walter hade sådana kontakter (Beziehungen som det hette på tyska).  
 
Jag kommer ihåg, exempelvis då tillgången på tomater var stor, att dessa stektes i 
tran. En anrättning bestod av att vi kokade skivade kålrötter i saltvatten för att 
sedan steka dem i tran för att ge dem en stekt smak. Då tillgången på päron eller  
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äpplen var stor, ingick sådana i en kålgryta ”försiktigt spetsad”, för smakens skull, 
med några tärningar av stekt, rökt sidfläsk. Efterrätt hade vi ibland på söndagar, 
kanske kompott av trädgårdens frukter. I brist på smör användes också en 
blandning av tran och kakaosmör som ett brödpålägg. Vid ett tillfälle fick min far 
en flaska olja framställd av bokollon. En längre period hade vi tillgång på linolja. 
Pappa Walter ”raffinerade” den genom kraftig upphettning, som väl förbättrade 
smaken något. Men med dagens kunskaper om skadliga ämnen, vilka kan uppstå i 
samband med oljors upphettning, var det nog ingen ”nyttig” näringskälla. 
 
Ett välkommet tillskott var det kött, som våra kaniner bestod oss med. 1946 hade 
vi två avelshonor, som med två kullar presterade 18 ungar. I trädgården hade vi 
tillräckligt med grönsaksavfall och annat ätbart för kaninerna. Vi åt ofta kaninstek 
då det skulle vara lite festligt, exempelvis jul och andra storhelger (ST dec. 46). 
Om man lämnade 10 kaninskinn i en hattaffär, fick man köpa en hatt, vilket jag 
gjorde våren 1947.  
 
Nog kom jag ihåg den gången som jag efter slakten, ett par dagar innan vi skulle 
äta kaninstek, hade hängt upp slaktkroppen i matkällarens tak. Då jag skulle hämta 
den i källaren låg kaninen på golvet med en sargad bakdel. En katt hade smugit sig 
in genom källarfönstret och hoppat från golvet upp mot den hängande 
slaktkroppen och rivit ner den, varpå ”odjuret” tog sig ett skrovmål. Det var 
verkligen snöpligt. Efter en putsning gick det dock att använda kaninen, men 
vetskapen om förhistorien förtog dock en del av måltidens ”njutning”. Veckan 
därpå snickrade jag en kattfälla, som fungerade väl! Men det är en annan historia. 
 
Genom affärsbekanta kom Pappa Walter att då och då få värdefulla tillskott av 
livsmedel. Det var 4 à 5 bekanta, som ville visa honom sin uppskattning för de 
tjänster han gjorde dem. Det rörde sig i regel om små gåvor, men de var så 
värdefulla som tillskott. Någon gång blev det faktiskt en anka, vilken fest! Den 
mest ”leveranskompetente” var ägaren till ett färgeri- och kemtvättföretag i 
Bremerhaven (Schreiner). Walter hade kontakter med bl.a. fiskeriföretag. Min fars 
besök där ”honorerades” alltid väl med rökt fisk, marinerade fiskkonserver, lutfisk 
eller en del jordbruksprodukter. Han hade även kontakter med ett farmaceutiskt 
företag (Nordmarckwerke) samt annan kemisk-teknisk industri, varifrån han erhöll 
produkter av värde för oss själva och som kom bekantskapskretsen tillgodo (WT 
dec. 46).  
 
Pappa Walter hade genom sitt kontaktnät lyckats (WT april 48) att för arbetarnas 
räkning vid sitt företag Wackerchemie i Burghausen/München få loss 150 liter 
matolja och förhandlingar om en leverans av fiskkonserver pågick, men ett 
problem var att det inte fanns konservburkar för fiskleveransen. Genom den 
undermåliga näringsförsörjningen förmådde arbetarna inte att sköta sina jobb på 
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fabriken, antingen till följd av fysisk svaghet eller p.g. av att de åkte ut på 
landsbygden för att försöka skaffa sig och de sina något ätbart. 
 
  
Men störst betydelse för oss kom förstås paketen från Sverige att få, som vi 
började kunna ta emot på sommaren 1946. De gick via speditionsfirmor, alltså inte 
som postpaket. Beroende på båtlägenhet, skickades paketen via Svenska kyrkan i 
Lübeck eller i Hamburg. Svenska Lloyd hade ett fartyg , ”Ingeborg”, som brukade 
anlöpa Hamburg. Sådana paket fick alltid förtullas, fastän det rörde sig om gåvor. 
Dessa varor var också välkomna med hänsyn till deras höga kvalitet. Det rörde sig 
om socker, smör, torrmjölk, gryn, mjöl, rökt korv, fläsk, skinka, ost och kaffe samt 
tvål och tandkräm. Ofta vägde paketen mellan 5 och 10 kg. Det var främst min 
mor och Daisy som skickade paket, men även våra andra släktingar, 
morföräldrarna i Göteborg samt min mormors syster Augusta och svåger Ludvig i 
Borås och deras döttrar Signe, Wera och Ella med familjer, såväl som gamla 
vänner till familjen. Våra önskelistor omfattade även andra småsaker av betydelse 
för vår existens såsom sytråd, stoppgarn och synålar.  
 
Ibland fick vi också paket med avlagda vinterkläder. En del av dessa kom till stor 
glädje för Pappa Walters släktingar, som vintern 1944/45 hade fått överge sina 
hem och fly undan ryssar och polacker. De var helt utblottade. Med den ökande 
nöden bland befolkningen, steg brottsligheten och därmed också stölder av 
matpaket. Så mottog vi två paket i början av 1948 som delvis hade länsats på sitt 
innehåll (ST jan. 48). Reklamationer kunde visserligen lämnas in, men vad hjälpte 
det, då man inte kunde få någon ersättning. Jag är osäker på om dessa paket hade 
befordrats per post eller via speditör. Tidigare hade försändelserna brukat komma 
fram intakta. 
 
Valutareformen 1948 medförde drastiska förändringar i den tyska ekonomin. Den 
medförde en omstart, människorna återfick en framtidstro och kände en glädje i att 
arbeta. Ransoneringen kvarstod viss tid för en del basvaror, men tillgången ökade 
markant. Försörjningen med livsmedel förbättrades alltså relativt snabbt, men trots 
detta var det genomsnittliga dagliga energiintaget 1950 fortfarande så lågt som 2 
000 kcal per person. Tänkas kan att köpkraften för vissa grupper av befolkningen 
(arbetslösa och flyktingar) fortfarande var begränsad. 
 
Av beskrivningen framgår att Thomkefamiljen under efterkrigsåren inte hörde till 
den mest utsatta gruppen vad gäller livsmedelsförsörjningen. Men vi levde i ett 
demoraliserat samhälle, som befann sig i en mycket djup kris. Vår tillvaro 
präglades av stor osäkerhet vad gällde våra levnadsförhållanden inte enbart med 
avseende på livsmedelsförsörjningen, utan även på annat sätt (uppvärmning av 
bostaden, tillgång till bostaden, levnadsvillkoren i samhället överhuvudtaget, 
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kriminalitet, bristande framtidstro o.s.v.). Vår överlevnadsstrategi var inställd på 
att noga fånga upp signalerna i vår omgivning och handla därefter.  
 
 
 
Energiförsörjningen 
 
Under efterkrigstiden var den tyska energiförsörjningen i stor utsträckning 
hänvisad till landets egna fyndigheter av stenkol i Saar- och Ruhrområdena i den 
franska resp. den brittiska zonen samt till brunkolsförekomsterna i SU-zonen. 
Stenkolsbrytningen var av betydligt större omfattning än den av brunkol. Alla 
förstod att kolproduktionen ur många synpunkter var avgörande för landets 
återhämtning och för framtiden överhuvudtaget. Bombningar och 
markkrigshandlingar hade påverkat de ovanjordiska anläggningarna för 
kolproduktion. Dessutom hade även den stora pressen under kriget slitit hårt på 
den underjordiska produktionsapparaten och gjort den mindre funktionsduglig. 
Vidare bestod arbetskraften i gruvorna under kriget till stor del av krigsfångar och 
tvångsarbetare, som då kriget tog slut, inte längre kvarstod som gruvarbetare. 
Uppenbart var också att antalet tyska kolgruvearbetare var begränsat, i och med att 
många stupat eller fortfarande befann sig i fångenskap. 
 
De allierades luftkrigföring och markstriderna hade åstadkommit mycket 
omfattande skador på järnvägsnätet, på broar och rangerbangårdar samt på den 
rullande materielen, d.v.s. lok och järnvägsvagnar av alla slag som erfordrades för 
att frakta kol. En del av den rullande materielen togs säkerligen också av 
ockupationsmakterna som krigsbyte. Den tyska industripotentialen 1945/46 
uppgick till endast 10-20 % av förkrigsnivån. Orsakerna till denna begränsning var 
förstås flera, där kolproduktionen och transportkapaciteten spelade en 
framträdande roll. Den ojämna kolförsörjningen till de tyska el-producerande 
kraftverken förorsakade avbräck i el-leveranserna till industrianläggningar med i 
sin tur allvarliga konsekvenser för deras produktion (WT febr. 47). Delar av den 
tyska kolproduktionen kom att exporteras för att tillgodose även andra länders 
energibehov. Givetvis syftade dessa exporter också till att ge Tyskland valuta för 
de nödvändigaste importerna (WT jan. 47). Det skulle ta lång tid att få hjulen att 
rulla för fullt igen, och så länge de stod stilla, led befolkningen stor nöd. 
 
Då kriget tog slut fanns det hemma som tur var ett mindre förråd av briketter, som 
kunde användas i vår gamla vedspis i köket. Den hade knappast använts sedan 
huset byggdes, eftersom det var så mycket enklare att laga mat på den befintliga 
gasspisen. I Hamburg hade gasproduktionen ganska snart efter kriget upphört. 
Hela sommaren 1945 användes alltså vedspisen för matlagning inklusive 
konservering. På hösten erhöll vi inför den kommande vintern en mindre 
tilldelning av koks, men den räckte på långa vägar inte för att hålla igång husets 
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centralvärme. Därför hade den stängts av och vi själva och de medboende fick 
bestå med egen värme i sammanlagt fyra kaminer. Husets centrala 
värmeanläggning kom f.ö. inte igång igen förrän i början på 1950-talet. För vårt 
eget hushåll om tre personer och boende i tre rum erhöll vi per eldningssäsong en 
tilldelning av endast 300 kg koks eller motsvarande mängd briketter (WT nov. 46, 
aug. 47). Jag är osäker på hur mycket de övriga ”medhushållen” i huset erhöll. 
Förmodligen något mindre, eftersom deras boyta var mindre. Då centralvärmen 
var igång, brukade koksåtgången per eldningssäsong uppgå till mellan fem och 
sex tusen kg. 
 
Den tilldelade mängden koks räckte förstås inte, i synnerhet inte under den 
extremt kalla vintern 1946/47. Vi fick köpa koks på svartabörsen. I november 
1946 fick vi för 0,5 kg kaffe 300 kg koks, men ett år senare fick vi ge 1 kg för 
samma mängd koks (WT nov. 46, sept. 47). För tre begagnade klänningar eller en 
kostym kunde man tillhandla sig 200 kg koks (WT okt. 47). Det var förstås illegalt 
att göra affärer på svartabörsen. Det fanns alltid poliser på de kända svarta 
börsplatserna i centrala Hamburg. En klasskamrat, f.ö. föga studiemotiverad, 
ertappades och rannsakades. Han flyttade till en annan skola, men fullföljde senare 
aldrig sin skolgång på gymnasiet.  
 
Den politiska ledningen i Hamburg försökte på alla sätt att förbättra 
kolleveranserna för befolkningens bästa. En delegation utverkade faktiskt att 
gruvarbetare i Ruhrområdet under en period gjorde extra skift speciellt för 
befolkningen i Hamburg. I gengäld skickades teaterföreställningar och andra 
kulturarbeten till Ruhrområdet.  
  
Tilldelningen av el var också skrattretande låg. För hela huset hade vi en daglig 
tilldelning av 4,1 kWh. Av denna mängd var 2,1 kWh beräknad för hydroforen. 
Vårt hus hade som alla andra en el-mätare. Detta innebar att för hela husets 
förbrukning var fastighetsägaren ansvarig. Man riskerade att få el-försörjningen 
frånkopplad, om man väsentligt överskred den tilldelade mängden. Så det gällde 
att hushålla med strömmen. På en lista bredvid el-mätaren antecknades 
mätarställningen varje dag för att kontrollera att vi inte överskred vår el-
tilldelning. Användning av el-apparater var förstås inte så vanlig på den tiden som 
idag. Men dammsugare fanns, däremot inga kokplattor. Gasen var förstås också 
ransonerad, men kvantiteten kommer jag inte ihåg.  
 
Givetvis förekom på sina håll oegentligheter med el-stölder. Sådana jagades av 
särskilda kontrollanter. Vid ett tillfälle besökte jag en skolkamrat, som hade 
hoppat av gymnasiet och nu utbildade sig till elektriker. Det var vintertid och då 
jag kom in i hans rum, noterade jag att det där var osedvanligt hög temperatur. Jag 
undrade hur det kunde vara möjligt, varpå han skrattande pekade på en el-kamin 
och lät mig förstå, att den som visste hur man kunde fixa att gå förbi mätaren, han 
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behövde inte frysa. En annan typ av illegal handling med syfte att förbättra sin 
bränsleförsörjning var att flockar av hungriga och frysande människor stoppade 
järnvägstransporter och plundrade tågen på kol (WT mars 47). 
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Den splittrade familjen 
 
 
De närmaste två avsnitten bygger till viss del på den brevväxling, som fördes 
mellan mina föräldrar. Från sommaren 1945 till sin bortgång i augusti 1948 skrev 
min far ca 330 bevarade brev (med hänvisningen WT). Ej fullt så många brev 
skrev min mor. Från hösten 1945 och fram till november 1946 finns ett fyrtiotal 
brev bevarade (med hänvisningen MT). Min fars brev är skrivna på tyska medan 
min mor skrev på svenska. Andemeningen i mina föräldrars brev återges i stort, 
och dokumenteras med en del direkta citat. Avsnittet Familjen i Sverige är inte 
självupplevt. Tänkas kan att förhållandena varit svårare än vad som framgår, dels 
beroende på att Mamma Märta inte velat oroa oss, dels beroende på att postgången 
var obefintlig. Direkta citat ur breven har kursiverats. 
 
  
Familjen i Sverige 
 
I slutfasen av kriget kom Folke Bernadotte, i egenskap av högste chef för Svenska 
Röda korset, att organisera humanitära hjälpinsatser i Tyskland. Genom 
förhandlingar med Himmler (via dennes massör Kersten, som f.ö. hade svenskt 
påbrå) utverkade han i februari 1945 tillstånd att Svenska Röda korset fick verka i 
tyska koncentrationsläger med norska och danska politiska fångar samt att återföra 
dem till sina hemländer. Förhandlingarna gav snabba resultat. Hjälpaktionen 
utvidgades även att gälla svenska kvinnor, som gift sig i Tyskland för att återföra 
dem och deras barn till Sverige. Denna räddningsaktion med de välkända vita 
Röda korsbussarna kom även att omfatta andra flyktinggrupper ur NS-
koncentrationsläger till Sverige.  
 
Här skall också nämnas att Folke Bernadotte den 26 april 1945 framförde ett av 
Himmler initierat tyskt kapitulationsförslag till USA och Storbritannien, som 
gällde samtliga tyska styrkor vilka stred mot de västallierade samt de förband som 
var stationerade i Danmark och Norge. Förslaget avvisades dock av de allierade 
den 28 april. På den allierade sidan hade man tidigt bestämt sig att endast en 
villkorslös kapitulation kunde accepteras. De allierades markoperationer hade 
ännu inte hunnit så långt norrut som till Hamburg, men hotet fanns att staden 
skulle dras in i sådana operationer. Som det visade sig, blev det dock inga 
markoperationer kring Hamburg; staden förklarades som öppen och överlämnade 
sig den 3 maj 1945. 
 
Budskapet om den svenska räddningsaktionen spreds förstås snabbt bland 
svenskarna i Hamburg. Vid månadsskiftet mars/april kom evakueringsaktionen 
igång. Den skedde via Lübeck. Vår familjs målsättning var att i första hand 
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Mamma Märta och Lillwerner (3 år) skulle sätta sig i säkerhet. Vid ett första 
försök visade det sig emellertid att Lillwerner inte fick lämna Tyskland med sin 
mormor som vårdnadshavare, varför de fick återvända till Rahlstedt. Efter 
överläggningar blev det så att Lillwerner med sin mamma Daisy och sin mormor 
följde med evakueringsaktionen. Daisy var tveksam att avbryta sin studier vid 
universitet i Hamburg och att lämna sina vänner i Hamburg, men hon gjorde så. 
Ingen kunde då tänka sig att familjen skulle behöva leva åtskild under flera år 
framöver. Alla trodde att förhållandena i Tyskland snart skulle normaliseras och 
att familjen skulle återförenas efter några månader. 
  
Transporten från Lübeck skedde med de vita bussarna genom Schleswig-Holstein 
fram till den tysk-danska gränsen. Här embarkerade flyktingarna ett tåg med föga 
komfortabel standard, som skulle föra dem genom Danmark till Helsingör. 
Uppenbarligen krävde de tyska militärmyndigheterna i Danmark att några vagnar 
med militär materiel skulle ingå, vilket naturligtvis utlöste vilda protester bland 
flyktingarna. Välkänt var att transporter av militär materiel var klara mål för 
danska sabotageaktioner. Vagnarnas ordningsföljd ändrades till följd av 
protesterna. Som väl var förekom inget sabotage mot detta tåg. Resan blev mycket 
besvärlig ur många synpunkter. Under hela resan var vattenförsörjningen mycket 
bristfällig. De usla sanitära förhållandena och samtransporten med evakuerade 
från koncentrationsläger medförde spridning av dysenteri.  
 
Lillwerner kom att drabbas och hans tillstånd utvecklades till att bli mycket 
kritiskt. Mottagandet i Helsingborg skedde i skydd av militärer i full 
stridsmundering, vilket förorsakade starka reaktioner bland flyktingarna. De kände 
sig kränkta och inte alls välkomna, snarast förflyttade från en militärstat till en 
annan. Likaså att de, vilka hade anförvanter i Sverige, som mor Märta och min 
syster med sin son Lillwerner, var tvungna att vistas i ett karantänsläger i Skäralid, 
mellan Röstånga och Ljungbyhed i Skåne. Vid närmare eftertanke var det förstås 
viktigt att hålla eventuell smittspridning under kontroll. Efter någon vecka i 
karantän kunde de äntligen fortsätta till Gamlamormor och -morfar i Göteborg, där 
de bodde i en tvårummare på Folkungagatan 5. 
 
Som det skulle visa sig, blev livet i Sverige strävsamt både för Mamma Märta och 
för min syster. Gamlemorfars ekonomiska resurser var begränsade. Som 
handelsman hade han en muntlig överenskommelse om en pension med sin 
tidigare kompanjon och chef. Men genom dennes bortgång samt kriget blev 
situationen en helt annan. Sonen i företaget ansåg sig inte bunden av pappans 
löfte. Min mor hade sin sjukgymnastutbildning, men någon fast anställning kunde 
hon inte få, utan var hänvisad till vikariat och timanställningar. Efter en rad 
provisorier lyckades de på våren 1946 hyra en lägenhet på Erik Dahlbergsgatan i 
Göteborg. Genom att i sin tur hyra ut ett möblerat rum täckte de en väsentlig del 
av hyreskostnaden.  
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Då mera regelbundna postförbindelser på våren 1946 blev möjliga, förstod Pappa 
Walter, min bror Gunnar och jag att min mor och Daisy hade det ekonomisk 
strävsamt. Jag kommer ihåg uttryckssättet att inte ha råd förekom i min mammas 
brev. Det var språkligt sett en ny term för mig. Begreppet ”att få vända på 
slantarna” var däremot inget nytt begrepp för mig, det ingick i dåtidens 
uppfostran. Något lugnande var kanske vi har haft svårigheter, men klarat det 
någotsånär. Men i ett annat brev framkom att arbete har vi haft, men också 
sorger. Det ekonomiska trycket är det som är besvärligast. Med tilltagande ålder 
och visdom säger jag att ekonomin är grundläggande till allt i denna värld (MT 
nov. 46). Ekonomiska begränsningar medförde förstås också brist på stimulans 
och en känsla av isolering (MT okt. 46).  
 
Min far hoppades, väl optimistiskt, att inom några månader kunna transferera 
pengar till Sverige (WT juli 47), men det var helt omöjligt. Ett sätt som 
diskuterades att få pengar överförda till Sverige var, att i Tyskland med RM köpa 
en dyr tågbiljett, exempelvis till Haparanda, skicka den oanvända biljetten till 
Sverige och där få den inlöst mot SEK. Det stannade vid en fantasi, det gick inte 
att göra på det sättet. En annan idé var att köpa frimärken i Tyskland och sälja dem 
i Sverige, men vem ville köpa dessa frimärken i Sverige?  
 
Omständigheterna gav förstås anledning till reflektioner och eftertanke. 
Tryggheten i Rahlstedt hade alltså förbytts till en krass verklighet och Mamma 
Märta kontemplerade Ack om solen ville lysa för oss som förr (MT okt. 46). En 
annan reflektion var Kanske är denna tid en skola för mig, att jag blir mera 
vidsynt och en gång får tillfälle att utveckla sociala anlag till fromma för andra 
människor. Visst var det en sporre för Gunnar och mig att känna till att 
förhållandena i Sverige inte var problemfria när vi fick höra att flit och 
anspråkslöshet är vår lott (MT april 46). Familjens situation blev mycket prekär, 
då Daisy denna vår drabbades av en halsböld, som förorsakade en allmän 
blodförgiftning och ett mycket kritiskt läge. Hon opererades, men det var ”på 
håret”.  
 
Min mamma var van vid att arbeta och ta ansvar. Hon åtog sig nattvak på sjukhus i 
Göteborg och vikarierade som husmor på en större gård i Stenungssundstrakten, 
hon arbetade som vikarie på sjukhuset i Hjo och senare som föreståndarinna på 
pensionärshemmet i Axvall och senare även i Lidköping. Sommaren 1946 åtog 
hon sig att vara föreståndarinna för en barnkoloni i Bockaberg (Floda nordost om 
Göteborg) med 96 barn och tio medhjälpare. Hon fann en stor tillfredsställelse i 
sitt arbete, även om arbetsbördan kunde vara väl så stor. På en del av dessa 
uppdrag hade hon möjlighet att ha Lillwerner med sig, vilket förstås underlättade 
för Daisy att ägna sig åt sina studier.  
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I och med att min syster läste vid Göteborgs högskola och senare på konstskola, 
var Mamma Märta också låst av tillsynen av Lillwerner; hon fick pussla med sina 
arbetstider. Hon arbetade företrädesvis tidigt på morgnarna och på kvällarna. 
Lillwerner gick under sin Göteborgstid under en period i en katolsk lekskola. Han 
berättade hemma vad han hade lärt sig. Först skapade Gud himmelen, vattnet och 
jorden och sen skapade han jordgubbar. Ett träffande exempel på barns logik. 
 
Daisy hade kommit ett gott stycke på väg med sin tandläkarutbildning i Hamburg. 
Hon fick dock strax efter kriget inte tillåtelse att fullfölja sin utbildning i Sverige, 
d.v.s. i Stockholm där ”Käftis”, den enda svenska tandläkarhögskolan låg. 
Meddelandet om att hon var antagen i Stockholm till höstterminen 1946 fick hon 
alltså sommaren 1946. Då hade hon redan fått anställning som ansvarig för 
konstutställningen vid Rörstrands porslinsfabrik i Lidköping och var nu föga 
hågad att återuppta sina studier. Daisy hade under sin skoltid visat stor fallenhet 
för konst och speciellt den bildande konsten. Hennes yrkesval som tandläkare stod 
förstås i nära relation härtill. Även hennes val att i Göteborg ägna sig åt en 
konstnärlig utbildning låg nära till hands. På Valand uppmärksammades hennes 
talang att skulptera. Hon hade också förträffliga lärare i Nils Wendel på 
Slöjdföreningen och Endre Nemes på Valand.  
 
Men studietiden i Göteborg blev tung för Daisy. Hon tyckte att det var motigt att 
inte kunna fullfölja sin ursprungliga yrkesutbildning. Hon saknade sin 
umgängeskrets som hon under studietiden i Hamburg hade hunnit utveckla. 
Kanske kriget särskilt hade påverkat detta gäng att hålla ihop. Säkerligen saknade 
hon också sin pappa och sina bröder. Hon kände det också svårt att hennes make, 
som hade förklarats saknad i april 1942, inte kunnat dödförklaras. Daisy fick 
hemlängtan under sitt första år i Sverige och önskade återvända till Tyskland. Men 
det var då helt omöjligt. 
 
Nog hade Mamma Märta samvetskval över att inte få vara tillsammans med sin 
make och sina ”gossar”, som hon brukade skriva. Hon kände ibland en brist att 
inte kunna göra något mera direkt. Men kanske jag kan jämna vägen för någon 
framöver (MT april 46). Saknaden efter oss fanns i de flesta av hennes brev till oss 
i Rahlstedt och exemplifieras av hennes tankar i ett sådant: Åter är en vecka 
avslutad och man känner helgdagsfriden som söndagen skänker (kanske 
traditionsbunden, kanske den fullkomliga avkopplingen från vardagens bestyr). 
Mina tankar är alltid hos Er och på söndagarna går de speciellt till Er – då känns 
det så lyckligt att tänka att Ni gemensamt njuter av frid och vila. Om det än finns 
otaliga svårigheter för Er och oss alla, så är det en oändligt tröstlig visshet att 
kanondundret tystnat och att Ni får njuta av nattens stillhet – att kropp och själ får 
vila. Måtte bara vår längtan, att åter få se varandra och leva för varandra, 
förverkligas (MT 10 nov. 46). I detta sammanhang vill jag också hänvisa till 
hennes brev (samtidigt handstilsprov) skrivet med anledning av min 18-årsdag. 
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Min käre, käre lille Gåck!! 
 
Till Din 18 födelsedag mina hjärtliga önskningar för Din välgång och hälsa. 
Måtte detta nya år som börjar bringa Dig lycka och frihet. Alltid är Du i mina 
tankar – men särskilt på Din 18 födelsedag är mina tankar hos Dig. Vad var det 
en solig och vacker söndag som Du gjorde Ditt inträde i vår lyckliga lilla 
familjekrets. Aldrig glömmer jag den lyckliga måndagsmorgonen, då Daisy och 
Gunnar stod vid Din vagn och såg förälskat på sin lillebror. Pappa och jag så 
lyckliga och stolta att ha en liten Thomkepojke till. Tiden gick och den vackra lilla 
dopfesten firades den 23 december. Säkert stod en god fe vid Din vagn – eller var 
det Din farmors eller Pappas vänliga sinnelag som Du fått ärva. Farbror Olof 
Rodhes högtidstal för den lille gossen var ju också en hymn till det goda och sköna 
som han tillönskade Dig i rikt mått. Och lyckan var Dig bevågen, hela Din 
barndom var Du allas vårt solbarn. Måtte Du alltid förbli sådan som Du alltid 
varit nu när Du går in i ynglingaåldern. Jag är endast ledsen att jag ej kan vara 
hos Eder denna högtidsdag. Men Pappa och Gunnar skall säkert göra allt för att 
försköna dagen. 
…….. 
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Livet gestaltar sig ju annorlunda än vi hade tänkt för våra barn – men jag är så 
tacksam att vi har fått behålla Er alla tre och min enda önskan är att Ni ska få 
utvecklas till sunda och livsdugliga människor, både fysiskt och psykiskt. 
…….. 
Till den 16 september vill jag endast bifoga några vackra ord av V. Rydberg: 
 
Vad rätt Du tänkt, vad Du i kärlek vill, 
vad skönt Du drömt, kan ej av tiden härjas, 
det är en skörd som undan honom bärgas, 
ty den hör evighetens rike till. 
 
Till mitt födelsedagsbarn en omfamning och oändligt många goda önskningar. 
 
Din tillgivna Mamma 
 
 
Både Gunnar och jag fortsatte vår skolgång hösten 1945 efter vår hemförlovning 
ur fångenskapen och det tyckte Mamma Märta kändes bra. Hon uppmuntrade sina 
gossar att vara flitiga och att läsa språk ordentligt, att vara skötsamma, att 
utbilda sig samt att inte lova bort sig utan att noga ha tänkt igenom saken och att 
tänka på framtiden, att se ett mål, om än avlägset. Vi ombads att nyttja varje 
tillfälle att inhämta lärdom (MT april 46). Då Gunnar i förtid lämnade gymnasiet 
och innan han växlat över till Högre Handelsskolan, bad hon honom enträget att 
skaffa Dig en sysselsättning och sträva efter ett mål och lev ej enbart på hoppet 
om utresa från Tyskland till Sverige (MT sept. 46).  
 
I sina brev till Gunnar tackade min mor honom för hans ansvarstagande för 
hemmets omvårdnad (MT april, sept. 46). Hon tyckte att det kändes bra med att 
det städades ordentligt, att mattorna piskades, att gardiner tvättades och stärktes, 
att fönstren putsades, att parkettgolven bonades, att sängkläderna vädrades 
ordentligt o.s.v. Vi hade den rollfördelningen. För egen del svarade jag för 
trädgårdsskötseln och tillsammans med Pappa Walter för matlagningen och 
matinköpen.  
 
 
Familjen i Tyskland 
Det bekymmersamma arbetsmarknads- och försörjningsläget samt oklarheten 
p.g.a. ockupationsmakternas politik föranledde Pappa Walter att tidigt rekommen- 
                           
dera Märta att inte återvända till Tyskland (WT juni 45 och fortsättningsvis, 
exempelvis juni 47). Spridning av polio och tbc framfördes också som skäl att 
avråda från att återvända (WT sept. 47). För att i Hamburg boende skulle vara 
berättigade att erhålla ransoneringskort, skulle alla invånare kunna dokumentera 
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att de hade ett arbete. De som inte hade ett sådant, fick därför delta i 
återuppbyggnadsarbetet, främst med att ”knacka” tegelsten i Hamburgs ruinhögar. 
Dåtidens byggverksamhet var hänvisad till ”recirkulation” av skrot. Detta gällde 
även järnbalkar, värmeelement och -pannor samt järnrör, vilka grävts fram ur 
ruiner och sattes istånd.  
 

                            
 
Det fanns ingen framtidstro bland den tyska ungdomen, och livet uppfattades av 
de flesta som tröstlöst (WT maj 46, juni 47). Min mors vistelse i Sverige måste ses 
som en möjlighet att bygga en bro för familjens framtid (WT maj 46). På den tiden 
var det svårt att bli antagen vid universitet och högskolor, de återvändande 
krigsårgångarna hade företräde till alla utbildningar. Man såg inte heller några 
arbetsmöjligheter efter examen. Därför satsade många ungdomar på en praktisk 
yrkesutbildning efter studentexamen (WT maj, okt. 46). Flera bekanta ungdomar 
gjorde så. De tog efter studentexamen anställning som lärlingar, främst inom 
byggnadsbranschen, och gjorde sina gesällprov efter tre år. Då hade också 
arbetsmarkanden i Tyskland börjat komma i bättre balans.  
 

 
Med anledning av silverbröllopsdagen 1946 (WT juni 46) skrev Walter ett vackert 
och kärleksfullt brev till Märta. 

 
Tillståndet med vår nuvarande separation är förorsakad av de utomordentliga 
förhållandenas tvång och är inte framkallat av oss själva, vi får se detta som en 
prövosten av vår kärlek till varandra och detta i fast förvissning om vårt snara 
återseende. Hans omsorg om de sina återspeglas i orden Inget kan rubba oss att 
övervinna denna situation av separation, må vi bara förbli friska och vara till 
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nytta för våra kära barn och vårt kära barnbarn. Hans uppskattning och 
tacksamhet gentemot sin hustru klädde han i orden Fjärran från Dig, dock så nära 
i tanken, kommer jag att minnas den 3 juli 1921 som den lyckligaste dagen i mitt 
liv, då jag fick Dig som hustru vid min sida eller Jag är Dig så tacksam att ha givit 
oss tre barn, tacksam för deras utveckling och uppfostran, som Du med stor 
uppoffring har lett. Vi får fortsätta att leva med förhoppningen om ett snart 
återseende och med en önskan om att förbli friska och ha den förvissningen att 
detta gagnar vår familjs sammanhållning och lycka. Pappa Walter beklagar också 
att kriget har förstört så mycket och att Mamma Märta har fått uppleva otrygghet i 
Tyskland som åsamkat henne mycket oro och själslig nöd. Här återges (samtidigt 
handstilsprov) ett tackbrev av min far till sina svärföräldrar i Göteborg. 
 

 
 
Genom ett tips från Svenska röda korset i Stockholm rekommenderades vår mor 
att få Gunnar och mig satta på en s.k. Rödakorslista. På det viset fick vi faktiskt 
våra inresevisa till Sverige inom några månader, d.v.s. i september 1946. Det 
kvarvarande problemet var att erhålla utresevisum från Tyskland. Och det tog tid, 
över ett år. Utresevisa utfärdades av det allierade Kontrollrådet i Berlin och det var 
en mycket tidsödande process. Representanter för Svenska Röda korset som Pappa 
Walter träffade på Svenska klubben i Hamburg, försökte att påskynda 
behandlingen, men de sade redan på ett tidigt stadium, att det var en långdragen 
process. 
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Så på senhösten 1947 fick vi, även Pappa Walter, våra utresetillstånd. Det 
lyckades oss att även få ett utförseltillstånd för Daisys möbler, som packades av en 
speditionsfirma och lastades i en järnvägsvagn. Av säkerhetsskäl anställde 
speditionsfirman en vakt, som följde transporten till den tysk-danska gränsen för 
att järnvägsvagnen inte skulle plundras. Gunnar reste så att han kunde fira julen 
1947 i Lidköping, dit även Märta hade flyttat. Min far och jag firade julen 1947 
tillsammans och han reste äntligen den 28 december till Sverige och därmed gick 
hans längtan i uppfyllelse. Själv stannade jag kvar för att förbereda mig för 
studentexamen. Skrivningarna startade, om jag minns rätt, i slutet av januari 1948 
och själva examen hölls den 24 februari 1948. En månad senare var det min tur att 
åka till Sverige. 
 
Min fars besök i Lidköping varade ca en 
månad och han var förstås mycket glad att 
besöka den andra delen av familjen, att få 
träffa sin Märta, Daisy och Lillwerner. I 
samband med besöket berättade han också 
för min mor om min krigsskada. Den hade 
vi undanhållit henne och Daisy för att inte 
oroa dem. De kunde ändå inte ändra något 
i sakförhållandet. På vårsidan 1948 sökte 
Pappa Walter nytt inresevisum till Sverige 
(WT april 48), han avsåg att till hösten 
besöka Sverige på nytt. Så långt kom det 
dock aldrig, då han i slutet av augusti 
drabbades av en hjärtinfarkt och hastigt 
avled. 
 
Då jag hösten 1945 återvände hem från 
kriget, ”vätskade” såret ovanför mitt 
vänstra öga fortfarande. På grund av en 
infektion och kvarvarande små bensplitter 
kvarstod en fistel i ögonbrynstrakten mot 
pannbenet. Min pappa såg till att jag kom till en bra ögonläkare som undersökte 
mig mycket noggrant. Efter några månader opererades jag på vänster ögonlock 
och man avlägsnade de små benflisorna samtidigt som man försökte att korrigera 
en sammandragning av sårkanten på övre vänstra ögonlock, men det senare 
lyckades man inte riktigt med. Det fick jag hjälp med av professor Tord Skoog i 
Uppsala 1954. Min krigsskada undersöktes också rätt snart efter min hemkomst av 
en förtroendeläkare inom det tyska riksförsäkringsverket och skadegraden 
fastställdes. Jag hade alltså förlorat vänster öga och synen var nedsatt på höger öga 
genom en skada på näthinnan. Jag var berättigad till en mindre livränta från tyska 
staten.  
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Så fick jag också anvisad en s.k. ögonkonstnär, som försåg mig med en 
ögonprotes. I det svenska språket talar man ofta om emaljöga, men det är mycket 
länge sedan man tillverkade emaljögon. Kanske använder man detta uttryck för att 
inte förväxla det med vanliga ”glasögon”. Själv tycker jag att ögonprotes eller 
konstöga är mera relevanta uttryck än emaljöga. Nej, en ögonprotes utgörs av en 
liten ”glasskål” som den s.k. ögonkonstnären blåser. Tillverkningen börjar med att 
glasblåsaren åstadkommer en ihålig glaskula av ett mjölkaktigt färgat glasrör, på 
vars yta han/hon, vid mycket hög temperatur (s.k. blästerlåga), smälter in glas av 
olika färg motsvarande patientens naturliga öga, som ger upphov till pupill, 
regnbågshinna och det fina nätet av blodkärl på hornhinnans yta. Slutligen 
anpassas protesens form och storlek till ögonhålan. Onekligen, ögonprotesen är ett 
konstverk som fordrar stor yrkesslicklighet att framställa. Protesens rörlighet beror 
på i vilken utsträckning ögonmusklerna har bevarats i samband med ögats 
avlägsnande samt givetvis på protesens passform. Tyvärr är ögonprotesers 
hållbarhet begränsad beroende på att kroppsvätskan korroderar glaset, så att ytan 
blir skrovlig och med tiden irriterar ögonhålan. Individuella skillnader i glasets 
varaktighet förekommer. För egen del får jag byta protes vartannat år. Man 
tillverkar konstögon av plast också. Sådana protesers hållbarhet är längre, men de 
har vissa nackdelar. 
 
Under 1948 blev det lättare att resa från och till Tyskland, varför Daisy och 
Lillwerner bestämde sig till att semestra i Tyskland och i samband härmed besöka 
hans morfar och farmor. Pappa Walter fick i april 1948 äntligen tillstånd att 
använda sin bil, som hela kriget hade stått i garage. Det var Opeln av 1936 års 
modell, sexcylindrig, som han i juni månad fick servad. Men ett nytt batteri 
behövdes, som dock var omöjligt att uppbringa. Men direkt efter valutareformen 
fanns sådana tillgängliga, givetvis att betalas med DEM (WT juli 48). Han kände 
det som en stor lättnad att slippa trängas på de allmänna kommunikationsmedlen. 
Min far gladde sig mycket åt att Daisy och Lillwerner skulle komma på besök och 
att han hade möjlighet att erbjudna dem lyxen att bli skjutsade. Dessutom avsåg 
han att företa sitt planerade Sverigebesök till hösten per bil. Med lite allvar 
kommenterade han möjligheten att åter kunna använda bilen med om det blir krig 
igen, åker jag norrut (WT juni 48). Storpolitiska spänningar kring Tyskland var på 
den tiden ej ovanliga (ex. Berlinblockaden med den årslånga isoleringen av staden 
och den välkända luftbron).  
 
  
Vad innehöll fritiden 
 
Återblickande kan man fråga sig vad vi ”ungdomar” hade för oss under dessa 
efterkrigsår. Vi förstod att förhållandena var exceptionella. Samtidigt kände vi ett 
ansvar för vår egen framtid. Om vi ville skapa oss en sådan, var det viktigt med en 
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grundläggande skolutbildning, där studentexamen var ett accepterat mål, även om 
denna inte kunde ge någon direkt favör för en fortsättning. Viktigt var förstås att 
överleva, att delta i strävan efter den egna familjens överlevnad. Därför 
prioriterade jag trädgårdsarbetet högst under den årstiden samt vaksamhet då det 
gällde matinköp. Skolarbetet blev säkerligen lidande av allt detta som skulle 
skötas. Ibland kanske jag följde minsta motståndets lag och nedprioriterade 
skolarbetet. Om min skolgång har jag tidigare berättat (Thomke, 2001). 
 
Hamburg hade sedan gammalt många och väl ansedda teatrar. De flesta var 
utbombade, men en av de få kvarvarande, ”Dramaten”, i Hamburgs centrum hade 
konfiskerats av ockupationsmakten för eget behov. Men här och där spirade nya 
teatergrupper. Endast av ockupationsmakten tillåtna program fick framföras. Vi 
var en mindre grupp i min klass, som ofta försökte få biljetter till klassiska 
teaterpjäser, kanske sådana som var aktuella i skolundervisningen, Lessing, 
Shakespeare, Goethe, Schiller, Wilde, Voltaire och flera andra. Teatrarna var 
oftast små, inrymda i provisoriska lokaler.  
 
I samband med våra teaterbesök frapperades vi av de enkla medel man arbetade 
med. Scenerierna var minimala, de saknades eller fick inte plats på scenen. Många 
gånger forstod vi att man kunde nå stora effekter med ljussättningar. Teatrarnas 
materiella resurser var mycket begränsade. Operan var utbränd, men 
”Musikhallen” svarade för musikaliska evenemang. Vår lärare i ”konst” 
animerade oss till att besöka Hamburgs konstmuseer. Under hans ledning fick vi 
faktiskt insikter om och förståelse för den moderna konsten. Den hade ju under 
NS-tiden förbjudits och betecknats som ”urartad” konst. Denne lärare försökte 
också att inspirera oss med sitt framförande av Bachs svårtillgängliga musik på 
piano, men där brast det i förståelse från de flesta elevernas sida. Troligen hade 
grammofonkonserter med motsvarande innehåll givit större behållning och bättre 
förståelse.  
 
Det kulturella inslaget i fritidsaktiviteten var alltså relativt stort, så också det 
filosofiska och religiösa. Vi deltog i ”folkhögskolekurser” på kvällstid med bl.a. 
Goethes Faust II, men det var för tungt för mig, kanske beroende på att jag var 
trött, stoffet var troligen också för mastigt. Så anmodades vi i skolan att ägna vår 
fritid åt att ta del av världslitteraturen. På så sätt kom jag i kontakt med bl.a. Gogol 
och Gorkij, Voltaire, Strindberg, Mann och Shaw. Större spänning gav dock 
läsningen av Boccaccios novellsamling ”Decamerone”. En bok, utgiven i början 
av 1920-talet, av Nobelpristagaren I. Metschnikow intresserade mig, den handlade 
om tarmmikrobiologi och budskapet avsåg mjölksyrakulturers hälsobringande 
effekter och förklaring till att bulgarer nådde så hög ålder. Metschnikow var ryss 
och tilldelades i början av seklet tillsammans med tysken Ehrlich Nobelpriset i 
medicin för upptäckten av immunsystemet. Jag förstod att man borde ha läst 
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mycket mera, jag förstod också att man i min ålder var mycket receptiv. Tiden 
räckte dock inte till, dessutom hörde jag tyvärr aldrig till snabbläsarna. 
 
På somrarna lockade mig vattnet, jag gillade att simma och bada. En gång hade 
det kunnat gå illa då jag badade i Bremerhaven. Utan att bli medveten om 
situationen, drevs jag med ebbströmmen utåt havet och hade svårt att återvända 
mot strömmen. Men det gick med uppbjudande av alla krafter. I övrigt fanns det 
ett friluftsbad i Rahlstedt, där vi träffades i en kamratlig krets. Vi cyklade ibland 
också till ”Grossensee” eller ”Lütjensee”, drygt en mil norr om Rahlstedt. 
Vattenkvalitén var inte den bästa, sjöarna inramades av sanka betesmarker. Vi 
roade oss med en gummibåt, ursprungligen avsedd som räddningsflotte i 
flygvapnet, som jag bytt till mig för ett antal cigarretter. Med denna båt hade vi 
roligt på våra dagsturer. Tältutrustning saknade vi, annars hade vi nog planerat för 
övernattningar också. 
 
En natt stals till min stora bedrövelse min cykel, som stod parkerad intill 
köksentrén. Att ha tillgång till en cykel var ett måste. Kamrater bodde på flera 
kilometers avstånd, och även för deltagande i andra aktiviteter var det nödvändigt 
att ha en cykel. För 100 RM plus 25 cigarretter fick jag tag på en begagnad cykel, 
men utan däckutrustning. Räddningen blev att jag genom Pappa Walters företag 
(Wackerchemie som då var ledande på framställning av PVC) fick tillgång till ett 
par slanglösa däck av just PVC. Sådana fanns förstås inte i handeln.  
 
Cykelkomforten var inte den bästa på dessa PVC-däck, materialet var väl så stumt, 
åtminstone under den kalla årstiden. Det var inga problem att montera dem. 
Däremot var det problematiskt då man fick punktering och skulle laga däcket. Det 
fick man göra själv, det fanns inte sådan kompetens på cykelverkstäderna. 
Lagning måste ske genom att man medelst en metallstav, som värmts upp till 
lagom temperatur, smälte ihop hålet. Var temperaturen för låg, smälte inte 
materialet, var den för hög, blev det ett stort hål och däcket var mer eller mindre 
förstört! Ett annat problem var att däcken vidgade sig under sommarens höga 
temperaturer, materialet var termoplastiskt. Det fanns nämligen ingen ”cord” i 
däcken, d.v.s. väv som gav dem en orubblig storlek. Om man svängde oförsiktigt, 
krängdes framhjulets däck av fälgen. Då fick man släppa ut luften, sätta på däcket 
och pumpa igen. Man fick alltså lära sig att umgås med dessa nackdelar.  
 
Min skolkamrat Gerd Borgeest och jag bestämde oss vid pingsttiden 1947 för att 
bestå ett ”mandomsprov” genom att gå mellan Lübeck och Rahlstedt, en sträcka 
om 56 km. Vi förstod att det skulle bli jobbigt, men bedömde att vi skulle ha en 
god chans att fullfölja marschen. Vi utrustade oss efter bästa förstånd med kraftiga 
skor och smörgåsar samt vatten. Den allmänna tidsbristen hade inte medgivit 
någon träning. Vi tog första morgontåget till Lübeck och startade därifrån vid 
åttatiden en solig vårdag. Vi valde den gamla landsvägen mellan Lübeck och 
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Hamburg, där vi visste att avståndsmarkeringar fanns och växlade mellan snabbare 
och mindre snabba passager. I vissa avsnitt närmade vi oss en marschtakt på 7 km 
per timme. Men det var också toppnoteringen. 
 
Första hälften klarade vi faktisk oväntat snabbt. Men så småningom började 
problem uppstå med blåsor under fötterna. Strumporna höll inte och några 
reservstrumpor hade vi förstås inte tänkt på, inte heller på bandage eller plåster, 
som förmodligen inte heller fanns. Vi började bli tröttare och tröttare och rasterna 
blev längre. Dock, vi närmade oss Rahlstedt undan för undan och räknade antalet 
kvarvarande km istället för de vi hade tillryggalagt. Vid infarten till Rahlstedt 
stötte vi på en skolkamrat, som undrade varifrån vi kom, jo, från Lübeck. Han 
trodde att vi drev med honom, men av vår gångart förstod han att det var så. Vi 
fortsatte att stappla hemåt och var nöjda att ha fullföljt marschen på 12 till 13 
timmar. Men fötterna var de närmaste dagarna i behov av en särskild och öm 
behandling.  
 
I juli månad den fantastiska och soliga sommaren 1947 gjorde tre kamrater och jag 
på sommarlovet en enveckas oförglömlig cykeltur till Dahme, en badort vid den 
norra delen av Lübeckbukten. Våra cyklar var mer eller mindre slitna. Vi hade en 
del problem med vikten på vår packning, där även gummibåten ingick. De 
stabilaste cyklarna fick ta den större bördan. Mitt slanglösa framdäck hoppade vid 
ett par tillfällen av fälgen, det var värmen som gjorde det. För säkerhets skull hade 
jag en reservomgång med mig.  
 
Den första natten slog vi läger söder om Neustadt, under kriget en liten 
örlogsstation. Utanför Neustadt mitt i Lübeckbukten låg ett stort vrak efter ett 
utbränt passagerarfartyg. Det låg på sidan med en tredjedel av skrovet liggande 
ovanför vattenytan. På stranden fanns ett minnesmärke över en av historiens 
största sjökatastrofer. Det var SS Cap Arcona (benämnt efter fyrplatsen Kap 
Arkona på Rügen), en gång ett av Tysklands större och vackraste passagerarfartyg, 
samt passagerarfartyget Deutschland och två mindre lastfartyg som under sista 
krigsveckan hade anfallits av allierat flyg och satts i brand. Cap Arcona bar ca 
4 600 NS-koncentrationslägerinterner (evakuerade från Neuengamme utanför 
Hamburg). Endast ca 350 överlevde. Tadek Raznikiewicz var en av dem som 
förmådde att ta sig i land. Tadek, född i Polen, var efter 1970 förste kemist vid 
SLU:s Inst. för husdjurens utfodring och vård i Uppsala (och var således under 
många år arbetskamrat med mig). Minnesmärket nämner sammanlagt 7 000 offer. 
Fler offer bör därför ha krävts på de övriga fartygen. 
 
Vi fortsatte utefter kusten och fann norr om Neustadts hamn två intresseväckande 
vrak, dock av annat slag än vi kunnat se dagen innan. Vi simmade ut och tog oss 
en närmare titt på två sprängda tyska U-båtar. Den ena båten var ett större fartyg, 
ett s.k. moderfartyg avsett att förse båtar på uppdrag med proviant, dieselolja och 
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torpeder. Den andra båten var en vanlig U-båt. Åtminstone det ena fartyget var av 
sådan konstruktion, f.ö. framtagen under sista året av kriget. Det hade snorkel, 
d.v.s. ett rörsystem som räckte långt ovanför tornet som tillät båten att i 
undervattensläge gå på dieseldrift och avge avgaserna ovanför vattenytan. 
Systemet tillät även att ta in friskluft till båten i undervattensläge. Vattendjupet 
gjorde att tornen och en del av däcken låg ovanför vattenytan. Vi tyckte att det var 
ett spännande inslag på vår utflykt. Vi fortsatte planenligt längre norrut till 
Dahme, där vi slog upp vårt lånade tält. 
 
Vi valde den gräsbevuxna delen alldeles ovanför sandstranden för att sätta upp 
vårt tält. Det var underbart, vi var nästan ensamma på stranden, bortsett från 
barnen på ett sommarläger inte så långt från oss. Tre eller fyra kvinnliga 
ungdomsledare upptäckte snart vår närvaro och på sin fritid kom de, och vi hade 
trevligt tillsammans. Vår primitiva mathållning förstärktes av dessa flickor med 
lite rester från lägerköket. Vi badade mycket och hade roligt med gummibåten, vi 
spelade boll och nojsade. Nej, vi var inte bortskämda med förlustelser av olika 
slag. Denna vecka i Dahme och den otroliga sommaren 1947 blev ett minne för 
livet. 
 
Det måste ha varit på vårterminen 1946, då mina skolkamrater tyckte att de ville 
delta i en danskurs. En dansskola (Rolff), utbombad i Hamburg, fann en lämplig 
lokal i form av en stor sal i anslutning till en av Rahlstedts bykrogar. Jag var inte 
särskilt trakterad av tanken att gå i dansskola. På något sätt tyckte jag att med 
mina krigsupplevelser hade jag passerat detta stadium. Men hur det var bestämde 
jag mig så småningom, under kamraternas påtryckning, för att vara med. Och det 
kom jag inte att ångra. Det var en väldigt fin stämning och vi lärde oss en del, inte 
bara olika danser och turer, utan även regler för ett hyfsat uppträdande och 
umgängesformer.  
 
Då det påföljande höst blev aktuellt, anmälde vi oss till en fortsättningskurs. Detta 
blev ett sätt för oss ungdomar att umgås och att ha trevligt Det fanns inga klubbar 
eller föreningar på den tiden, allting sådant fick successivt växa fram. Inte heller 
fanns det dansställen på andra håll. Vi försökte vid ett tillfälle tillsammans med 
några flickor från dansskolan att ha en trevlig kväll. Vi åkte långt med buss och 
spårvagn, kanske en och en halv timme. Väl framme var det helt fullbokat, ingen 
nämnvärd servering, ingen möjlighet att i trängseln nå dansgolvet. Vad gällde 
förtäring förutsattes det att man hade med sig dryck och annat, som man fick 
betala för att få inmundiga där.  
 
Ett par skolfester hade vi faktiskt, men utan dans eller flickor. Inför en av dem 
kom våra erfarenheter från krigstiden i Flensburg om brännvinsframställning väl 
till pass. Ett rejält parti foderbetor införskaffades, tvättades, sönderdelades och 
kokades i en pannmur, varefter mäsken sattes till jäsning. Destillationen var den 
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mest tidsödande processen. Jag kommer ihåg att den pågick några nätter igenom. 
Till råga på allt skadades rektifikationskolonnen i glas, som vi hade lånat. På något 
sätt ordnades det upp. Förberedelserna var väl så spännande som själva festen. 
Umgänget med flickor var i stort sett begränsat till danskurserna. Så det var en rätt 
spartansk ”ungdomstid” jag hade, med många plikter och få förströelser och 
begränsade förlustelser.  
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Svenska klubben och kyrkan i Hamburg 
 
 
Svenska klubben i Hamburg hade sedan många år hyrt centralt belägna lokaler i 
närheten av Alster. Klubben hade redan bildats 1858 och firade sitt 90-årsjubileum 
i samband med Svenska flaggans dag 1948 (WT juni 48). Klubbens lokaler hade 
förskonats från bombningarna, men vid något tillfälle hade det varit nära en 
storbrand. De flesta fastigheter runt omkring var eldhärjade. Under kriget hade 
klubben upprätthållit en begränsad aktivitet. Snart efter kriget präglades dess 
verksamhet av betydligt större aktivitet än åren innan. Flera av de i staden bosatta 
”svenskfamiljernas” kvinnor med barn hade i likhet med min mor några veckor 
före krigsslutet evakuerats genom Bernadotteaktionen. Många av familjefäderna 
hade dock, på grund av att de var tyska medborgare, inte fått lämna landet. Även 
några svenska män stannade kvar för att tillvarata sina svenska företags intressen, 
men också för att skydda sin privata egendom från att beslagtas. Bland de större 
svenska företagen i Hamburg kan nämnas Tretorn och Alfa-Laval. Ett antal 
mindre svenskägda företag bedrev handel med bl.a. trävaror.  
 
Snart efter krigsslutet bildade den återstående svenskkolonin via Svenska Gustav-
Adolf-kyrkan och Svenska klubben ett nätverk i Hamburg för utbyte av 
information och erfarenheter. Människorna hjälpte varandra med att få brev och 
småsaker förmedlade till Sverige. Brevförsändelser från och till Tyskland tilläts 
inte förrän en bit in på 1946 och telefonförbindelser tilläts inte heller. Postpaket 
tilläts först ännu senare. För de svenska företagsledare, som fungerade som 
budbärare, var det till en början förhållandevis enkelt att erhålla ut- och 
inresevisum, innan britterna efter omkring ett år skärpte reglerna även för icke-
tyskar. 
 
Vid denna tid saknades helt svensk konsulär representation i Hamburg. Svenska 
klubbens ordförande, Carl G. Holst kom som en av de äldsta i Hamburg att ta på 
sig uppdraget att gentemot britterna och även tyska myndigheter företräda 
svenskars intressen i den mån det behövdes och över huvud taget var möjligt. 
Således utfärdade han exempelvis ett intyg på tyska och engelska åt Pappa Walter 
om att vår fastighet ägdes av honom och Märta, som var svenskfödd. Dokumentet 
placerades i en glasad ram och försågs med en svensk flagga, som tidigare hade 
prytt vår julgran. Tavelramen med dokumentet hängdes upp, väl synligt innanför 
entrédörren. Bostadsnämndens representanter noterade vänligt dokumentets 
befintlighet när de kom och skulle lägga beslag på ytterligare rum. Då inbillade vi 
oss i alla fall att dokumentet hade en viss effekt – men idag är jag tveksam.  
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I Svenska klubbens lokaler begicks 1946 års Valborgsmässofirande i närvaro av 
36 personer (WT maj 46). Faktiskt ett överraskande stort antal. Den svenska 
filmskådespelerskan Kristina Söderbaum brukade delta i klubbens möten 
tillsammans med sin man Veit Harlan (troligen av holländsk härkomst) då hon inte 
vistades hos sitt barn i Sverige. Denne Veit Harlan var filmregissör och hade 
under NS-tiden producerat ett par filmer, som senare kom att läggas honom till 
last och han anklagades för att vara antisemit och att ha mycket aktivt medverkat i 
NS-propagandan. Det blev en process, men jag minns inte hur ärendet 
utvecklades. Eftersom familjen Söderbaum-Harlan på den tiden bodde i Hamburg, 
förbereddes processen där. För sin utkomsts skull var Kristina Söderbaum 
angelägen om att upprätthålla sina kontakter med den tyska filmindustri som hade 
flyttat till Hamburg och för vilken hon, i likhet med Zarah Leander, var en 
attraktiv aktris. 
 
Även i Svenska kyrkan ökade aktiviteten efter krigsslutet. I ett brev till Mor Märta 
(ST juni 46) rapporterade jag om firandet av Svenska flaggans dag. 
Uppskattningsvis 200 personer hade infunnit sig, och kyrkan var för ovanlighetens 
skull fylld. Detta stora tal kontrasterar mot det antal som frekventerade Svenska 
klubben, sannolikt en prioriterings- och intressefråga. Det stora antalet besökare i 
kyrkan denna junidag sammanhängde förmodligen med att många av dem som 
deltog i firandet var svenskättlingar i andra och tredje led. Måhända lockade även 
det äkta bönkaffet efter gudstjänsten. De egentliga gudstjänsterna lockade oftast 
endats ett fåtal personer, såvida det inte rörde sig om advent, påsk- och jultiden. 
Även basarerna brukade utgöra dragplåster.  
 
Ingen av de svenska familjer som hade lämnat Tyskland i samband med 
Bernadotteaktionen hade våren 1946 återvänt på grund av de då rådande 
levnadsvillkoren i Tyskland (WT maj 46). Livsmedelsbristen var kännbar även för 
restauratören på Svenska klubben. Gästerna fick säkerligen erlägga en del 
kuponger för de måltider som serverades. Uppenbarligen fanns det dock, 
åtminstone i början av efterkrigstiden, vissa möjligheter för restauranger att erhålla 
extra tilldelning av livsmedel från för mig okänt håll. Dessa källor sinade senare, 
eftersom de tidigare regelbundna sammankomsterna ofta fick inställas till följd av 
livsmedelsbrist (WT juni 47, maj 48). Ofta serverades ärtsoppa och punsch. Då 
damer var bjudna, blev det kanske mera festliga måltider.  
 
Pappa Walter försökte vara med på klubbens sammankomster så ofta det fanns 
möjlighet. Den sociala kontakten var mycket viktig för honom, min tre år äldre 
bror Gunnar och mig. Då den svenska hjälpverksamheten via Röda korset kom 
igång i Hamburg, var även dessa representanter välkomna till klubben. Efter hand 
deltog även svenska tjänstemän, som skötte vissa tjänsteärenden med den centrala 
ockupationsmyndigheten i Berlin, vilket var av intresse för oss i och med att vi 
fick höra hur man där bearbetade utreseansökningar.  
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Det aktiva skiktet i Svenska klubben var dock mycket begränsat. I regel deltog 
endast fem à sex svenska och lika många tyska klubbmedlemmar (WT aug. 46, 
juni 47). På hösten 1946 hölls en mottagning på en större restaurang i Hamburg 
med 500 deltagare för att hedra klubbens avgående ordförande Carl G. Holst med 
anledning av att han skulle lämna staden. Han planerade att åt sin familj i Sverige 
bygga upp en ny existens. Efterkrigstidens Hamburg gav honom ingen fortsatt 
existensmöjlighet i Tyskland. Bland de deltagande i mottagningen märktes 
representanter för Hamburgs politiska ledning och många andra tyskar, som ville 
hedra en ”svensk”. I en trängre krets, vilken också Pappa Walter deltog i, kom 
klubben att med ett konstverk avtacka sin avgående ordförande. Efter Carl G. 
Holst valdes Råberg, vd för Tretorn i Hamburg, till ordförande för Svenska 
klubben (WT sept. 46).  
  
Klubbens middagar var med ett kuvertpris av 25-30 RM inte direkt billiga. Men 
det hände att min bror Gunnar och jag följde med Pappa Walter. Mitt minne är väl 
inte så detaljrikt, men nog kommer jag ihåg den relativt mörka ”klubbmiljön” med 
stora fåtöljer och mycket rökande i anslutning till middagen. Det var alltid ett 
problem att med de offentliga trafikmedlen ta sig hem efter dessa klubbaftnar. En 
sista tågförbindelse existerade vid 22-tiden. Det var egentligen alldeles för tidigt 
att lämna sällskapet för att hinna med detta tåg. Men det fick man göra, såvida 
man inte ville ta den gula tunnelbanan (den gula U-Bahn). I så fall fick man vara 
beredd att promenera drygt en timme till Rahlstedt. Så var det en gång på våren 
eller hösten 1947. Kvällen var fortfarande ljus, förmodligen till följd av den 
dubbla sommartid, som man tillämpade i Tyskland. Under kriget hade man i 
Tyskland infört enkel respektive dubbel sommartid under givna perioder av 
sommarhalvåret. Och detta system fortsatte man med även de närmaste åren efter 
kriget. Syftet var förstås att spara el-energi. På hemvägen då vi promenerade från 
tunnelbanestationen hemåt, drabbades Pappa Walter av hjärtbesvär (angina 
pectoris), så han fick ta en nitroglycerintablett. Medan Gunnar och han fortsatte 
långsamt hemåt, småsprang jag före för att för säkerhets skull hämta en cykel. Det 
visade sig dock att de hade kommit en bra bit på vägen innan jag med cykeln hann 
komma till undsättning. 
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Valutareformen 
 
 
Citerad litteratur: Benz (1999) och min fars brev till min mor. 
 
Bakgrunden till reformen 
 
 
Efter krigsslutet kom inte enbart NS-systemets politiska hänsynslöshet och brott 
mot mänskligheten i dagen, utan man uppdagade även systemets bedrägliga, 
inflationsdrivande och ruinerande penningpolitik. Tysklands ekonomiska ruin kom 
också att förvärra nöden under efterkrigstiden. Det visade sig att de storartade 
uppbyggnadsprogrammen och framför allt upprustningen under senare delen av 
1930-talet samt den senare krigföringen betalades med värdet av riksmarken 
(RM). Pengar trycktes utan att det fanns täckning i reala värden. Den 
sammanlagda penningmängden, som vid krigsslutet fanns i omlopp, uppgick till 
300 miljarder RM. Den mängd varor som kunde köpas vid krigsslutet svarade 
endast mot en bråkdel av detta belopp. Den tyska statens bokförda skuldbelopp 
uppgick 1945 till 380 miljarder RM, förutom många miljarder av andra fordringar 
mot staten. Under NS-tiden hade man skickligt dolt detta usla tillstånd genom 
ransonering, planhushållning och andra restriktioner, exempelvis handel med 
valutor.  
 
De fyra ockupationsmakterna bedömde behovet av en valutareform mycket olika. 
I SU-zonen hade man spärrat alla bankkonton (och bankerna f.ö. också). På detta 
sätt hade man inga problem med ”överlikviditeten” i denna zon. Inkomsterna 
förblev låga, befolkningen hade i stort sett ingen köpkraft utöver vad den kunde 
handla för med sina kuponger. Genom polisiära åtgärder lyckades man också 
effektivt stoppa eventuell svartabörshandel. I de västliga ockupationszonerna 
däremot var bilden en helt annan. En osund ekonomi spred sig undan för undan. 
Livsmedelsförsörjningen försämrades successivt, människorna fick prioritera 
jakten på livsmedel och svarta börshandeln framför sina arbeten, som de f.ö. 
fysiskt hade svårt att orka med. Många erhöll sin lön i form av ”vad de 
producerade”, vilket i sin tur krävde att de fick söka avsättning för varorna. En 
föga effektiv hushållning. Dessutom var denna ordning djupt orättvis, många 
medborgare fick inte del i denna typ av ekonomi. Britterna och fransmännen 
prioriterade inte valutareformen särskilt högt, ockupationskostnaderna clearades 
internt i Tyskland och förorsakade därmed inga problem för ockupationsmakterna.  
 
I de västliga ockupationszonerna bibehöll man Tredje Rikets planhushållning 
(tvångsekonomi) med generella ransoneringssystem, vilket täckte in såväl 
industrisektorn som den konsumerande befolkningen. Svartabörshandeln kom 
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dock att successivt erodera det befintliga ransoneringssystemet och att förstärka 
nöden. För sin överlevnad var stora delar av befolkningen hänvisade till att mer 
eller mindre delta i svartabörshandeln. Det fanns även en s.k. grå marknad. Här 
handlade man, i regel också i större skala, på ”kompensationsbasis”, alltså inte 
med pengar, utan man erhöll för en given leverans eller tjänst kompensation med 
en vara. Vid tiden för valutareformen sommaren 1948 räknade man med att 
åtminstone hälften av omsättningen inom industrin, handeln och tjänstesektorn 
skedde i sådana gråa marknadsformer. Denna verksamhet försvårade givetvis 
också för staten att få nödvändiga skatteintäkter. Motsvarande kan nu också 
observeras i samband med systemskiftet och övergången till marknadsekonomi i 
de forna SU-dominerade länderna. 
 
 
Planeringen var ett rävspel 
 
Förhandlingar mellan segermakternas utrikesministrar och i Kontrollrådet rörande 
en alltysk valutareform pågick ända fram till januari 1948. De västallierade krävde 
att den nya valutan skulle tryckas i Berlin, medan SU-sidan hävdade att tryckning 
även skulle ske i Leipzig; men beslutet blev Berlin. Men då SU-militärregeringen 
krävde att en alltysk centralbank med ett alltyskt finansväsende skulle inrättas, 
vägrade USA-representationen att biträda detta förslag. Emellertid var det på 
västsidan redan i slutet av 1946 de ansvarigas uppfattning att diskussionerna om 
en gemensam valutareform hade nått ett dödläge. De fortsatta förhandlingarna 
blev ett spel för gallerierna. 
 
I hemlighet hade västmakterna redan hösten 1947 bestämt sig för att 
valutareformen enbart skulle omfatta västzonerna, så de ovan nämnda 
förhandlingarna var förmodligen avsedda att vinna tid och att komma före SU-
zonen med en valutareform. I mars 1948 lämnade SU-delegationen Kontrollrådet, 
varför västsidan inte behövde förklara den pinsamma situationen att de långt 
tidigare hade bestämt sig för en annan lösning än den som förhandlingarna hade 
gällt. Strategin att endast västzonerna skulle omfattas av valutareformen var 
betingad av att västmakterna ville påskynda bildandet av en västtysk stat och 
vidare också av att politiskt föra västra Tyskland in i den västra ekonomiska 
sfären. Indirekt hade beslut härom fattats långt tidigare i och med att denna del av 
landet skulle bli delaktig av Marshallhjälpen (det amerikanska ledarskiktet med 
president Truman i spetsen hade vid årsskiftet 1946/47 bestämt sig för en 
omläggning av Tysklandspolitiken). Redan vid denna tid fattade de västallierade 
överenskommelsen om det huvudsakliga innehållet rörande valutareformen i 
Tyskland, nämligen en kraftfull devalvering samt, ur rättvisesynpunkt, en 
omfördelning av kapitalet.  
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Det visade sig senare att den nya tyska valutan i hemlighet hade tryckts på hösten 
1947 i USA och transporterats till Tyskland under november månad och därefter. 
Sedlarna lagrades i Frankfurt för att några dagar före valutareformen transporteras 
till de elva delstatsbankerna i landet. De nya sedlarna var snarlika dollarsedlarna. 
De var mycket neutrala och saknade uppgifter om utgivningsort och bank, 
eftersom man vid tryckningstidpunkten var osäker på om SU-militärregeringen 
skulle ändra sig. I oktober 1947 hade GB och USA kommit överens om att en 
västtysk centralbank skulle bildas, och även F accepterade denna tanke, varpå de 
allierade i mars 1948 bildade centralbanken ”De Tyska Delstaternas Bank” (Bank 
Deutscher Länder) med säte i Frankfurt, som senare kom att bli Deutsche 
Bundesbank. 
 
 
Dragkampen om reformens innehåll 
 
I Bad Homburg, belägen i USA-zonen, arbetade sedan oktober 1947 en grupp 
tyska finansexperter med att förbereda valutareformen, fram till mars 1948 under 
ledning av Ludwig Erhard, sedermera framgångsrik finansminister i 
Adenauerregeringen. Man presenterade för de allierade i april den s.k. 
Homburgplanen om hur en tysk valutareform skulle genomföras. 
Militärregeringarnas plan var dock för länge sedan klar. Enligt denna förutsattes 
ingen substantiell tysk medverkan. Planernas innehåll skilde sig i grundläggande 
avseenden. Militärregeringarnas plan baserade sig i huvudsak på ett underlag från 
1945! och var betydligt radikalare och mera konsekvent än den tyska, framför allt 
med avseende på likvidering av den tyska riksskulden. Man föreslog en generell 
devalvering av RM till DEM med 10 : 1. Vidare förutsatte man ”Lastenausgleich” 
(lastutjämning, innebärande en extra belastning på fastighetsbeståndet, alternativt 
införande av tvångshypotek för fast egendom) och en särskild kapitalbeskattning. 
Dessa medel skulle av rättviseskäl omfördelas till de av kriget drabbade 
(flyktingar, utbombade och utfattiga).  
 
I nästa fas engagerades 25 tyska experter som i april 1948 isolerades helt i ett 
kasernområde utanför Kassel (även kallad Rothwestengruppe). De släpptes inte 
därifrån förrän i juni månad. Dessa experter räknade med att kunna påverka 
valutareformen. Men så blev inte fallet. Arbetet i denna ”konklav” inleddes med 
att de västliga militärregeringarna fastslog att principerna för den planerade 
valutareformen var politiskt fastslagna i Washington, London och Paris. Några 
innehållsmässiga ändringar i planerna kunde därför inte ske. De tyska experternas 
uppgift skulle närmast bli att inför valutareformen översätta lagtexter, 
förordningar samt anvisningar och blanketter till tyska. Detta arbete leddes av en 
amerikansk löjtnant (Edward Tenebaum), som var assistent till finansrådgivaren i 
militärregeringen. Han förmådde att med kraft och envishet, trots hårt motstånd 
från både tyska och allierade experter, framgångsrikt genomdriva planen. I 
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slutfasen av sitt uppdrag författade de tyska experterna en protestskrivelse, i vilken 
man poängterade att ansvaret för reformen helt och hållet måste bäras av 
militärregeringarna och att de tyska sakkunniga inte medverkat på annat sätt än att 
få de allierades planer för en valutareform tekniskt genomförbara. 
 
På kvällen den 18 juni 1948 underrättades det tyska folket om att valutareformen 
två dagar senare, alltså den 20 juni, skulle genomföras. Varje invånare erhöll 
denna dag, mot erläggande av 60 RM, 40 DEM samt en kupong värd 20 DEM, 
som skulle kunna lösas in i framtiden. Småmynt hade inte hunnit präglas. Istället 
skulle RM-mynten användas och gälla med en tiondel av värdet, alltså 1 RM blev 
0,1 DEM, d.v.s. 10 Pfennig. De nya småmynten kom så småningom. Vad gällde 
banktillgodohavanden skedde, som tidigare sagts, devalveringen av RM till 10 %, 
vilket innebar att banktillgodohavanden omvandlades från RM till DEM med 10 : 
1. För att större tillgodohavanden skulle kunna tillgodoräknas, erfordrades ett 
godkännande av skattemyndigheterna, d.v.s. en trovärdighetsprövning av att 
pengarna hade en inkomst- och skattemässigt rimlig bakgrund. Detta innebar att 
en mycket stor del av RM-tillgodohavandena inte kom att konverteras till DEM. 
För samtliga banktillgodohavanden i Västtyskland kom den genomsnittliga 
konverteringsprocenten att ligga på 6,5 % istället för på 10 % för ”pengar av 
rättskaffens sort”.  
 
Med stor misstänksamhet emotsåg den tyska befolkningen den planerade 
valutareformen. Tidpunkten för densamma hade hemlighållits i det längsta. Trots 
detta salubjöd affärerna knappast några varor dagarna före reformen. Bortsett från 
ransoneringssystemet ville man förstås sälja varorna för den mera värdefulla 
valuta som skulle komma och höll inne med varorna. Efter den 20 juni gällde alla 
varors priser i RM fortsättningsvis i DEM (tidigare DM), och på samma sätt 
utbetalades tidigare RM-löner fortsättningsvis i DEM. Ransoneringssystemet 
bibehölls till en början, men avvecklades stegvis. Svartabörsmarknaden kollapsade 
totalt. Nu fylldes skyltfönstren med varor, och folk började köpa. Exempelvis 
såldes jordgubbar och körsbär, som inte hade funnits på marknaden sen många år 
för 4 resp. 2 DEM per kg (WT juni 48). På hösten 1948 slopades ransoneringen av 
potatis efter en oväntat givande skörd.  
 
Plan- och ransoneringsekonomin övergick snabbt i en marknadsekonomi. 
Ransoneringen kvarstod endast för vissa nyckelvaror, för vilka högstpriser 
bibehölls, såsom för kol, stål, konstgödsel, drivmedel och vissa baslivsmedel. En 
omfattande köpfest tog sin början och affärernas lager tömdes. Konsumenterna 
reagerade mot de stigande priserna, som betingades av den fria ekonomin. 
Tidningarna krävde att det marknadsekonomiska experimentet omgående skulle 
avbrytas. Misstroendeomröstningar hölls i ”Ekonomirådet” mot den nya 
ekonomiska linjen och dess ansvarige Ludwig Erhard. De avvisades dock. De 
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största fackföreningarna i bizonen kallade till generalstrejk i november 1948. 
Anpassningsprocessen hade inletts och arbetslösheten steg till 11 %. 
 
Men trots allt, valutareformen blev en nödvändig, men besk medicin. Den 
berövade många människor deras besparingar, kanske för andra gången i deras liv 
efter 1920-talets inflation. I sin helhet medförde reformen en mera korrekt 
fördelning av befolkningens materiella standard. Den blev en väsentlig 
förutsättning för den tyska ekonomins återuppbyggnad, en mobilisering av 
exporten och importen. Dessutom kom Europa att ekonomiskt dra nytta av den 
västtyska återhämtningen. Men den politiska återhämtningen tog kanske längre tid 
än den ekonomiska. Valutareformen var också en viktig förutsättning för att 
Marshallhjälpen skulle ge önskad effekt. 
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Marshallplanen 
 
 
Citerad litteratur: Schröder (1999). 
 
Ingen kunde på den tiden ana, att det hjälpprogram som var avsett att hjälpa 
efterkrigstidens krisdrabbade Europa på fötter igen, det s.k. European Recovery 
Program (ERP), skulle bli ett av de mest lyckosamma hjälpprogrammen i 
världshistorien och bli så omtalat. Initiativet till detta ERP-program togs av USA:s 
dåvarande utrikesminister George Marshall och presenterades i början av juni 
1947 i ett föredrag vid Harwarduniversitet. Planen förutsåg en europeisk 
samverkan över alla gränser i såväl östra som västra Europa. GB och F var mycket 
positiva till dessa tankar. Man föreslog SU vid en konferens i Paris omkring 
månadsskiftet juni/juli 1947 att diskutera förslaget till detta hjälpprogram. Vid 
denna konferens avfärdade emellertid SU denna plan som dollarpolitik och 
tvingade sina satellitstater att avböja en medverkan i ett hjälpprogram som dessa 
stater utan tvekan skulle ha fått stor nytta av. Detta blev ett politiskt beslut, som 
uppenbarligen mera definitivt kom att permanenta Europas delning i en östlig och 
en västlig intressesfär. 
 
Hjälpprogrammet syftade till att skapa gemensamma internationella ekonomiska 
relationer, att lyfta Europa ur den djupa efterkrigskrisen samt att åstadkomma en 
utrikespolitisk jämställdhet mellan de deltagande länderna. Planen förutsåg en 
bilateral samverkan mellan de enskilda deltagarländerna och USA. Planen antogs i 
juni 1948 av USA:s kongress och representanthus med överväldigande majoritet. I 
deltagarländerna upprättades av USA representationer för att planera samverkan. 
Sammanlagt 16 europeiska länder, bland dem Sverige, kom att delta. Som en 
clearingcentral inrättades samverkansorganet OEEC (Organization for European 
Economic Cooperation).  
 
Fram till slutet av 1952 mottog de 16 deltagande länderna sammanlagt drygt US $ 
14 miljarder, därav mottogs 56 % av detta belopp (i miljarder $) av Storbritannien 
(3,4), Frankrike (2,8), Italien (1,5) och Västtyskland (1,4). De enskilda ländernas 
handel och ekonomiska situation vägdes in vid bedömning av ERP-hjälpens 
storlek. Stora skillnader mellan enskilda länder förelåg om hjälpen beräknades per 
invånare, med Norge, Österrike och Grekland i toppen med ca $ 130 per invånare, 
medan Storbritannien, Frankrike, Italien och Västtyskland beräknades ha erhållit 
53, 71, 30 resp. $ 14 per invånare. Hjälpprogrammet förutsatte också att de 
deltagande länderna skulle förbinda sig att göra vissa ekonomiska åtaganden, s.k. 
counter part funds, för det egna landets utveckling.  
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ERP-medlen utnyttjades av de olika länderna på ett mycket skiftande sätt. I Island, 
Belgien och Luxemburg satsade man mellan 30 och 40 % av resp. lands ERP-
medel för inköp av maskiner, fordon, järn- och stålprodukter, medan man 
exempelvis i Österrike och Västtyskland endast satsade 11 resp. 3 %. I de senare 
länderna prioriterade man mest livsmedel. Dispositionen av ”counter part funds” 
varierade också kraftigt. I Västtyskland, Österrike och Nederländerna prioriterade 
man särskilt investeringar i industrianläggningar, medan man exempelvis i GB och 
Norge prioriterade avbetalningar på statsskulden uppkomna under kriget. Efter en 
löptid av två år, upptogs nya förhandlingar med hänsyn till det förändrade 
politiska läget, d.v.s. Koreakrigets utbrott. Säkerhets- och militärpolitiska aspekter 
beaktades i stigande grad på bekostnad av den civila sektorn, och denna fas kom 
att kallas Marshall Security Act. 
 
Betydelsen av Marshallhjälpen för den västtyska ekonomins återhämtning har 
intensivt diskuterats. Redan innan någon Marshallhjälp kom igång, hade man i 
Västtyskland fattat politiska beslut, d.v.s. främst valutareformen, som var av stor 
betydelse för landets ekonomiska utveckling. Utan tvekan hade ERP-hjälpen stor 
betydelse i flera avseenden för att påskynda framåtskridandet. Den undanröjde 
brister inom speciella sektorer, exempelvis inom valuta- och råvarumarknaderna, 
som annars hade verkat hämmande på utvecklingen. Den USA-ledda 
rådgivningen, särskilt inom jordbrukssektorn, kom att ha betydelse för den 
europeiska agrarsektorn. Planens psykologiska effekter på den tyska befolkningen 
och näringslivet var påtagliga. Man såg äntligen ljuset i den långa mörka tunnel 
som efterkrigsåren hade inneburit. Effekter noterades således redan i samband 
med planens annonsering. Även tidsanpassningen i förhållande till valutareformen 
torde ha haft betydelse. Marshallplanen hade redan i början av 1950-talet lyckats 
bringa den västeuropeiska ekonomin på bestående tillväxt.  
 
En integrerande del i ERP-hjälpen var att i Europa åstadkomma en kraft mot den 
ideologiska och maktpolitiska expansion av bolsjevismen som vid denna tid hade 
blivit så uppenbar. Det låg även i USA:s industriintressen att Västeuropas 
ekonomi (och marknad) utvecklades så att den amerikanska fredsindustrin kunde 
finna avsättning för sina produkter på Europamarknaden. Egendomligt nog 
upprepade sig alltså det scenario som rådde efter första världskriget. USA hade 
redan på 1920-talet stora ekonomiska intressen i Tyskland, vilket stod i motsats till 
dåtidens isolationistiska politik i USA. 
 
För USA var det uppenbart att ett ekonomiskt kaos höll på att utvecklas under 
senare delen av 1940-talet och att vänsterkrafter hotade det kapitalistiska systemet. 
Trumanadministrationen ansåg det vara en nyckelfråga att få den tyska ekonomin 
på fötter samt att skapa drägliga levnadsvillkor för den tyska befolkningen. De 
kommunistiska partierna i såväl Italien som Frankrike var under många år mycket 
dominerande maktfaktorer och skapade osäkerhet för USA:s intressen i Europa.  
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Genom ERP-hjälpen lyckades USA dock att stabilisera och sanera den 
västeuropeiska ekonomin och att realisera sin politiska målsättning att begränsa 
SU:s expansion västerut. I den mera militärpolitiskt accentuerade fasen av Europas 
återuppbyggnad och i tillblivelsen av Marshall Security Act kom Västtyskland att 
tilldelas ett avgörande ansvar för den europeiska försvarsförmågan. Av förklarliga 
skäl poängterade inte USA-diplomatin detta. 
 
Västtysklands militära och ekonomiska roll i ”västlägret” växte fram successivt. 
Det skedde, till en början åtminstone, på ett mjukt sätt. För Förbundsrepublikens 
egen politik hade Marshallplanen en avgörande betydelse. ERP-medel kom att 
initialt bilda Västtysklands huvudsakliga valutakälla, den möjliggjorde kortsiktigt 
inköp av viktiga basvaror inom livsmedelssektorn och av råvaror inom industrin. 
Långsiktigt gav den möjligheter till långfristiga investeringar i landets 
nyckelindustrier. Indirekt innebar planen också ett säkerställande av privata 
investeringar och en privatkapitalistisk framtid. Marshallplanen påskyndade 
slutligen också bildandet av den västtyska staten och säkerställde mer eller mindre 
dess västliga orientering. Därmed underlättades också processen för det tyska 
näringslivet och politiken att återta en plats i globala sammanhang. 
 
För Frankrikes del kom Marshallplanens sameuropeiska rekonstruktion med 
återuppbyggnaden av Västtysklands ekonomi och försvarsförmåga att medföra 
allvarliga säkerhetspolitiska problem. Den västeuropeiska integrationspolitiken 
visade sig emellertid bli mycket framgångsrik. Den ledde till att de övriga 
medverkande staterna insåg, att den västtyska ekonomiska och militära 
upprustningen var nödvändig och skulle uppfattas som ett bålverk mot SU:s 
expansionistiska politik i Centraleuropa. Det framkom samtidigt att den tyska 
potentialen mycket väl balanserades och neutraliserades genom den framgångsrika 
europeiska integrationspolitiken. De västtyska och franska statschefernas 
regelbundna och personliga kontakter skapade successivt ökat förtroende mellan 
länderna och harmoniserade ländernas politik och blev de tyngsta aktörerna i 
Europapolitiken. Kopplingen av det europeiska försvarssystemet till USA:s och 
Kanadas (bildandet av NATO) bidrog självfallet till att dämpa fransmännens 
rädsla för att det västtyska försvarets återuppbyggnad skulle resultera i en tysk 
revansch. 
 
Utan tvekan blev Marshallplanen ett mycket framgångsrikt projekt. Med 
förhållandevis små finansiella insatser lyckades man att vitalisera och stabilisera 
den europeiska efterkrigsekonomin samtidigt som Västeuropa kunnat enas. Den 
senare målsättningen måste f.ö. betraktas som ett nytt inslag i USA:s politik. Den 
europeiska integrationen hade också till följd att Västtyskland snabbt integrerades 
i den västligt orienterade gemenskapen. Man lyckades också att blockera den 
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sovjetiska expansionen västerut. Detta skedde dock till priset av en djupare 
politisk och ekonomisk tudelning av Europa. 
 
Då man diskuterar Marshallplanens framgång, skall man också värdera de insatser 
man gjort för att sprida kännedom om planen och dess lyckosamma 
genomförande. Stora satsningar har gjorts för att sprida kännedomen i såväl USA 
som Europa. Dessa hade direkta effekter på olika delar av näringslivet. De 
fungerade som stimulansåtgärder inom industri och jordbruk, främjade den 
europeiska integrationstanken samt betonade att ERP-hjälpen hade sitt ursprung i 
USA. Den starka kopplingen mellan planens ursprungliga målsättning och dess 
effekter i olika avseenden anses i USA såväl som i Europa ha präglat människors 
uppfattning om Marshallplanen.  
  
Ibland har politiker och andra förletts att applicera Marshallplanmodellen på andra 
länder och misslyckats. Man måste vara klart medveten om att ERP-hjälpen 
introducerades under mycket speciella förutsättningar. Medlen avsåg att återskapa 
något som hade rämnat. Väsentliga bakgrundskomponenter fanns kvar, vilka 
utnyttjades som en bas för hjälpinsatsen där situationen var historiskt unik. 
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Denazificering och demokratisering 
 
 
Framställningen bygger på: Hanke (1999); Königseder (1999) samt min fars brev 
till min mor. 
 
Denazificeringen 
 
Vid de allierades konferenser under kriget (i Atlant-Chartan 1941, i Moskva 1943, 
i Jalta 1944 och efter krigsslutet i Potsdam 1945) togs frågorna upp om utrensning 
av NS-ideologin och bestraffning av krigsförbrytare. De allierade var överens om 
att åtgärder i den riktningen snarast skulle vidtas efter det att krigshandlingarna 
hade avslutats. Det bestämdes att noggranna listor skulle utarbetas över de NS-
organisationer som skulle upplösas. Listor färdigställdes och tillfogades de avtal, 
som sommaren 1945 förhandlades fram vid Potsdam-konferensen. Man bestämde 
vidare att alla högre tjänstemän i statliga myndigheter, förvaltningar och näringsliv 
m.m. omgående skulle skiljas från sina befattningar. NS-partiets egendom skulle 
konfiskeras, så också egendom tillhörig misstänkta krigsförbrytare. 
 
Efter kriget utarbetade det Allierade Kontrollrådet med säte i Berlin (bestående av 
ockupationszonernas militärguvernörer) direktiv, som skulle möjliggöra ett likartat 
denazificerings- och saneringsarbete i de fyra zonerna. Det första direktivet trädde 
i kraft i januari 1946 och gällde ”Avlägsnandet av NS-belastade personer och 
andra som motsätter sig de allierades strävanden”. Det andra direktivet kom i 
oktober samma år och avsåg ”Arrestering och bestraffning av krigsförbrytare, 
nazister och militarister samt internering, kontroll och övervakning av potentiellt 
farliga tyskar”. Trots dessa direktiv kom saneringen i de olika zonerna att ske på 
mycket varierande sätt, beroende på att de saneringspolitiska föreställningarna hos 
de allierade divergerade. 
 
I SU-zonen kom denazificeringen att bli en del i den ”antifascistiskt-
demokratiska” omvälvningen, med målsättningen att ”junkrars och 
monopolherrarnas” makt skulle ersättas med arbetarnas. I motsats till västzonerna 
engagerades i SU-zonen tyskar i denazificeringsarbetet, ofta med antifascistiskt 
förflutet. Justitieväsendet, den inre förvaltningen och skolväsendet denazificerades 
kompromisslöst. NS-medlöpare kunde dock i SU-zonen gå fria om de visade sig 
ångerfulla och deltog i ”återuppbyggnadsarbetet av landet”. I augusti 1947 
förordnade ockupationsmakten om särskilda denazificeringsdomstolar, men redan 
i början av 1948 dekreterade samma myndighet, att denazificeringsprogrammet i 
SU-zonen var avslutat. Då hade 521 tusen personer mist sina anställningar eller 
också hade de inte återanställts. 
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I den amerikanska ockupationszonen tillmättes denazificeringen mycket stor 
betydelse. Varje tysk innehavare (eller sökande) av en offentlig tjänst var tvungen 
att fylla i ett frågeformulär med 131 frågor gällande sitt politiska förflutna. Denna 
granskning kom senare att tillämpas även inom näringslivet. Uppgifterna 
granskades av en speciell avdelning inom USA:s militärregering, bestående av 
enbart amerikaner. Utvärderingsresultatet renderade ifrågavarande person en viss 
denazificeringsklass, där klasserna I (mandatory removal) till IV (no objection) 
och V (retention recommended resp. evidence of anti-nazi activity). Klasserna II 
och III var alltså mer eller mindre belastande. Av 1,26 milj. granskade personer 
fick 140 tusen anställda i den offentliga sektorn och 69 tusen anställda i 
näringslivet lämna sina anställningar. Flera direktörer i Pappa Walters företag 
Wackerchemie utanför München skildes från sina uppdrag. Det väckte mycket ont 
blod bland den tyska befolkningen att även en del antifascister drabbades av dessa 
denazificeringsprogram och fråntogs sina anställningar, vilket förstås 
misskrediterade denazificeringsprocessen och systemets trovärdighet samt 
ockupationsmaktens uppsåt. 
 
I samtliga ockupationszoner inrättades omgående efter krigsslutet 
interneringsläger, där NS-potentater av varierande kaliber och även högre militärer 
hölls arresterade, från högt uppsatta och starkt belastade NS-företrädare till 
personer med små befogenheter inom NS-systemet. I USA-, SU-, GB- och F-
zonerna rörde det sig om (i tusental) 92, 67, 65 resp. 19 personer. Förhållandena i 
dessa läger (ofta f.d. koncentrations- eller fångläger) var i regel mycket bristfälliga 
och svåra. Lägerlivet innebar total isolering (oftast utan brevkontakt med 
anhöriga), bristfälliga sanitära förhållanden och näringsförsörjning samt väntan i 
åratal innan enskildas ärenden togs upp till prövning.  
 
I och med ändrade riktlinjer (lagen om ”Befrielsen från nazism och militarism”) i 
USA-zonen överfördes i mars 1946 ansvaret för denazificeringen av den stora 
delen av befolkningen på tyska myndigheter. Enligt denna rutin fick alla tyska 
medborgare över 18 år fylla i en blankett om sin politiska situation under NS-
tiden, som granskades av provinsrätter bestående av lekmän. Utvärderingen av 
blanketterna medförde att personerna placerades i en av fem grupper: 1. 
Huvudskyldig, 2. Belastad, 3. Mindre belastad, 4. Medlöpare och 5. Frikänd. I 
USA-zonen rörde det sig om sammanlagt 13 milj. blanketter. Bearbetningen av 
blanketterna tog lång tid och vid jultiden 1946 proklamerades en partiell amnesti, 
som begränsade antalet fall, som behövde en närmare granskning. USA:s 
militärregering visade stor irritation då det blev uppenbart att man vid behandling 
av fallen i början var nitisk, men att denna nit avtog med tiden, samtidigt som man 
i början hade tagit itu med de enklaste fallen och väntat med de svårare till slut. 
Konsekvensen kunde bli att belastade personer kom oförtjänt lindrigt undan. 
Amerikanerna påtalade också domstolarnas sätt att hantera ärendena och den 
mängd av intyg, producerade av goda vänner och grannar, som de åtalade lade 
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fram till sitt försvar. Omkring 10 % av de personer som lämnade begärda 
uppgifter kom att dömas, men endast omkring 1 % drabbades av en egentlig 
straffpåföljd. 
 
Vid denazificeringen i F-zonen involverades från början även tyska medborgare, 
men bedömningarna i olika delar av zonen var inte särskilt konsekventa. Från 
fransk sida lades stor vikt vid i vad mån franska intressen kunde ha skadats. Så 
småningom övergick man till den denazificeringsmodell som tillämpades i USA-
zonen, alltså med en indelning i fem kategorier. I samband med tillblivelsen av 
Förbundsrepubliken (1949/50) övertog även de tyska myndigheterna denna modell 
men eventuella straff mildrades genomgående. 
 
Den brittiska ockupationsmakten tvekade i det längsta med att ta itu med 
denazificeringen. I februari 1947 övertog man slutligen i den brittiska zonen det 
system, som utvecklats i USA-zonen för ett mera genomgripande arbete. Även här 
gällde att alla över 18 år (själv var jag 18 och slapp därför undan) fick fylla i en 
sådan blankett, vilket alltså min bror Gunnar och Pappa Walter fick göra. Men för 
deras vidkommande var det inga problem. Jag är osäker på hur min bror Gunnar 
klassades, han borde ha klassats som antifascist med hänsyn till att han av Gestapo 
hade tagits till Neuengamme för förhör. - Först i slutet av 1946 bildades 
specialdomstolar för att döma de personer, som hållits i interneringsläger sedan 
krigsslutet. Tilläggas skall att – åtminstone personer i den brittiska zonen -
kategoriserade i klass I och II enligt Jürgensen (1999) generellt rannsakades av 
allierade domstolar. 
 
Förändringarna i det världspolitiska läget föranledde USA att lägga om sin 
Tysklandspolitik och därmed även sin syn på denazificeringen. Näringspolitiska 
och finansiella aspekter samt Tysklands roll som motvikt till SU:s 
expansionistiska Europapolitik vägde tungt. I mars 1948 överläts rannsakningen 
av de internerade på förbundsländerna. På mycket kort tid frigavs fångarna ur 
interneringslägren, efter delvis mycket summariska rättegångar och en inflation i 
straffpåföljden. Detta hade fatala konsekvenser för domslutens trovärdighet; åter 
hade man sparat de mest komplicerade fallen till slutet och de mest belastade kom 
undan med orimligt lindriga straff. 
 
Denazificeringen avslutades i december 1950 med att riktlinjerna rörande 
”Avslutandet av denazificeringen” antogs av Västtysklands Förbundsdag. I princip 
innebar dessa regler att denazificering fortsättningsvis icke fick ske för personer 
inom grupperna 3 – 5 samt att pågående ärenden skulle avbrytas. Även för 
grupperna 1 och 2 skedde vissa lindringar. Exempelvis beslöt man att 
likvideringsbeslut av förmögenheter skulle upphävas. I de fall personer hade 
dömts till straff i arbetsläger, rekommenderades benådning. 1951 godkändes lagen 
om reintegration av politiskt dömda, d.v.s. dessa skulle återfå sina tidigare 
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befattningar i offentlig tjänst, som de hade varit utestängda från sedan strax efter 
krigsslutet.  
 
Man gick i Västtyskland längre än så. I samband med att den nya Tyska 
Förbundsrepubliken skulle inrätta nya ministerier i Bonn, avvisades förslag om att 
i ministerierna endast anställa ”obelastad” personal, vilket hade begärts av de 
allierade. Istället föreskrev Förbundsdagen vid besättande av ansvarig personal i 
ministerierna att 20 % av personalen företrädevis skulle rekryteras bland gruppen 
som skulle ”reintegreras”. Detta värde kom att vida överskridas och nådde fram 
till 1953 i genomsnitt minst 33 %. Således kom inom utrikes- och 
inrikesdepartementen 40 resp. 42 % av tjänstemännen att ha rekryterats från 
Tredje Rikets stam i Berlin. Inom justitie- och finansdepartementen kom 
motsvarande värden att uppgå till 53 resp. 62 % samt i flyktingdepartementet så 
mycket som 75 %. Man replierade alltså mycket medvetet på erfarenheter inom 
givna fackområden, vilket kan ha varit en fördel ur departementens synpunkt. Men 
å andra sidan väckte det ont blod i andra kretsar. Märkligt var också att man så 
uppenbart satte sig upp mot de allierades allvarliga invändningar. 
 
Även i DDR introducerades efter viss tid en del lättnader. Alla som för sin 
politiska verksamhet dömts till maximalt ett års fängelse, återfick efter 1949 sin 
rösträtt och kunde söka anställningar som ej gällde rättsväsendet och den statliga 
förvaltningen. Beslagtagen egendom återlämnades däremot ej. 
 
Av västtyska myndigheter hade fram till våren 1950 sammanlagt 3,7 milj. 
denazificeringsfall bearbetats. 1 667 personer hade klassificerats enligt grupp 1 
samt 23 tusen och 150 tusen enligt grupp 2 resp. 3. Mycket kritik har riktats mot 
hela denazificeringsprocessen, främst av ockupationsmakterna, men även av tyska 
antinazister. Framför allt har kritiken gällt arbetsmetoden och förhållandet att 
tyska antinazister inte tillåtits medverka i arbetet. Kritiken har också gällt 
ockupationsmakternas inkonsekventa hantering och med tiden ändrade regler, 
onödigt långa vänte- och processtider samt det absurda förhållandet att de först 
dömda och mindre belastade personerna ofta erhöll orimligt hårda straff i 
förhållande till de senare dömda med mera komplicerad och tyngre belastning. 
 
En intressant bild ger en opinionsundersökning från 1948, där fortfarande 57 % av 
den tyska befolkningen ansåg att nazismen var en bra idé vilken dock brast i 
praktiskt genomförande. Under 1960-talet kunde denna uppfattning fortfarande 
göra sig gällande, förmodligen dock i mindre omfattning. Många menar att 
denazificeringen hade misslyckats. Mot detta kan hävdas att Västtyskland ändå har 
utvecklats till en fungerande demokrati. I DDR ingick denazificeringen som ett 
instrument att åstadkomma en samhällelig och social omskiktning. 
Denazificeringen genomfördes under sovjetisk ledning med konsekvens inom 
rättsväsendet, den statliga förvaltningen och undervisningsväsendet. Om man 
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jämför genomförandet av denazificeringen i den östra och den västra delen av 
Tyskland, förefaller den ha genomförts på ett mera konsekvent och rättvist sätt på 
östsidan. 
 
 
Demokratiseringen 
 
Huvudtemat för de allierades demokratiseringspolitik i efterkrigstidens Tyskland 
var de fyra D:na, Denazificering, Demokratisering, Demilitarisering och 
Decentralisering (Dekartellisering). Enligt Potsdamprotokollet skulle det tyska 
folket komma till insikt om sitt ansvar, samtidigt som en demokratisk ordning 
skulle byggas upp. Nödvändigt var: att slopa de lagliga grundvalarna för 
herrefolklig dominans; att avlägsna alla nazister från högre poster inom den 
offentliga förvaltningen; att reformera skolväsendet och rättsväsendet; att verka 
för en lokal självförvaltning på olika plan; att främja bildandet av politiska partier; 
att tillåta politiska val på olika nivåer samt att garantera det fria ordet samt 
religionsfriheten. 
 
Det stod klart att de allierade i sin position som segrare efter krigsslutet skulle 
tvingas att vidta en rad diktatoriska åtgärder för att inleda demokratiseringsarbetet. 
Senare kom dessa grundläggande idéer, påverkade av den amerikanska 
konstitutionen, att kallas konstitutionell diktatur. Ett aktivt förändringsarbete var 
nödvändigt. Den befintliga tyska oppositionen var alldeles för svag och ålderstigen 
för ett sådant uppdrag. Och kyrkan ansåg man sig inte heller kunna lita på. Man 
talade om behovet av ”re-education”, som dock avvisades av den tyska 
befolkningen, eftersom begreppet indikerade ett tidigare politiskt-moraliskt 
misslyckande.  
 
Det allierade Kontrollrådet hade svårt att för demokratiseringens genomförande 
finna detaljlösningar som kunde accepteras i alla fyra zoner. Det praktiska 
demokratiseringsarbetet fick anpassas efter lokala förutsättningar. Härvid hade 
ockupationsmakterna också att ta hänsyn till opinionen i sina resp. hemländer som 
krävde att lämpliga åtgärder skulle vidtas gentemot den permanenta internationella 
orosstiftaren och mänsklighetens fiende. Ockupationsmakterna fick balansera 
åtgärderna mot strävandena att enligt Atlant-chartans mening (d.v.s. frihet för 
ordet och religionsutövning samt frihet från nöd och fruktan, proklamerad av 
Roosevelt och Churchill på ett slagskepp i Atlanten 1941) verka för en varaktig 
internationell fred i det längre perspektivet.  
 
För att kunna bygga upp en ny demokratisk ordning i Tyskland var 
ockupationsmakterna beroende av medverkan från, åtminstone en del av, landets 
egen befolkning, medan en del av befolkningen kunde förväntas stå utanför. Till 
stor del visade sig den tyska befolkningen mycket skeptisk och apatisk. Den hade 
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under Tredje Rikets tid blivit bränd av sitt politiska engagemang. Man ville alltså 
principiellt inte engagera sig politiskt, det kunde ju visa sig vara en felsatsning. 
Härtill kom också den katastrofala livsmedelsförsörjningen, som inte gav utrymme 
åt andra aktiviteter. Okunskap bland befolkningen om det politiska livets villkor, 
osäkerheten om ockupationsmaktens avsikter och medmänniskors beredvillighet 
att medverka i den politiska processen skapade svårigheter för de allierade att få 
igång demokratiseringsprocessen. För övrigt ville den tyska befolkningen starta, 
där Weimarrepubliken hade slutat. Detta motsatte sig ockupationsmakterna, som 
ville åstadkomma något grundläggande och genomgripande nytt, ändra 
befolkningens attityder, skapa nya strukturer. Å andra sidan hade de allierade svårt 
att acceptera en del tyska initiativ, exempelvis politisk aktivitet av anti-nazister 
samt även långtgående socialiseringssträvanden i nya delstatsförfattningar. 
 
Demokratiseringen skulle enligt ockupationsmakten i grunden påverka 
befolkningens mentalitet för att ge människorna en bättre förståelse för strukturer, 
d.v.s. inte bara att bli medvetna om existensen av olika sätt att tänka, utan vilka 
konsekvenser dessa olikheter kan föra till. Denna process var svår att initiera. Man 
stötte ofta på påstridig självömkan och hänvisade till ockupationsmaktens 
bristfälliga insikter om tyska förhållanden. Ockupationsmakterna hade svårt att nå 
befolkningen. Den djupa livsmedelskrisen bidrog förmodligen också till en 
förtroendekris mellan befolkningen och segermakterna. Medan det visade sig 
relativt trögt att i grunden påverka den äldre generationen, förmådde 
demokratiseringen dock inom ungdomspolitiken och fostran sätta klara spår. 
Andra områden med en framgångsrik demokratisering utgjorde kultur- och 
mediapolitiken. 
 
Potsdamprotokollet föreskrev ett successivt överförande av ansvaret i tyskarnas 
händer. Eftersom förutsättningarna mellan zonerna varierade, fick problemen 
tekniskt lösas på olika sätt. Den första åtgärden var att man successivt överförde 
lagstiftningsansvaret, efter det att mera grundläggande ändringar genomförts. För 
det andra gällde det att staka ut i vilken riktning samhället skulle utvecklas och 
vilka initiativ som i stort skulle tas. För det tredje gällde det att träffa 
personalpolitiska beslut såväl inom förvaltningen som inom det politiska livet. 
Genom sådana beslut kom det politiska livet att påverkas på ett bestående sätt. För 
det fjärde hade licensgivning för politiska partier och organisationer (ex. 
fackföreningar) samt för opinionsbildning (ex. tidningar och radio) avgörande 
betydelse för den samhälliga utvecklingen. På allierat håll var man för det femte 
noga med övervakningar och kontroller, som för det sjätte senare mera övergick i 
rådgivande verksamhet och kooperation. Inom de angivna ansvarsområdena ökade 
det tyska inflytandet successivt och förde fram till tyskarnas självbestämmande 
1952 genom det s.k. generalfördraget. Efter intensiva och sega förhandlingar 
mellan tyska regeringsrepresentanter och militärregeringarna i västzonen släppte 
de västallierade definitivt förmyndarskapet i och med att fördraget ratificerats.  
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Till synes hade man en parallell utveckling i SU-zonen genom att mycket tidigt 
tillåta politiska partier och fackföreningar, genom kommunal- och lantdagsval 
samt nya författningar i länderna (delstaterna). Emellertid dominerades denna 
utveckling så starkt av det kommunistiska partiet samt av den sovjetiska 
ockupationsmaktens anvisningar att den inte kunde betraktas som egentlig 
demokratisering. Kompetensen (ansvarstagandet) mellan de tyska myndigheterna 
och SU-militärmakten suddades helt ut, vilket självfallet inte gagnade den 
egentliga demokratiseringen och förmågan att själva ta ansvar. 
 
Under övergångstiden, d.v.s. före Förbundsrepublikens tillblivelse, förelåg mellan 
västzonerna markanta skillnader i demokratiseringsprocessens förlopp. 
Amerikanerna accepterade fördröjningen av den tyska myndighetsutveckling som 
en följd av deras stelbenta denazificeringssystem. Å andra sidan hade de i regel 
inga invändningar mot val av politiker och personer i den tyska förvaltningen, när 
de hade valts på lagligt sätt. Britterna däremot nagelfor sådana val i detalj och 
bestämde under lång tid enligt brittiskt mönster i enskilda tillsättningsärenden. 
Britterna lämnade ett betydande bidrag till demokratiseringen vid uppbyggandet 
av mediapolitiken och fackföreningsväsendet inom industrisektorn. Fransmännen 
företrädde uppfattningen att ge länderna ett självbestämmande, inte minst ur 
kulturell synpunkt. Å andra sidan tycks de inte ha haft större invändningar mot att 
acceptera de gamla kommunallagarna, trots att dessa tillät en sammanslagning, 
vilket på sikt hade kunnat hota deras parcelleringspolitik. Senare års forskning 
rörande miltärregeringarnas politik har visat att grundläggande skillnader förelåg i 
sättet att genomföra demokratiseringen mellan exempelvis den franska och den 
amerikanska zonen. Den snabba utvecklingen 1948/49 innebar dock att den 
amerikanska demokratiseringsmodellen tog överhand i F-zonen. Kanhända att den 
amerikanska makten härvid också spelade en roll. 
 
En helhetsbedömning av demokratiseringsprocessen visar, att de allierade 
ockupationsmakterna på ett väsentligt sätt bidragit till att denna process trots vissa 
svårigheter framgångsrikt kunnat genomföras. Den politiska saneringen genom 
denazificeringsarbetet utgjorde en grundförutsättning. Utvecklingen har styrts 
genom godkännanden och protester, genom att ange ramar och sätta tidsgränser 
samt genom beslut (diktat) i viktiga frågor. Demokratiseringsmålet hade tyskarna, 
vars strukturer var präglade av nazismen, förmodligen inte kunnat nå av egen 
kraft. Tvånget att inför segermakterna rättfärdiga sina egna politiska mål och att 
hantera andra politiska traditioner har återgivit Tyskland en egen kraft och ett eget 
demokratiskt system. 
 
Återblickande kunde de allierade konstatera att långt ifrån alla deras visioner om 
förändringar i de tyska strukturerna, i brist på acceptans hos tyskarna, gick i 
uppfyllelse. Ironiskt nog kan man idag se konsekvenserna av dessa 
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underlåtenheter. Således skulle länderindelningen i Förbundsrepubliken ha varit 
annorlunda, det tyska tjänstemannaväldets monopolistiska ställning skulle ha 
avskaffats, strukturerna i utbildnings- och i synnerhet i högskoleväsendet skulle ha 
reformerats. I DDR genomfördes inom dessa områden radikala förändringar, som 
visserligen åstadkom en egalisering, men de kom inte att bidra till en samhällelig 
demokratisering. Något som i DDR saknades, var det permanenta tankeutbytet 
samt respekten för andras välgrundade uppfattning, grundläggande element i en 
demokrati.  
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En framtid i Sverige 
 
 
Som barn på besök i Sverige 
 
Mina morföräldrar bodde i Göteborg. Själv var Mamma Märta född i Borås, men 
flyttade tidigt till Göteborg, där hon så småningom också skulle få sin utbildning 
som sjukgymnast. Då vi bodde i Hamburg-Rahlstedt tyckte hon att det var viktigt 
för familjen att upprätthålla kontakten med Sverige och den egna släkten. Hon 
kanske också kände behov av att balansera den ”tyska miljön” med dess starka 
nationalsocialistiska inslag under 1930-talet med svenskt tänkande och den 
nationalism som fanns här. Min mor hade också regelbunden kontakt med sin 
mormor före dennas bortgång 1926 och sin moster (Augusta) och morbror 
(Ludvig) i Borås samt med deras tre döttrar, hennes kusiner Signe, Wera och Ella. 

 
Thomkefamiljens resor från 
Hamburg till Sverige företogs i 
regel per tåg/färja via 
Warnemünde – Gedser – 
Köpenhamn eller via Sassnitz – 
Trelleborg. Oftast åkte Mamma 
Märta med oss barn före. Min far 
kom efter, då han endast hade tre 
veckors semester. Ett par gånger 
åkte vi med ångfartyget ”Örnen” 
från Lübeck till Köpenhamn. 
Resandet var spännande, i 
synnerhet då vi åkte båt. Då 
fanns det så mycket att upptäcka. 
Min mor och Gunnar blev dock 
sjösjuka, det var alltså innan 

sjösjukepiller var kända. ”Örnen” var ett riktigt fint fartyg med första, andra och 
tredje klass. Förmodligen färdades vi i andra klass. Första klass hade väl svit på 
den tiden. Om jag minns rätt, hade vi tvåbäddshytter. Snickerierna i hytterna var i 
mahogny och möblerna klädda med röd plysch och metallbeslagen i mässing 
blänkte, vill jag minnas. Jag minns också den svagt syrliga doften av 
uppkastningar. Eftersom vi hade mycket bagage, beställdes taxi i Rahlstedt för 
resan till Lübeck, en sträcka på knappt 6 mil. Lübeck ligger som bekant vid floden 
Trave. 
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Det var många bestyr med pass- och tullkontroll innan vi kom ombord. Fartyget 
var inte så stort, det var ett kombinerat passagerar- och lastfartyg. Den första 
halvtimmen gick resan mycket långsamt på Trave. Då vi lämnade Travemünde 
ökades farten och en besättningsman kastade loggen i sjön. Loggen drev ett 
”urverk” fastsatt i relingen. På min undran fick jag förklaringen att den mätte 
distansen båten tillryggalade. Efter att ha lämnat Lübeck på seneftermiddagen var 
vi framme i Köpenhamn påföljande morgon. 
 
Då vi kom resande med tåg via Gedser eller med båt via Lübeck, fortsatte färden 
med tåg över Köpenhamn till Helsingör och därifrån med färja till Helsingborg. I 
Köpenhamn fick vi byta tåg. Huvudbangården där gjorde alltid ett mäktigt och 
oöverskådligt intryck på mig. Först i vuxen ålder förstod jag systemet på denna 
centralstation. Som barn var jag alltid rädd för stationer och att bli ”borttappad”. 
Förmodligen sammanhängde detta med händelsen då vi åkte via Malmö en gång 
tidigt på 1930-talet. Eventuellt kan det ha varit 1934 på väg till Nyhamnsläge. Vi 
barn hade placerats på tåget, medan Mamma Märta skulle kontrollera om det var 
rätt tåg. Under tiden satte sig tåget med oss i rörelse, vi satt på fel tåg och utan 
henne! Det blev förstås uppståndelse. Stationsledningen var dock behjälplig och 
såg till att det tåg som vi barn åkte med, stoppades vid närmaste station, där vi 
skulle få lämna tåget. Det rätta tåget med vår mor gick samma väg till första 
station, där vi barn alltså väntade. Stinsen bevakade oss barn under tiden och när 
vår mamma kom med tåget, trodde hon att händelsen hade fått sin upplösning. 
Ingalunda, nu skulle hon bevisa att hon var mamman till de vilsekomna barnen. 
Förmodligen insåg stinsen att vårt beteende gentemot henne kunde anses vara ett 
tillräckligt bevis.  
 
Resandet var alltså alltid förknippat med en viss oro och spänning. Tider skulle 
passas, i samband med tågbyten skulle andra perronger uppsökas och allt bagage 
skulle bevakas, bärare skulle rekvireras o.s.v. Pass- och tullkontrollen ingav, 
åtminstone på mig, alltid en känsla av överhet och respekt. Dagens datoriserade 
passkontroll är säkerligen mycket effektivare än på den tiden. Tullkontrollen såg 
jag alltid som bökig och närgången. Jag tror att man på den tiden var mera nitisk 
med bagagekontroller än i dag. Kontrollerna var tidsödande, man fick öppna så 
gott som alla resväskor och tullpersonalens händer grävde bland väskornas 
innehåll. På våra Sverigeresor brukade den största delen av bagaget packas i stora 
koffertar. Dessa polletterades kanske ett par dagar före avresan för att med 
säkerhet vara på plats för att förtullas i samband med ankomsten. Men visst hade 
vi en del resväskor med oss på tåget också. Då gällde det att få tag på bärare på 
stationen. De hade ofta ett slags uniform och mössor med nummer på. Precis som 
våra stadsbud förr i tiden. De tog hand om bagaget och lastade det på kärror. Man 
lämnade uppgift om vilket tåg man skulle fortsätta med och fick då på den rätta 
perrongen hålla utkik efter bäraren med rätt nummer. Han tog emot betalningen 
och bar bagaget in i vagnen. Då man hade bokat direktgående järnvägsvagn från 
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exempelvis Hamburg till Köpenhamn via ex. Warnemünde-Gedser, slapp man 
förstås krånglet med bagaget i samband med övergången till och från färjan. 
 
Intercitytågen medförde på den tiden alltid en restaurangvagn, oftast i mitten av 
tåget. Där beställdes och serverades precis som på en vanlig restaurang mat och 
dryck. Ofta hade man s.k. sittningar, d.v.s. fasta tider för serveringarna. I början av 
resan fick resenären beställa plats för en viss sittning. En hovmästare med en 
gonggong gick genom tåget och annonserade när det var dags för serveringarna. I 
samband med att resenären kom på färjan fanns det förstås också möjlighet att få 
mat serverad. Ofta väntade man för att kunna äta på färjan istället för på tåget, där 
maten var något billigare och utbudet större samtidigt som det var en välkommen 
avkoppling på resan. 
 
Det måste ha varit 1938 och 1939 då Pappa Walter kom efter med bil till Sverige. 
Vid dessa tillfällen bilade vi hem. Jag vill minnas att vi då övernattade på vägen. 
Någon gång övernattade vi i Köpenhamn. Framkomligheten på den tiden i km per 
timme kan inte jämföras med dagens situation. Kringfarter för att undvika tätorter 
var inte kända. Långresandet per bil tog förmodligen minst dubbelt så lång tid som 
idag och var också mera tröttsamt. Vägstandarden var också mycket sämre, men å 
andra sidan var trafiktätheten en annan. Vägskyltarna var med dagens mått mätt 
miserabel, med endast få och små skyltar. Sommartid kunde det bli olidligt varmt i 
bilen, som exempelvis på en hemresa genom Danmark. Fläktventilation i bilar var 
inte påtänkt, man fick öppna fönstren. Det fanns visserligen luftintagsluckor vid 
fötterna framtill i bilkupén, men kapaciteten för friskluft var mycket begränsad. En 
annan detalj som var rätt okänd var behovet av balansering av framför allt bilens 
framhjul. Ratten började skaka, då bilen kom upp i högre hastigheter, vilket just 
hände på färden genom Jylland, där vägstandarden inbjöd till något högre 
hastighet. Skakningarna tolkades mera som att ett fel förelåg på styrinrättningen, 
medan orsaken var obalans i framhjulen.  
 
Mitt minne av mina morföräldrar från 1930-talet var, att de bodde på Rosengatan 
13, högst upp med balkong mot Slottsskogen i Göteborg. Fastighetens fasad var 
till stor del täckt av vildvin, som gav Slottsskogens ekorrar möjlighet att kila upp 
för väggen och smita in via öppna fönster eller den öppna balkongdörren. Det 
fanns hiss i fastigheten, vilket var spännande för oss barn att få pröva på egen 
hand. Det var en stor och fin lägenhet. Till köket hörde ett serveringsrum med 
stora skåputrymmen för glas och porslin. I köket fanns det ett gasdrivet kylskåp. 
Fastigheter anslutna till stadens gasnät hade ofta kylskåp och varmvattenberedare 
som gick på gas istället för el. Men gasdriften innebar ökad risk för gasläckor och 
explosioner. 
 
Det fanns mycket av intresse för barn i Slottsskogen. Säldammen var en attraktion, 
särskilt om man höll sig till tiderna för sälarnas utfodring. Då kunde man av 
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personalen bli betrodd att få slänga en sill åt de ivriga djuren, som så lätt och 
smidigt gled genom vattnet. Ibland kunde man stöta på relativt tama ekorrar, som 
stannade upp när besökare kom gående, tog hasselnötter ur deras hand och 
skuttade iväg för att gömma dem i gräsmattan under ett träd och återvände för att 
tigga till sig nästa nöt. Intressant var också att uppsöka tranornas hägn. Där fanns 
olika typer. Så graciösa de var och vilka färgskiftningar deras fjäderskrud hade. 
Ibland kunde man upptäcka en av Slottsskogens vakter med en Mauserbössa, då 
de var på jakt efter råttor, storråttor. I anslutning till utfodringsanordningar och 
vattensamlingar hade de en given plats. I Slottsskogen fanns förstås också 
Naturhistoriska museet med den stora, 17 m långa blåval, i vars inre det fanns en 
liten servering, där Gamlemorfar ibland kunde bjuda på Pommac. Dessa flaskor 
hade en speciell kapsyl, med ett separat lock och en ring. Locket låtsades vi vara 
en peng i våra lekar. Ibland fick man följa med Gamlemorfar att handla en tidning 
eller cigarrer. Det var lämpligt om man var ensam, för annars kunde det lätt bli kiv 
oss syskon emellan. Stojiga barn gillade han ej, ”jag blir så nervös” brukade han 
säga. 
 
Lyckan blev alldeles speciell 
när vi fick gå på Liseberg. 
Det var en särskild 
tilldragelse och hände väl 
endast någon enstaka gång, 
förmodligen 1939. Vi barn 
gjorde förstås jämförelser 
med tivoliarrangemangen i 
Rahlstedt. Liseberg var en 
fast anläggning med 
restauranger samt med större 
och mera avancerade förlustelseobjekt. Familjens reskassa var, beroende på 
dåtidens valutarestriktioner, begränsad och vi fick inte pröva på så många av 
attraktionerna, men besöket gjorde ett oförglömligt intryck.  
 
Min första sommar i Lyckorna, söder om Ljungskile, har jag knappt något minne 
av. Vi bodde då på Ljungs gård. Andra gången bör ha varit 1938, då min syster var 
på konfirmationsläger på Särö för Isaak Béen. Vi bodde på Pensionat Särla, där 
även mina morföräldrar tagit in. Pensionatet lågt högt ovanför vattnet och erbjöd 
en vacker utsikt. Söder om pensionatet fanns en badplats alldeles intill ett litet 
båtvarv, som väckte mitt intresse. Det luktade så gott där av trätjära som användes 
för impregnering och som rötskydd för träbåtar. Vattnet var salt och rent, en liten 
trampolin stimulerade till långvariga bad. Här fanns knappast någon sand, utan 
man fick hålla tillgodo med klipphällarna. Men det var också en positiv upplevelse 
med de solvarma klipphällarna, även om jag föredrog sandstrand. Sommaren var 
solig och varm.  
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En dag annonserades det om en filminspelning med bl.a. Edvard Persson, som 
pågick intill Badhotellet i Lyckorna. Filmtiteln förblev okänd för mig, men Edvard 
Persson spelade brudgum som tillsammans med sin brud satt i en girlangprydd eka 
och var i färd med att angöra en brygga. Det var ett massivt uppbåd av 
skådespelare, inspelningsfolk och åskådare. Jag inbillade mig att jag på filmen 
skulle synas bland alla åskådare. I Ljungskile låg ett intressant fartyg, som lät tala 
om sig. Under första världskriget, då det var ont om järn, byggde man ett fartyg i 
stålbetong vid ett varv i Ljungskile, men det kantrade i samband med 
sjösättningen. Och vraket låg där i många år. Det lät fascinerande med ett 
betongfartyg, tyckte jag då. 

 
 
 
 

Sommaren 1934 vistades vi i Nyhamnsläge mellan Mölle och Höganäs. Det fanns 
ett pensionat mellan landsvägen och kustjärnvägen mellan Malmö och Göteborg. 
Där åt vi, men vi bodde i en fiskares bostad som låg nära stranden. 
Badmöjligheterna var inte de bästa, stranden var, som jag minns den, småstenig 
och relativt långgrund. Det mest spännande den sommaren var väl eldsvådan på 
fabriken/bruket i Höganäs. Eldsvådan syntes på långt avstånd och tjock rök spred 
sig högt upp på himlen. Dagen efter pågick eftersläckningsarbetet, då vi nyfiket 
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klev mellan brandkårens vattenslangar. De utbrända och förkolnade 
träkonstruktionerna vittnade om katastrofens omfattning. 
 

 
 
 
 
 
 

Mest ”bad” upplevde vi barn nog somarna1937 och 1939 i Malen alldeles intill 
Båstad, där vi under två somrar bodde på pensionat Enehall. Pensionatet låg 
utefter vägen upp mot Båstads järnvägsstation. Pensionatets kapacitet låg kanske 
på 30 bäddar. Rummen hade inte rinnande vatten, utan personalen bar vatten i 
karaffer till rummen, och slaskhinkarna från rummen tömdes i en vask i 
korridoren. Förmodligen fanns det på rummen också nattkärl, som personalen tog 
hand om. Framför pensionatet fanns en grusplan med vitmålade trästolar och bord 
för uteservering. En flaggstång prydde gräsmattan, där den för pensionat 
obligatoriska vita dubbelgungan i trä stod. I lek med andra barn stötte jag emot 
flaggstångens järnstativ och gjorde mig riktigt illa i huvudet.  
 
Till stranden gick vi kanske på drygt fem minuter. Sanden var ren och fin med 
betydligt mindre tång än vid stranden i själva Båstad. Med nordvästlig vind 
tycktes tången från Laholmsbukten samla sig längst i söder och utveckla en 
”härlig doft” kring tennisbanan och Badhotellet i Båstad. Typiskt för stranden i 
Malen var badhytter eller -kabiner, som badgäster kunde hyra för 
omklädnadsändamål. I närheten av de centrala delarna av stranden låg tennisbana 
och minigolfbana. Där fanns också en gräsplan. Dagligen arrangerades här under 
ledning av en kvinnlig ledare lekar för barn, grupperade efter ålder. Deltagandet 
var av- 
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giftsbelagt. Antingen var 
det brännboll eller 
snitseljakt som gällde. För 
egen del tyckte jag att det 
var väldigt spännande och 
jag fick så småningom 
vara med en vecka. Men 
jag var inte tillräckligt 
”erfaren” i denna lek och 
hörde således inte till dem, 
som valdes först när lagen 
togs ut. ”Putte”, en 
ljuslockig , spenslig kille i 
min ålder var min idol. 

Han var mycket verbal och säker i hanteringen av bollträet och hade klara 
ledaregenskaper.  
 
Min mormor och morfar hade hyrt in sig i Båstad på Buena Vista, inbäddad i en 
fin park. Vi promenerade dit ibland eller de kom till oss i Malen, det rörde sig om 
promenadavstånd. Då visste vi att det blev fest, vi blev då oftast bjudna på 
Pommac. Vi besökte också Norrvikens trädgårdar och gjorde stärkande 
promenader uppför Hallandsåsen, förbi järnvägsspåret ovanför vårt pensionat och 
en nejlikodling, som då var i ropet och vidare, förbi små gårdar på åsens 
sluttningar. En kväll, förmodligen i slutet av vår vistelse i Malen, blev det fest för 
oss på Strandhotellet med förtäring och dans till en stor orkester. Ljudet från 
orkesterns saxofon gillade jag speciellt. I orkesterns paus smög jag fram till 
instrumenten och dristade mig att fingra på några av dem, aja baja, så fick man 
inte göra.  
 

Promenaderna till Bå-
stad hade ibland också 
målet att följa Mr. G:s 
tennisspel, d.v.s. gamle 
kungens, Gustav V. 
Tennisbanorna låg all-
deles intill Strandhotellet. 
I samband med kungens 
ankomst till och avresa 
från Båstad skulle han 
hyllas. Stationen 
blomster-pryddes alltid 
lite extra. Även i övrigt 
var stationen mycket väl 
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hållen och blomsterprydd. Särskilt intresse väckte förstås kungens egen 
järnvägsvagn i mörkblå kulör med kungens namnskiffer i guld mitt på vagnens 
långsidor. Det kungliga bagaget låg separat på en av stationens bagagevagnar och 
bestod av ett flertal stora koffertar, kännetecknade av målade blågula band runtom 
och med hans namnskiffer eller den kungliga kronan. Förmodligen hölls ett kort 
välkomsttal då kungen anlände och en välkomstkommitté tog förmodligen upp en 
sång och så hurrades det förstås. I samband med att han lämnade Båstad var jag 
med vid ett tillfälle. Jag stod lite längre bort, ensam på perrongen då tåget satte sig 
i rörelse, medan kungen stod kvar i det öppna kupéfönstret och vinkade. Stolt 
kände jag mig då han iakttog mig och vinkade då hans vagn gled förbi där jag 
stod.  
 
Då min syster skulle 
konfirmeras, alltså 1938, 
vistades även min bror 
Gunnar på konfirmations-
lägret, eftersom Isaak 
Béens son Leif, jämnårig 
med Gunnar, skulle ha 
sällskap. Min mamma och 
jag hade först vistats 
några veckor på 
Lyckorna. Då min pappa 
kom, flyttade vi till Särö 
och bodde på Lokmannaförbundets semesterhem. Hotellet var stort och låg högt 
ovanför vattnet. Bäst av allt var att det fanns en puttrande, d.v.s. dieseldriven 
motorbåt ”Loke”, som gjorde regelbundna badturer ut till de utanför liggande 
öarna. Där fanns det små fina sandstränder och klippor med härliga 
badmöjligheter. En annan attraktion var Särös järnvägsstation. Efter att jag blivit 
buss med personalen, tilläts jag komma in på tågexpeditionen, d.v.s. på andra 
sidan biljettluckan och där studerade jag biljettskåpet, den tunga biljettstämpeln, 
telegrafen samt semafor- och växelspakarna. Det var en helt ny värld för mig. – Jo, 
kungen vistades sommartid gärna på Särö, bl.a. för tennisspel. Vid något tillfälle 
fick jag vara bollkalle åt kungen, han kanske kände igen mig från föregående år, 
då jag vinkade åt honom från Båstadsstationens perrong, funderade jag!  
 
Ja, så blev det Daisys konfirmation i Särö gamla kyrka med mycket folk och 
märkvärdigheter. En sådan kom jag ihåg, nämligen att sömmerskan, som hade sytt 
konfirmationsklänningen i Rahlstedt, av tyg kunde åstadkomma ett helt runt 
dekorationsband (s.k. passpoal) för halsurringningen till Daisys 
konfirmationsklänning! 
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Ett återseende med Sverige 
 
I samband med att jag efter studentexamen i februari 1948 planerade min resa till 
Sverige var det oklart om jag skulle återvända till Tyskland eller få en framtid i 
Sverige. Innan jag lämnade landet ville jag i alla fall träffa mina kusiner, d.v.s. 
Edda och Nina (döttrar till min faster Olga) med deras familjer, som hade flytt till 
Berneck i Bayern, samt min farbror Konrads familj med tre barn (Alex, Dodo och 
Kurt), vilka också hade flytt och bodde utanför München. Så ville jag också träffa 
en lasarettskamrat, Helmut Gebauer, som studerade till arkitekt i Stuttgart. Jag 
räknade med att vara borta i åtta dagar. Om jag nattetid inte färdades på tåg, så 
ordnades enkla nattkvarter hos dem jag besökte, hotellrum fanns inte att 
uppbringa. En del smörgåsar hade jag tagit med mig som färdkost.  
 
Det blev ett kärt återseende på alla dessa platser. Trots den trångboddhet och nöd, 
som alla levde under, hade vi mycket att berätta för varandra och vi skrattade 
mycket. Konrad hade insett de stora svårigheterna med att åter etablera sig inom 
järnbranschen. Istället försörjde han sig som resande inom bijouteribranschen, och 
han lyckades. Hans hustru Elly var dubbelarbetande. Som sömmerska drog hon för 
familjens försörjning sitt strå till stacken. I Berneck bodde Olga och Nina alldeles 
i närheten av Edda med familj. Eddas man Karli försökte att tillsammans med sin 
far åter etablera sig som bandagist och protesmakare i Berneck. Sin säkra bärgning 
i Bielitz hade de varit tvungna att lämna när ryssarna kom. Det gick dåligt för dem 
i och med att det fanns konkurrenter sedan tidigare i Berneck. För övrigt, i början 
av 1950-talet bestämde sig Karli och Edda för att med sina barn Rita, Peter och 
Kurt (Fedi) emigrera till Kanada. Där har jag haft tillfälle att hälsa på dem i 
samband med mina resor dit. 
 
Efter återkomsten till Rahlstedt erfor jag min skolkamrat Oswalds tragiska 
dödsfall, en av dem som jag varit i fält med. Förberedelserna inför min 
Sverigeresa inleddes med att jag gjorde mig av med alla mina anteckningar och de 
få skolböcker jag hade, utom några i modersmål, bland dem en diktantologi. Det 
kändes gott att med varm hand lämna skolböckerna till sådana som kunde ha 
bättre nytta av dem än jag, ty jag var definitivt skoltrött. Så skulle jag förstås ta 
farväl av alla bekanta och vänner. Det tog sin tid. Riktiga pass fanns ännu inte i 
Tyskland. Men ett resedokument med nödvändiga visa för utresa från Tyskland 
och inresa till Sverige samt resa genom Danmark hade jag redan ordnat med. 
Tågbiljett till tysk-danska gränsen kunde jag betala med RM, men för den fortsatta 
resan genom Danmark och i Sverige hade min mor skickat en biljett, eftersom det 
på den tiden inte gick att betala biljetter till utlandet med tyska pengar. 
 
Resdatum var bestämt till den 23 mars. Mitt tåg kom från Hoek van Holland och 
gick till Köpenhamn. Det passerade alltså Hamburg på kvällen för att vara framme 
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i Köpenhamn nästa förmiddag. Min far hade lovat att följa mig till Hamburg 
Hauptbahnhof. Resväskan var förstås proppfull, den innehöll i stort sett det jag 
ägde. Vi hade gjort i ordning ett litet paket med smörgåsar, min färdkost. Jag 
skulle inte behöva tära på de få svenska kronor Pappa Walter stoppat på mig ifall 
jag skulle komma i en nödsituation.  
 
Där stod vi nu, Pappa Walter och 
jag, på den mörka, smutsiga 
perrongen. Förra gången vi stod 
där, var det hans tur att hälsa på sin 
familj i Sverige. Nu var det min tur. 
Visst var jag glad och upprymd att 
äntligen få åka till Sverige. 
Samtidigt var det vemodigt. Min far 
och jag hade hjälpt och stött 
varandra så bra och nu visste jag att 
han, åtminstone tills vidare, blev 
ensam. I ett brev till sin Märta, 
skrivet denna kväll efter 
hemkomsten, berättade han att vi 
båda var berörda av 
avskedstagandet och att han hade 
vinkat av det dyraste han hade. Det 
kom att bli sista gången vi sågs, 
min far och jag, i och med att han 
tidigt på hösten oväntat dog i en 
hjärtinfarkt. 
 
Mitt tåg drogs av ett ånglok. Det 
gick undan, men det tjöt på ett 
enerverande sätt från de slitna rälsen och vagnarnas hjul. Det skulle ta flera år 
innan man slapp höra detta oljud vid färd genom Schleswig-Holstein och Jylland. 
Omkring midnatt passerade vi Padborg norr om Flensburg och var därmed i 
Danmark. Inga problem vid pass- eller biljettkontrollen. På den tiden försågs alla 
resenärers pass, så även mitt, vid gränsövergångarna med utrese- resp. 
inresestämplar. Jag hade sittplats och förmodligen slumrade jag gömd bakom min 
vinterrock. Framme i Köpenhamn fick jag byta tåg till Helsingör. Resväskan fick 
man bära den långa vägen från tågstationen i Helsingör till färjan, såvida man inte 
anlitade bärare, men det gjorde knappast jag. Från färjan kunde man se 
Helsingborgs karakteristiska horisontlinje med Kärnan och rådhuset med dess 
ärgiga koppartak. Ett igenkännande minnesintryck från barnaårens resor via 
Helsingborg kvarstod med färjehamnen och den gamla stationsbyggnaden i trä för 
järnvägstrafiken norrut. 
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Med snälltåg fortsatte jag alltså resan på västkustbanan förbi Båstad till Göteborg. 
Jag kände igen trakten kring Båstads station och den rykande skorstenen norr om 
Malens samhälle. Framåt eftermiddagen var jag framme i Göteborg, där min 
morfar väntade mig. Återseendet blev glatt. Det var inte så långt mellan Göteborgs 
C och Folkungagatan. Gamlamormor hade middagsmaten klar. Jag fick berätta om 
det ena och andra, svenskan flöt väl inte så bra, men jag kunde göra mig förstådd 
och begrep det mesta av vad folk sade. Så övernattade jag i Göteborg för att 
fortsätta till Lidköping dagen därpå. 
 
Ledsagad av mina morföräldrar gick jag nästa förmiddag till centralstationen. Min 
tredjeklassbiljett gällde fram till Lidköping. På den tiden fanns det tre klasser i 
Sverige, alla tre var ”mjuka”. Skillnaden mellan tredje och andra klass var att man 
i den förra satt med fyra personer i vagnens bredd mot endast tre i senare fallet. I 
första klass gällde samma utrymmesstandard som i andra, men man hade fina 
antimakasser på rygg- och armstöden samt träinläggningar på kupéväggarna. För 
säkerhets skull stoppade Gamlemorfar på mig en femkronorssedel. Jag visste att 
jag skulle byta tåg först i Herrljunga och sedan i Håkantorp. Vid perrongen på 
centralstationen stod två tåg, båda skulle gå norrut via Herrljunga. Det ena var ett 
persontåg och det andra ett snälltåg. Jag skulle ha åkt med persontåget, men jag 
var rädd att jag skulle missa anslutningen i Herrljunga om jag färdades med 
persontåget, så jag valde snälltåget ovetande om att här krävdes ett tillägg. Så när 
konduktören kom för att kontrollera biljetterna, fick jag betala tre kronor i 
snälltågstillägg. Det grämde mig att punga ut med tre kronor av femman, som jag 
någon timme tidigare fått av Gamlemorfar. Men jag hade inget val. Snart var tåget 
framme i Herrljunga.  
 
Här korsas stambanan, som jag senare fick lära mig, av en järnvägslinje, vilken 
går från Varberg via Borås och Herrljunga till Uddevalla. Tågresandet mellan 
Göteborg och Lidköping var på den tiden lite bökigt. Efter endast ett par stationer 
var jag i Håkantorp. Pappa Walter hade berättat för mig om tågbytena och att det 
blev en gul rälsbuss från Håkantorp till Lidköping. Rälsbuss var en helt ny 
erfarenhet för mig. 
 
Med sitt typiska dieselläte rullade rälsbussen på sina små hjul över västgötaslätten. 
Det var en vacker och solig vårdag i slutet av mars, snön hade smält. Snart rullade 
rälsbussen över Lidan och hamnen, förbi det gamla sockerbruket och stannade vid 
Lidköpings station, en grå träbyggnad. Mottagningskommittén med min mamma, 
Daisy och Lillwerner hade infunnit sig och det blev ett glatt och kärt återseende. 
Gunnar hade redan lämnat Lidköping och fått anställning i Råmans järnhandel i 
Gränna. Det var inga igenkänningsproblem. Nu var jag vid min resas mål, som jag 
så ofta hade fantiserat om. En otrolig känsla att komma till detta nya land, så 
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annorlunda, rent, välskött, välmående, ostressade människor, glada ansikten, ingen 
trängsel, väl underhållna hus, bilar, cyklar i glada färger, en så otrolig kontrast. 
 
De närmaste veckorna fick jag förstås bekanta mig med Lidköping. Viktigt var 
dock att jag anmälde mig hos ”Främlingspolisen” för att där registreras. Detta fick 
jag inte försumma. På varje ort dit jag flyttade fick jag som utlänning registrera 
mig inom en vecka. Och denna polisavdelning ombesörjde också att 
uppehållstillståndet infördes i passet.  
 
Daisy hade fått hyra en 
trerummare i slutet på 
Rådagatan och bodde där 
med vår mor och 
Lillwerner. Nu fick även 
jag bo där, d.v.s. de 
närmaste sex veckorna, 
innan jag fick min första 
anställning som lant-
brukselev. Det blev 
många och långa prome-
nader. Min mor gillade ju 
sådana, mot Råda kyrka, 
uppströms Lidan, i 
skogarna mot Källby. En vårlig söndagsförmiddag kommer jag speciellt ihåg. Mor 
och jag tog tåget i riktning mot Skara, det tuffade energiskt genom landskapet, 
utefter Vänerns strand. Det var ingen rälsbuss den här gången, ty sådana gick från 
Lidköping endast upp till Kinnekulle, Forshem och Mariestad. Nej, det var ett 
ångloksdrivet tåg till Skövde. Jag tyckte att det var så fantastiskt att färdas med 
detta ”blänkande”, välstädade tåg, utrustat med vattenkaraffer och dricksglas på 
väggen, ingen trängsel, konduktören i sin mörkblåa uniform prydd med gyllene 
knappar, så välskräddad, inte luggsliten som hans kolleger på tågen i Tyskland. Vi 
färdades en eller ett par stationer, för att efter att ha lämnat tåget ta en 
långpromenad hemåt.  
 
Det kan ha varit i anslutning till denna promenad som min mor bjöd på kondis i 
Lidköping, något som jag inte hade varit med om sedan tiden före kriget, nästan. 
Kondiset vid namn ”Cecil” låg på Bangårdsgatan snett emot dåtidens 
”Telegrafstation”. Där frossade vi på var sitt wienerbröd och en toscabakelse och 
drack the. Det var min första erfarenhet av denna bakelse, och jag beställer den 
gärna än idag på de konditorier, som själva bakar den, och tankarna går då tillbaka 
till ”festen” i Lidköping våren 1948. 
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Efter några veckor blev det klart för mig att jag behövde sondera terrängen för att 
”tjäna egna pengar” och även för att skaffa klarhet för mig själv hur jag mera 
långsiktigt ville se min egen tillvaro. Vid denna tid kände jag mig inte tillräckligt 
säker och inte heller motiverad att välja en högre utbildning. Den tanken växte 
fram drygt ett år senare. Jag trodde mera på en utbildning på teknikernivå, närmare 
bestämt inom textil- eller färgeriområdet eller kanske inom jordbruket som 
arbetsledare eller inspektor. Intresset för textilsidan hade jag kanske genom Pappa 
Walters kontakter inom denna bransch och för jordbruket genom min 
uppväxtmiljö i Rahlstedt. 
 
Vid Lidköpings Ålderdomshem hade jag genom min mors arbete där som 
sjukgymnast fått erbjudandet att mot timersättning städa gamlingarnas rum samt 
att mata och bada åldringar. På den tiden gällde förstås att arbetsuppgifterna för 
manliga biträden, om sådana överhuvudtaget fanns, begränsades till 
mansavdelningar. Kvinnoavdelningen fick, om jag minns rätt, inte heller beträdas 
av manliga åldringar. Det var stimulerande att på detta sätt lära känna en del av det 
svenska samhället. Ålderdomshemmets klientel utgjordes av ett inte helt 
representativt ”tvärsnitt ” av Lidköpings befolkning. Där fanns pensionärer som 
tidigare varit hantverkare, tjänstemän, kommunalarbetare, sjöfarare, någon socialt 
utslagen medelålders icke-pensionär och någon utvecklingsstörd. Endast en 
mindre del av gamlingarna var sängliggande. En del var mycket aktiva i hemmets 
verkstad, där de slöjdade för att kunna sälja sina alster i samband med julbasaren. 
Alla hade något att berätta. Dessa veckor upplevde jag som intressanta och 
lärorika. 
 
Ålderdomshemmet i Lidköping hade även en mindre sluten avdelning för psykiskt 
sjuka åldringar, som jag ett par gånger under ledning av Syster Jenny fick besöka. 
Beklämmande var att se en av de manliga patienterna ligga på en brits iförd en 
”tvångströja”. På den tiden saknade man fortfarande inom mentalvården dagens 
arsenal av lugnande psykofarmaka. Man hade alltså stora svårigheter att hantera 
våldsamma patienter och spände fast dem. Eftersom jag var iklädd min vita 
skyddsrock, hälsades jag av patienterna på avdelningen särskilt välkommen som 
Lidköpings nye läkare med ansvar för ålderdomshemmet. Ett par av de manliga 
patienterna kom fram till mig och uttryckte sin glädje och tacksamhet för att jag 
kommit för att ersätta den tidigare läkaren, Doktor Hjälplös, som de saknade 
förtroende för.  
 
Så hade jag ett par realskolelever, en pojke och en flicka, som jag läste engelska 
med. Större delen av pengarna satte jag in på en postsparbanksbok, en sådan med 
märken av olika valörer motsvarande det belopp som man satte in. Denna form av 
sparbanksbok tyckte jag var mycket praktisk. Man kunde sätta in och ta ut pengar 
på samtliga av landets postkontor. Min mor tyckte att jag behövde en 
dubbelknäppt finkostym med väst, som hon presentade mig med. Den var 
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svenskkonfektionerad (Tiger) i grått ylletyg och jag kände mig mycket mera 
välklädd i den än i någon av de två kostymer jag hade med mig från Rahlstedt och 
vilka hade sytts av infärgade amerikanska militärplagg. Kostymen inhandlades i 
en herrekiperingsaffär på östra sidan av Lidköpings stora torg, norra Europas 
största torg, då fortfarande kullerstensbelagt. Mitt på detta torg låg också Magnus 
De la Gardies jaktslott.  
 
I Lidköping hade Daisy skaffat sig en hel del vänner och bekanta, som jag också 
fick lära känna. Bland dem var det ett äldre par, Yngve och Ines Hallberg. Yngve 
var kamrer på Sockerbruket, ett av de större företagen i Lidköping. Nu fick jag 
tillfälle att få en guidning genom sockerbruket och studera tillverkningen av 
socker. Man kunde också se sockertoppar av olika storlekar, som jag inte tidigare 
skådat. I själva verket hade vid denna tid odlingen av sockerbetor i Västergötland 
upphört. Men man skeppade med båtar råsocker från södra Sverige för förädling i 
Lidköping. Man framställde strösocker och bitsocker av olika kvalitéer. Som 
biprodukt erhölls melass, ett fodermedel till framför allt nötkreatur och hästar. I 
början av 1950-talet eldhärjades en av de stora cisternerna för lagring av råsocker, 
som gjorde att SSA:s (Svenska Sockerbruks AB) Lidköpingsbruk lades ned och 
företagets verksamhet koncentrerades till Skåne. Sockerbrukets lokaler övertogs 
av Lantmännen som inom gamla Sockerbrukets industriområde intill Lidan på 
1960- och 70-talen expanderade otroligt med sin spannmåls- och foderverksamhet 
samt maskinförsäljning. 
 
Vid ett annat tillfälle fick jag en mycket ingående guidning av Rörstrands 
porslinsfabrik. Företagets utställningshall för konst, framför allt tillverkat av 
stengods, låg mycket välplacerat utefter fabrikens gatufront. Daisy var ansvarig 
för denna utställning, och hon hade tidigare demonstrerat den för mig. Ett stort 
antal föremål av olika konstnärer fanns samlade här. Mot denna bakgrund blev det 
desto mera stimulerande att på ort och ställe följa tillverkningen av 
konstföremålen och även av porslin. De tyngsta råvarorna togs in till Rörstrand via 
Lidköpings hamn, andra kom med järnväg eller lastbil. Konstnärerna satt i små 
rum, där de ritade prototyper för den stora konstproduktionen eller skapade 
enskilda föremål (s.k. unika föremål). I större salar satt de specialutbildade 
manliga och kvinnliga fackarbetarna som svarade för tillverkningen av det 
serieproducerade konstgodset. Jag fäste mig vid den långa kedjan av olika steg i 
tillkomsten, mellan vilka föremålen fick torka på långa brickor eller hyllor, som 
skickligt ställdes på vagnar utan att föremålen rubbades.  
 
Inför bränningen placerades keramikföremålen i var sin ”kuvett” (tvådelad kapsel 
i keramiskt material) av standardformat, som tätt, tätt staplades i de stora, 
stationära och kupolformade brännugnarna. Dessa var uppemot tre à fyra m höga 
och lika breda. Kuvetterna staplades av skickliga händer, så att de inte rubbades då 
de sattes i ugnen varv efter varv. När ugnen var fylld, murades den igen. Ugnen 
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var försedd med flera brännare, som matades med olja, så mycket jag minns. 
Bränningen tog lång tid, eftersom hela ugnens innehåll skulle uppnå den förutsatta 
temperaturen för bränning av stengods. Jag vill minnas att det erfordrades en 
temperatur på över 1 2000 C. Genom små hål i väggen kontrollerades 
temperaturen med jämna mellanrum i olika delar av ugnen med ett särskilt 
instrument (pyrometer). Efter det att bränningsprocessen var avslutad, fick ugnen 
svalna, och detta fick inte ske för fort. Då kunde stengodset spricka eller på annat 
sätt ta skada. Jag vill minnas att det tog bortåt en vecka från det att ugnen murats 
igen tills ugnen kunde tömmas. Tänk vilken arbetsmiljö att gå in i ugnen och 
plocka ut kuvetterna som fortfarande kunde vara rätt varma. Temperaturen var 
långt över den i en bastu. Jag förstod att det var viktigt med en hård 
arbetsplanering så att tömningen kunde ske snabbt.  
 
Tillverkningen av porslin var också förknippad med många handgrepp, även om 
många operationer var mekaniserade. Idag är tillverkningen förstås ännu mera 
automatiserad. Fascinerande var, tyckte jag, då man försåg koppar med öron. Det 
nydrejade koppämnet fuktades på en bestämd del nedanför övre kanten med en 
svamp och det utstansade örat trycktes fast, i regel av skickliga kvinnohänder, på 
rätt höjd och i rätt vinkel. Fantastiskt med vilken precision och hastighet detta 
skedde. Ostindiaservisen var i ropet redan då. Imponerande att se med vilken 
precision dekorschablonerna lades på tallrikarna. Kom schablonen inte mitt på, så 
framträdde felet tydligt vid tallrikens kant, toleransen måste ha varit mindre än en 
mm. Porslin brändes till skillnad från stengods i två s.k. tunnelugnar, på den tiden 
el-, idag gasoluppvärmda. Jag kan tänka mig att den ena var 50 m och den andra 
ca 80 m lång. Porslinet brändes i två omgångar, först i den kortare ugnen vid 800 - 
9000. I den andra brändes glasyren sedan vid ca 1 3000 C. En del av porslinet 
inneslöts i kuvetter, medan annat, såsom koppar, staplades på hyllor ovanpå 
”vagnar” klädda med schamotte (d.v.s. eldfast tegel), vilka kopplades ihop till tåg 
som mycket långsamt slussades på räls genom de långa tunnelugnarna. Under 
”resans” gång uppvärmdes godset successivt, passerade bränningszonen, följt av 
svalningszonen innan kuvetterna åter kunde tömmas på sitt innehåll. Från det att 
porslinet åkte in i ugnen och kom ut tog det 30 till 40 timmar. 
 
Så fick jag också besöka laboratoriet. Där experimenterade man bl.a. med att ta 
fram lämpliga kemiska kompositioner för glasyrer. Jag fick lära mig att glasyrer 
får sin egentliga färg först genom bränning. I en del glasyrer ingår mycket dyrbara 
kemikalier. En annan målsättning med utvecklingsarbetet på labbet var att ta fram 
kompositioner av porslinsmassan, som medger en så låg bränningstemperatur som 
möjligt, eftersom bränningsprocessen är energikrävande. Jag fann Rörstrands 
industriproduktion mycket spännande.  
 
För att jag bättre skulle kunna bilda mig en uppfattning om svenskt jordbruk, hade 
Daisy genom sin arbetskamrat Lotta Hamilton, keramikkonstnärinna på Rörstrand, 
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förmedlat ett besök på en släktings jordbruk, Blombergs gods på Kinnekulle. Det 
måste ha varit alldeles i början av maj månad då jag med rälsbuss destinerad till 
Mariestad kom upp till Kinnekulle. Lövträden hade slagit ut och överallt var 
marken täckt av vitsippshav. En otrolig upplevelse. Denna prakt skänkte mig 
ytterligare en kontrastbild till det slitna och fördärvade som jag mindes från 
Rahlstedt. Vårens blomsterprakt på den kalkhaltiga marken i Kinnekulletrakten är 
ju känd och står i så bjärt kontrast till bilden som möter en längre fram på 
sommaren efter en längre tids torka, då all växtlighet är brun och täckt av damm 
från den kalkrika omgivningen. En släkting till Lotta Hamilton mötte mig vid 
Blombergs hållplats. Han var lantmästare och arbetsledare på godset. Han var 
bussig och visade mig runt och jag vill minnas att vi besökte granngårdens, 
Trolmens, nötkreatursbesättning. Ägaren Fredrik Wethje var vd för Rörstrand i 
Lidköping och bedrev jordbruk som hobby. Wethje var också en innovatör. 
Exempelvis använde man på Trolmen framgångsrikt lutbehandlad halm som foder 
till sina djur. Mjölkkobesättningen ansågs vara en avelsbesättning, från vilken man 
med god förtjänst sålde tjurar ända tills fusk uppdagades i mjölkkontrollen. 
Kornas avkastningssiffror hade manipulerats. Då sprack bubblan, men det var 
några år senare. I alla fall, jag hade en mycket givande besöksdag på Kinnekulle 
och återvände nöjd till Lidköping. 
 
Vi hade rekvirerat broschyrer från Borås Textilinstitut. Jag åkte med tåg från 
Lidköping till Borås för att på ort och ställe undersöka mina möjligheter att ägna 
mig åt en textilinriktad utbildning. Först styrde jag kosan till min momors syster 
Augusta och svåger Ludvig. Troligtvis gick jag från stationen till Hasselbacken, 
där de bodde. Senast jag hade varit och hälsat på dem var 1939, då jag på hösten 
skulle fylla 11 år. Då jag nu sex år senare ringde på, utspelade sig den kända 
historien ”Nej tack, vi ska inte köpa något” och så stängde morbror Ludvig dörren. 
Han hade inte känt igen mig. Det hela reddes snabbt upp och han tyckte förstås att 
det var pinsamt. Vi skrattade hjärtligt åt det hela. Morbror Ludvig promenerade 
med mig ned till stan och Teknis, där jag träffade rektorn. Förmodligen fick jag 
ytterligare information om olika utbildningsalternativ, och så återvände vi till 
Hasselbacken, där jag övernattade för att dagen därpå återvända till Lidköping. Jag 
imponerades av morbror Ludvigs sätt att röra sig upp och ned för de på sina håll 
mycket branta backarna. Han hade ju fyllt 70 år, hans gångart kändes 
ansträngande för mig. Kanhända att jag hösten 1948 hade börjat på Teknis i Borås, 
omjag inte hade fått plats som lantbrukselev. Hur jag i så fall skulle finansierat 
mitt uppehälle var dock mycket oklart. Nu kom jag i alla fall att få en chans att 
försörja mig som lantbrukselev till en början. 
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Lantbrukspraktiken min prövosten 
 
Det hade hunnit bli maj månad och jag skulle försöka att de närmaste månaderna 
försörja mig. Ett arbete inom lantbruk var förstås lämpligt att under somrar 
försörja sig på. Det lät dessutom uppmuntrande, då en landstingsman (Wilson som 
vi gästade en söndag) i Axvall sade till mig ”Väljer Sigvard lantbruk, så står 
Sverige öppet från Ystad till Haparanda”. På den tiden tilltalade äldre personer 
yngre i tredje person, och så gjorde för den delen även den yngre generationen mot 
äldre personer, och då med titlar!, såvida man ej var Tant och Farbror med 
vederbörande. Knut och Elsa Gråberg var gamla Hamburgsvenskar; de hade redan 
under krigets andra år flyttat till Sverige och bodde nu i Stockholm. Min mor hade 
förhört sig hos ”Tant Elsa”, med ett ursprung på den västgötska landsbygden, om 
hon kände till någon gård, där jag kunde praktisera. Redan efter kort tid fick jag 
besked om att jag var välkommen som lantbukselev på Stafsjö gård, Stafsinge 
socken nordost om Falkenberg. Den 20 maj anlände jag till Falkenberg och möttes 
på stationen av godsägaren Erik Ramstedt, en farbror i 60-årsåldern. Sonen Erland 
var lantmästare och förde befäl över gårdens arbetsstyrka. Erland var gift med 
Ingegerd och hon var systerdotter till Elsa Gråberg, som förmedlat min 
praktikplats som lantbrukselev. 
 

Stafsjö låg ungefär på 
knappt en halvtimmes 
cykelavstånd från Fal-
kenberg. Denna gård låg 
som Thorsholm, Torebo 
och Lindhult öster om 
västkustbanan, medan 
Ramsjöholm, Björnhult 
och Lis gård låg på den 
västra sidan. 
Förutsättningarna för 
jordbruk på dessa gårdar 
var mycket goda, jordarna 

var näringsrika, en del av Stafsjös marker utgjordes av gammal organogen 
sjöbotten (avajord). På gården fanns också en del vattenfyllda märgelgravar. 
Därifrån hade man tidigare tagit upp märgel (kalkrik lera) för att förbättra jordens 
bördighet. På vintern tog man upp is från dessa märgelgravar och lade den i stora 
isstackar i skuggan av någon byggnad el. dyl. med sågspån som isoleringsmaterial. 
Där höll isen sig till långt in på sommaren. Isen behövdes för kylning av mjölk 
och även till isskåpet i herrgårdens kök. Ett skogsskifte om 25 ha i en stenig backe 
hörde också till gården. 
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Jag vill minnas att gården var på ca 125 ha åker. På gården fanns en 
mjölkkobesättning med ett 90-tal nötkreatur, därav ca 40 mjölkkor, två 
arbetshästar och två remonter (armén utackorderade dessa ridhästar mot viss 
ersättning) samt ca 100 slaktsvin. Dessa remonter utnyttjades på gården till 
enklare körningar och ridning. Idag kan det låta svårförståeligt, men gården gav 
levebröd, förutom åt godsägaren och dennes son, även åt - ladugårdsförmannen, 
fyra lantarbetare, gårdssmeden samt under sommaren två lantbrukselever. Jo, 
Christian Sandberg, godsägarson från Hamartrakten i Norge, var den andre, med 
mig jämnårige lantbrukseleven. Vi trivdes gott med varandra. Han hade kommit 
till Stafsjö några veckor före mig. Vi delade ett rum i corps de logiet och åt i 
godsägarens hushåll, där ett hembiträde från Nordnorge drog det tyngsta lasset. 
Erland och Ingegerd var relativt nygifta, väntade sitt första barn och hade sitt eget 
hushåll. 
 
Erland hade två systrar med familjer boende i andra delar av landet och en bror, 
Gunnar, som studerade i Lund och blev fil. mag. i språk. Inför sin slutliga 
tentamen i tyska tentamensläste han på sommaren 1948 i sitt föräldrahem. Vi gick 
igenom en del ”gamla medelhögtyska” texter, som jag fann rätt svåra. Naturligtvis 
passade han också på tillfället att få muntlig språkträning med mig. Vi uppskattade 
varandra och hade en hel del trevligt tillsammans. En kväll blev det särskilt sent 
för Erland, Gunnar, Christian och mig med en del stoj på gårdsplanen under 
småtimmarna. Detta gav godsägarens hustru anledning att morgonen därpå undra, 
om även vi hade störts i vår nattsömn av bråkiga ungdomar och ett herrans liv ute 
på gårdsplanen. Hon hade själv varit uppe och spejat och kunnat iaktta dessa 
stökiga främlingar, men inte känt igen någon. Och det var väl bra det. 
 
Odlingen på gården omfattade ett flertal grödor, de flesta var avsedda att förädlas 
inom det egna företaget, d.v.s. genom animalieproduktionen. Den största enskilda 
grödan var vall. En stor del av denna konserverades genom ensilering, den andra 
delen bärgades som hö. Ensilageberedningen stökades undan i stort sett under den 
första juniveckan. För detta hade man inköpt ny utrustning, d.v.s. en ny betongsilo 
(höjd 14 m, rymmande 250 ton), en lastmaskin för stränglagda grödor och en 
hackelsemaskin som efter tillsats av melass som konserveringsmedel blåste det 
hackade grönfodret upp i tornet. Den moderna maskinparken gjorde att 
bärgningsarbetet kunde avslutas på så kort tid.  
 
Snart efter det att ensileringen var avslutad vidtog höbärgningen. Jag tror att det 
var skifte nr VII, längst bort på gården, en präktig andraårsvall. För varje hässja 
planerades åtta störar. Med knappt en meters mellanrum spettades rejäla hål i 
marken och störarna kilades fast så att de stod lodrätt. Störarna sattas något i 
zickzack – på sätt och vis i två rader - för att ge hässjan större stadga. 
Galvaniserad ståltråd spändes mellan störarna, det nedersta varvet omkring 70 cm 
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ovanför marken. Rejäla fång med vallfoder lades på varje ”trådvåning”. Med en 
släpräfsa kördes vallfodret undan för undan fram till de blivande hässjorna. Det 
såg så enkelt ut, när drängen Gunnar lotsade fram hästen med det ena 
släpräfsfånget efter det andra och ”lade av” utefter hässjan. Tre eller maximalt fyra 
trådvarv erfordrades för att få full höjd på höhässjorna. Det översta lagret med 
vallfoder var något tunnare än de inunder. Slutligen ”kammades” hässjan, så att 
ytan var stabil och att inga delar av vallfodret kanade ner. Hallandsblåsten försåg 
det blivande höet med tillräckliga luftmängder för att få höet torrt. Vinden 
utnyttjades maximalt genom att hässjorna på fältet placerats med långsidan mot 
den förhärskande vindriktningen. I samband med inkörningen visade det sig att 
höet i samtliga hässjor doftade aromatiskt och var fritt från mögel. 
Hässjningsprogrammet hann avslutas lagom till midsommar.  
 
Höet på hässjorna torkade alltså snart och jag tror att vi började köra in höet efter 
ca två veckor. Tidigare tillämpades på Stafsjö, som på de flesta håll, tekniken att 
genom en takport med högaffel ”sticka” upp höet på skullen från vagnarna. Erland 
ville dock detta år pröva en elegantare metod på Stafsjö. Jo, sättet bestod i att man 
utnyttjade en halmpress, som i vanliga fall användes för att bala halm efter 
gårdens stationära Thermaenius-tröskverk. – Förresten det var i detta tröskverk 
som Karl, den äldste av drängbröderna, stående högst upp på tröskan till sina 
bröders ohämmade skratt under pågående tröskning tappade sin snusdosa i silver. 
Dosan var en klenod för honom och hade glidit ur en ficka i hans väst. Trots ivrigt 
letande återfanns aldrig resterna.  
 
Alltnog, halmpressen ställdes några meter från ladugården nedanför skullens 
takport. Sedan byggdes ett snedplan bestående av stegar och lemmar från pressen 
upp till skullen så att höbalarna direkt kunde pressas upp på skullen. Där tog en 
man emot dem för att stapla dem på skullen. Det fungerade som Erland tänkt sig, 
men ett problem uppstod i att mottrycket uppför snedplanet blev så stort, att 
höbalarna blev alltför hårt pressade och blev otroligt tunga. Jag kom ihåg hur 
Christian slet med balarna, sisalgarnet runt balarna skar sönder hans fingrar. 
Skyddshandskar var på den tiden ej påtänkta. Lösningen blev att man minskade på 
snedplanets lutning och att man kanske pallade under pressen. Man såg också till 
att så tidigt som möjligt lyfta undan de frammatade balarna. En andre man sattes 
också in för att hantera balarna på skullen. Visst hade denna hantering stora 
fördelar, men metoden visade sig också medföra vissa risker. Den höga graden av 
komprimering av balarna visade att eftertorkningen av höet på skullen inte skedde 
som den skulle och att höet möglade, särskilt om balarna staplades tätt och alltför 
högt. För att rätta till detta fel, fick jag i flera dagar gå och försöka åstadkomma 
ventilationsschakt med några meters mellanrum, vilket var ett tungt arbete i 
dammet och i värmen under skulltaket. Min påhittighet och uthållighet sattes 
verkligen på prov. 
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Foderbetor var en annan viktig gröda för nötkreaturen på Stafsjö. Fältet var kanske 
500 m långt och raderna följaktligen lika långa, otröstligt långa. Betorna skulle 
gallras, inga dubbelplantor och ogräs skulle finnas och plantavståndet skulle vara 
ca en handhackas längd, ca 25 cm. Det var bara att krypa ”på alla fyra”. Jag var 
väl inte lika hurtig och flink som de erfarna lantarbetarna Erik, Gunnar och Malte. 
De tog det som sin uppgift att inte bara gallra, utan även att ”testa”, håna och 
rentav utsätta mig för mobbning. De försökte överträffa varandra med 
okvädningsord riktade mot mig, även av politisk-nazistisk innebörd. Deras 
beteende var kanske också förstärkt av ett allmänt tyskhat som efter kriget kunde 
noteras i Sverige. De tog chansen, drivna av gruppinstinkten, när de som nu var 
ensamma att gadda ihop sig mot mig. Oerfaren att ”i början av min karriär” 
bemöta deras primitiva jargong och vokabulär med lämpliga ord och handling, 
fann jag det bäst att de fick gallra för sig och jag en bit bakefter för mig själv. Jag 
kände mig främmande och utstött. Så småningom kom jag dock att ge betalt. 
Gallrandet fann jag vara trist, dels beroende på arbetskamraternas uppträdande, 
dels till följd att det slet hårt på knäna och ryggen. Kanske tog det en vecka att 
gallra det stora fältet. Drängarnas uppträdande förbättrades med tiden, men de 
försökte när de var tre mot en.  
 
Ladugårdsförmannen på 
Stafsjö hade tidigt på 
våren sagt upp sig, så det 
blev Christians och min 
uppgift att under som-
marmånaderna växelvis, 
varannan månad, ta ansvar 
för mjölkkorna. Det gällde 
att gå upp kl. 4 på 
morgnarna, ty mjölkbilen 
kom tidigt. Korna skulle 
drivas från betesmarken 
till ladugården för att 
mjölkas. Jag hade lärt mig mjölkningsrutinerna och skulle en helg vikariera för 
Christian. Korna drevs i samband med kvällsmjölkningen in mot ladugården, men 
en vänlig själ hade öppnat en avstängning för korna och några djur hann att smita 
åt fel håll innan jag upptäckte situationen. Väster om ladugården låg ett stort 
höstrapsfält som korna gick in på. Rapsbeståndet var mycket väl utvecklat och 
utgjorde, ur växtodlingssynpunkt, en prakt att se på. Den som inte har prövat att ta 
sig fram i ett sådant bestånd, kan inte riktigt förstå vilket motstånd vegetationen 
erbjuder då man vill forcera ett sådant fält. Rapsbeståndet nådde mig nästan till 
armhålorna. Jag fick pressa mig igenom och helst med en hastighet att komma 
ikapp korna. Jag kände hur min andhämtning steg och pulsen dunkade. Jag 
flämtade och huvudet värkte, pulsslagen kändes mot hjässan. Jag hade aldrig 
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tidigare, och för den delen inte heller senare, utsatt min kropp för en liknande 
fysisk påfrestning. Korna hade med sina fyra ben betydligt lättare att forcera 
rapsbeståndet än jag. Jag kände mig tvungen att på egen hand klara upp denna 
situation. Det skulle ha tagit tid att kalla på hjälp och vart skulle korna ha tagit 
vägen då? Kanske ville jag också visa att jag själv klarade av situationen. Så 
småningom fick jag läget under kontroll. Det kändes skönt när djuren var på plats i 
ladugården. Kornas strövande i rapsfältet hade inte satt några påtagliga spår för 
rapsens del. 
 
Erik och Erland Ramstedt satsade tidigt på att mekanisera sitt jordbruk. De hade 
detta år köpt en större och en mindre John Deer-traktor och även en bogserad 
skördetröska. Dessa maskiner förändrade förstås gårdens driftsformer. Men den 
ändrade skördetekniken medförde återigen andra problem. Den skördetröskade 
spannmålen behövde tas om hand på annat sätt än vid den traditionella 
tröskningen efter bindarskörd. Den tidigare metoden med bindarskörd och 
skylning av kärvarna gjorde att spannmålen hann torka innan den kördes in. I 
samband med skördetröskningen däremot har spannmålen en betydligt högre 
vattenhalt och är i regel inte lagringsduglig i säckar. Under skördetröskningens 
gång släpptes på Stafsjö de fyllda säckarna efter ett givet mönster ned på backen. 
En traktorvagn kördes utefter raden av de nedsläppta säckarna och två man lyfte 
upp dem på vagnen. Och nu började det tunga arbetet. Säckarna som vägde 
omkring 100 kg skulle bäras upp på magasinet och tömmas på planbotten för att 
spannmålen skulle torka. Man fick ta säckarna högt upp på nacken för att de inte 
skulle kasa ner för ryggen. Trappan var förstås brant, stegen var inte så höga, så 
det gick, men det var slitsamt. Lantbrukseleverna skulle ju alltid testas och även 
visa hur duktiga de var. En säckhiss hade förstås varit modellen. Många ryggar 
skonades så småningom genom att säckhanteringen ersattes med löshantering av 
spannmålen kombinerad med varmluftstorkning. Planbottentorkning gav också ett 
tvivelaktigt resultat med mögelskador och hälsostörningar hos folk och fä. 
 
I juli blev det min månad att se till mjölkkorna. Självfallet kände jag detta som ett 
stort ansvar. Det var inte bara att korna skulle mjölkas, utan högmjölkarna skulle 
tillskottsutfodras i samband med mjölkningen, mjölken skulle tas omhand och 
kylas på rätt sätt, kornas brunst skulle kontrolleras, inseminationsbehov skulle 
anmälas och assisteras, kalvningarna skulle övervakas och vid behov assisteras, 
kalvarna skulle utfodras, mjölkningsmaskinerna skulle hållas i trim och diskas 
samt steriliseras, mängden levererad mjölk skulle bokföras och när 
kontrollassistenten kom, skulle det praktiska arbetet löpa. Det kändes bra att Erik 
Ramstedt kom ibland och informerade sig och roligt när han kom med 
avräkningen från mejeriet och visade att mjölkfetthalten var hög (mjölken 
betalades efter fetthalt på den tiden) och bakteriehalten mätt som reduktasprov var 
låg. Då var det i alla fall inget fel på mitt sätt att diska. Jag uppskattade också de 
fina sommarmorgnarna när jag i den silvriga morgonsolens glans strövade i det 
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daggvåta och kyliga gräset på väg att driva ihop korna för vidare ledsagning och 
mjölkning i ladugården. Lyser solen så där silvrigt en sommarmorgon bådar det 
om en fortsatt fin sommardag. Så fridfull och ren naturen verkade i daggdräkten. 
Någon kilometer bortåt susade ett snabbgående nattåg förbi som ett tecken på 
närheten till den stora världen. 
 
På den tiden var det fortfarande 48 timmars arbetsvecka, vilket innebar att vi 
arbetade halv lördag. På lördagseftermiddagarna cyklade Christian och jag gärna 
in till Falkenberg för att handla något smått och för att dricka the och smaska i oss 
en bakelse. Den lyxen ansåg vi kunna kosta på oss efter en veckas slit. I samband 
med ett sådant lördagsbesök i Falkenberg köpte jag också mina första arbetskläder 
för egenhändigt intjänade pengar, det blev ett par svarta gummistövlar och ett 
regnställ. Min månadslön var 150 kr förutom att jag hade s.k. fritt vivre (kost och 
logi). Skatt fick jag förstås betala för den sammanlagda inkomsten. Det blev en del 
övertidsarbete också, som ersattes med 2,22 kr per timme (enligt min 
avlöningsbok från Stafsjö). Av min löneavräkning framgår att jag per månad 
arbetade ca 20 timmars övertid. 
 
Cyklandet på västkusten blev jobbigt tyckte jag. Inte undra på det, med den cykel 
jag hade. I Lidköping hade jag inför min anställning som lantbrukselev skaffat mig 
en billig, begagnad herrcykel. Jag tror att den kostade 15 kr. Men det visade sig att 
utväxlingen var alldeles tokig. Trampkuggkransen var minst 25 cm i diameter, 
vilket gjorde att det blev otroligt arbetsamt att cykla på västkusten där det alltid 
blåste. Vid närmaste tillfälle gjorde jag mig av med detta åbäke och skaffade mig 
en betydligt smidigare cykel.  
 
Innan sommaren tog slut, kom Gunnar Ramstedt, Christian och jag överens om att 
vi skulle slå på stort och beställa bord på Hotell Strandbaden vid Skreastrand strax 
söder om Falkenberg. Det var fortfarande gott om sommargäster i Falkenberg. Jag 
kommer ihåg att vi beställde krabba, första gången jag åt en sådan. Snart upptäckte 
vi tre flickor vid ett bord alldeles i närheten. Snart flyttades borden ihop och vi 
kom att få en mycket trevlig kväll med mycket dansande. På den tiden var det 
fortfarande gott om dansbanor lite här och där på landsbygden. Men man fick vara 
beredd på att cykla någon mil för att hitta en bana med bra musik. Ibland ställde 
Erland och Ingegerd till med fest också, särskild då hennes systrar kom på besök. 
 
Hösten närmade sig och kvällarna blev längre. En lördagskväll hade jag just 
avslutat mitt ladugårdsarbete. Drängarna Erik och Gunnar ville ha sällskap och 
supa, eller också ville de supa mig under bordet. Jo, där stod en hellitersflaska 
renat på bordet i Eriks torftiga bostad med svagast tänkbara lampa i taket. I och 
med att det började bli kyligt, hade jag på mig en tjock ylletröja, som jag behöll på 
mig inomhus. De båda hade redan tidigare börjat att förfriska sig. Erik slog upp 
brännvin åt mig i ett högfotat spetsglas. Skål! De drack och jag bet av. De trugade 
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mig att dricka och de drack. På nytt fylldes mitt glas, om och om igen och deras 
egna också. De båda blev mer och mer högljudda. De kunde inte förstå att jag inte 
i högre grad påverkades av snapsandet. Drängen Gunnar var snart tvungen att 
lämna oss, han var alldeles plakat och Erik strävade också i den riktningen. Jag 
fortsatte att tömma glaset enligt Eriks önskan utan att till synes påverkas. 
Brännvinet tog slut och jag avlägsnade mig i så gott som opåverkat tillstånd. 
Dagen efter mötte jag drängarna, varvid Erik kommenterade min ståndaktighet 
kvällen innan med stor beundran. Vad som undgått drängbröderna i den skumma 
belysningen och i deras omtöcknade tillstånd var, att jag efter den första supen 
med list smugit ned de andra i min tjocka ylletröja genom att, sittande något 
bakåtlutad och hållande hakan på ett bestämt sätt, låtit tröjan absorbera brännvinet. 
Visst blev jag blöt, utvärtes, det bekom mig dock inget i detta sammanhang. Nu 
hade jag i alla fall betalat igen något av det som jag behövde ge igen. Tröjan och 
skjortan torkade snart. 
 
Spännande var när en av remonterna som gick på bete hade gått ned sig i en 
märgelgrav då den skulle dricka vatten. Märgelgravskanten var så lerig och blöt att 
hästen störtade i vattnet och saknade möjligheter att ta sig upp av egen kraft. Den 
hade nog försökt en längre tid innan dess belägenhet observerades. All mänsklig 
dragkraft på Stafsjö mobiliserades, men alla försök misslyckades. Erland 
kommenderade fram arbetshästarna, men förgäves. På vinst och förlust kördes den 
mindre traktorn fram och grimskaftet kopplades till bogserlinan. Samtidigt hade 
det lyckats att få ett rep bakom hästens bakdel, som manskapet drog i. Ett 
timslångt räddningsarbete kröntes slutligen med framgång. Men remonten var så 
uttröttat att den inte förmådde att resa på sig.  
 
Jag lärde mig mycket annat på Stafsjö. Med ryggspruta fick jag bekämpa tistlar i 
växande grödor, det rörde sig om den första generationen hormonpreparat, som 
snart skulle förbjudas. Jag imponerades av att redan en vecka efter besprutningen 
kunde resultatet skönjas i tistlarnas krökta toppar. I hönshuset fick jag lära mig att 
frånsortera gallhönor (ej värpande) samt att med en stanspipa slå ett hål i 
hudvecket mellan hönornas tår för att markera de nyinsatta unghönsens årgång. I 
samband med ett besök en söndagseftermiddag på granngården Ramsjöholm, dit 
vi tillsammans med Erland och Ingegerd inviterats på kaffe, lärde Christian och 
jag oss att värdera gårdens kor genom att bläddra i gårdens kontrollbok. 
Imponerad blev jag av linryckningsmaskinen, som på ett mycket effektivt sätt 
skördade spånadslin. Då tänkte jag tillbaka på hur jag för hand ryckt lin fyra år 
tidigare. På Stafsjö kontraktsodlade man spånadslin för leverans till 
linberedningsverket i Laholm, Sveriges enda. Några år senare eldhärjades dock 
detta beredningsverk och odlingen av spånadslin upphörde i Sverige.  
 
På eftermiddagen den sista augusti kom Erland cyklande ut till ett skifte där jag 
arbetade för att meddela att jag hade telefon. Jag begav mig till gårdskontoret och 
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väntade. På den tiden fanns det något som kallades personliga samtal, d.v.s. den 
person samtalet gällde ringde till telestationen och meddelade att hon var beredd 
att ta emot samtalet; och så kom samtalet. Denna tjänst betalade man kanske 50 
öre för. Alla samtal var fortfarande manuellt kopplade. Telefonen ringde, det var 
Daisy som förmedlade sorgebudet att vår far dagen innan hade avlidit i en 
hjärtinfarkt på ett sjukhus i Hamburg. Detta var helt oväntat, endast en vecka 
tidigare hade Daisy och Lillwerner besökt honom. Någon dag innan hade jag haft 
brev från honom, där han meddelade att hans planerade resa till Sverige skulle bli 
av i slutet av september och han avsåg att ha med sig en födelsedagspresent åt 
mig, ett armbandsur som det åter fanns möjligheter att köpa i Tyskland efter det att 
valutareformen hade genomförts. Tankarna på vårt avsked på Hauptbahnhof i 
Hamburg fem månader tidigare blev levande och bestående. 
 
 
Som lantbrukselev på Plönninge och senare  
 
Det var brukligt att elevers 
praktiktid på gårdar be-
gränsades till en 
vegetationsperiod. Alltså 
slutade jag på Stafsjö i och 
med oktober månads utgång 
1948. Ramstedtarna rådde 
mig att fortsätta som elev 
antingen på Plönninge 
skoljordbruk norr om 
Halmstad eller på 
Hushållningssällskapets gård 
Rossared i norra Halland. Jag hade goda vitsord och erbjudanden från bådadera. 
Så valde jag Plönninge i Harplinge socken med tanke på att ett år senare kunna 
fortsätta på lantmannaskolan där, och det ångrade jag inte (idag är dessa skolar 
naturbruksgymnasier).  
 
Vi var fyra lantbrukselever på skoljordbruket under vinterhalvåret, en samling 
med skiftande bakgrund. Äldst var Lennart N., en värmländsk ryttmästare som 
tagit avsked och avsåg att förvärva ett jordbruk (kanske inriktat på 
hästuppfödning), men dessförinnan ville ”förkovra sig i lantbruk”. Han hade stora 
planer, var en trevlig sällskapsmänniska, men var föga praktiskt lagd, lite slarvig 
och ostadig. Han tycktes leva över sina förhållanden och plågades av en dålig 
ekonomi. Så var det John A. från Åmål, kanske något vek och romantisk men 
plikt- 
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trogen, duktig på att recitera 
värmländska författare. Han 
var särskilt förtjust i 
Frödings ”Räggler å pascha-
ser”. Av nyfikenhet tog jag 
mig an denna text men det 
flöt inte för mig. Så jag 
återlämnade paschaserna rätt 
snart. Han hade tidigare gått 
på Warpnäs lantbruksskola 
men ville praktisera 
ytterligare för att gå vidare 

som lantbruksbefäl. Den tredje var Bertil Nilsson, halländsk jordbrukargrabb från 
Morup. Han var lugn, mycket kunnig och säker. Bertil var den ende som hade 
rättarens förtroende att ”lägga upp ryggar” för plöjning. Dåtidens plogar lade 
plogtiltan endast åt ett håll (i motsats till dagens vändplogar), vilket 
nödvändiggjorde att fältet delades upp i fack för att begränsa tomkörningen. 
 
Huvudman för Plönninge skoljordbruk och lantmannaskola var på den tiden 
Hallands landsting. Som ett första steg i moderniseringen av gården hade man 
prioriterat själva skolanläggningen och gårdens ekonomibyggnader. Dessa var 
endast några år gamla. De var ljusa, moderna, lättarbetade och utgjorde en mycket 
stimulerande arbetsmiljö. Vinterhalvåret hade för min del sin tyngdpunkt i 

ladugårdsarbetet i vid 
bemärkelse. I arbetsupp-
gifterna ingick skötsel av en 
svinbesättning om ca 15 
suggor med uppfödning av 
tillhörande slaktsvin. 

Ladugårdspersonalens 
arbetsom-råde omfattade även 
häst-stallet med två par 
arbetshästar och en lättare kör-
häst.  

 
Detta antyder att mekaniseringen av skoljordbruket inte hade kommit särskilt 
långt. Det fanns dock en gammal järnhjulstraktor (Massey Harris) som utnyttjades 
för det tyngsta dragbehovet (plöjning och harvning). Vi var två till tre elever i 
ladugården och basen var i 50-årsåldern. Stämningen på arbetsplatsen var trivsam 
och kontakten med arbetsledningen (lantmästare Carl-David Davidsson) var god, 
men det var långt före Du-reformen. Vi lantbrukselever bodde i två rum på 
övervåningen av befallningsmannens bostad, men vi åt i skolans stora matsal. 
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I samband med vårbruket fick jag som dagsbeting i uppdrag att för hand sprida 
kalksalpeter på ett större höstrapsfält. Jag kom ihåg att den totala kvantiteten som 
skulle spridas var 1 200 kg kalksalpeter. På den tiden levererades sådana produkter 
i säckar om 50 kg. Det blev många tunga lyft och mycket bärande. Då såbaljans 
innehåll spritts fylldes den på marken för att lyftas på plats framför mig. Takten att 
sprida lärde jag mig snart, också att dimensionera mängden genom att räkna 
spridningsbredden och radernas längd. Det som var värre var mina händer. Redan 
efter några timmar var händerna såriga, men det var bara att fortsätta. Carl-David 
kom och kollade läget, men han tyckte att det var lika bra att fortsätta. Jag 
plågades i minst två veckors tid av djupa sprickbildningar på mina händer. 
Anledningen till att jag sattes på detta uppdrag var att jag ett par månader tidigare 
hade spritt konstgödsel i ett rågfält som sträckte sig över ett backkrön. Då jag 
spred konstgödseln var det omöjligt att se någon riktpunkt i nästföljande varv, 
vilket gjorde att ”glipor” uppstod mellan varven. Detta framträdde rätt snart då 
vegetationen började komma igång. Fältet låg alldeles vid infarten till skolan och 
gav förstås ett dåligt intryck. Carl-David skulle förstås ha givit bättre instruktioner 
och försett mig med störar som skulle ha använts för att siktmarkera. Nu blev inte 
skadan så stor eftersom den upptäcktes tidigt. 
 
Någon skördetröska hade 
man på Plönninge ännu 
inte hunnit att satsa på, 
istället användes bindare 
och tröskning på stationärt 
tröskverk senare på hö-
sten. Den manuella arbets-
insatsen blev därmed be-
tydande. Inte bara spann-
målsgrödor bindarskörda-
des utan även raps. Tork-
ningsbetingelserna var 
detta år inte de bästa, utan 
rapskärvarna hade börjat mögla då de skulle köras in. Min uppgift blev att ”lägga 
lass” alltså att stå på vagnen och ta emot kärvarna. Det gick bra till någon gång 
efter lunch. Då drabbades jag av häftiga kräkningar och hög feber. Min arbetsplats 
mitt uppe bland de dammande kärvarna hade förorsakat att jag andats in mycket 
damm som framkallat en allergisk reaktion. Svampsporer kan ha denna egenskap 
som jag fick lära mig senare. Denna åkomma kallas i engelskspråkig litteratur för 
”farmer’s lung”. Sjukdomen kan även uppstå vid hantering av möglig spannmål 
och halm eller dåligt hö. Med min frossa fick jag krypa till kojs. Men påföljande 
morgon hade febern släppt och jag kände mig lite matt. 
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En sommardag hade en 
arbetskamrat och jag fått i 
uppgift att se över tagg-
trådsstängslen i några 
betesfållor. Vi körde ut med 
häst och vagn lastad med 
nödvändiga verktyg. Rätt 
som det var blev det oväder, 
och det utveck-lade sig till 
det värsta jag varit med om. 
Vi sökte skydd mot regnet 
under vagnen, himlens 

portar tycktes stå öppna och blixtar slog ned alldeles i närheten. Hästarna var 
oroliga och ryckte i vagnen. Egendomligt nog gav de sig ej av. Då ovädret hade 
mojnat fortsatte vi vårt arbete med vår översyn och fann att blixten slagit ned i 
taggtråden och med våldsam kraft splittrat flera stolpar. Ej konstigt att 
blixtnedslagen kändes så nära. 
 
Tobaksvaror var under kriget ransonerade. Man försökte med odling av tobak i 
Sydsverige, så även på Plönninge som hade lämplig jordart. Den skulle vara lätt 
samt mullhaltig och läget skulle vara skyddat. Jag vill minnas att åkern hösten 
innan hade gödslats ordentligt med kreatursgödsel. Odlingen omfattade kanske två 
ha och stod under trädgårdsmästarens (Nilsson?) särskilda beskydd. Tidigt på 
våren drevs plantor fram i ett litet växthus och skolades ut i bänkar innan de kunde 
planteras. Tobaksplantorna sattes ut i det fria på åkern då jorden hade nått en 
tillräckligt hög temperatur och risken för frost bedömdes som obefintlig. 
Radavståndet var kanske 60 à 70 cm och beståndet hölls ogräsfritt genom 
handhackning. Tobaksbladen fick inte skadas. Fram på sommaren blommade 
tobaken men blommorna avlägsnades för att bladverket skulle utvecklas bättre. 
Innan frosten kom skördades plantorna med en längd av ca 1,2 m genom att de 
skars av strax ovanför marken. Därpå lades de på en flakvagn för transport till 
gården. Där vidtog arbetet med att träda tobaksplantorna vid rotändan på knappt 
1½ meterlånga ribbor, med bortåt 20 tobaksplantor per ribba. Trädandet 
underlättades av att ett vasst ”metallspjut” sattes på ribban. Man fick vara försiktig 
så att man inte skadade sig. 
 
Så lastades ribborna med tobaksplantorna på en flakvagn och kördes till riorna, det 
fanns två. De var kanske 7 à 8 m höga. Så langades tobaksribborna upp i rian och 
hängdes med tobaksplantornas topp nedåt på ett system av kraftiga, horisontellt 
löpande reglar, kanske det fanns 5 à 6 våningar av dem. Det var riskfyllt att klättra 
bland reglarna inne i rian. De befintliga ventilationsluckorna släppte inte in så 
mycket dagsljus och elledningar var inte framdragna till riorna. Då alla våningar 
var fyllda anlades en eld med kastved på rians botten som utgjordes av jord. Det 
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var viktig att elda med förstånd – det fick inte bli för varmt. Tobaksbladen torkade 
förstås fortare än stammen. Torkningen avbröts då även stammen hade torkats. 
Därefter fick tobaken ”vila”, d.v.s. bladen återtog viss fuktighet från luften. Då 
bladen sorterades fick de inte smulas sönder. 
 
Nu var det dags att ta ner tobaksribborna och frakta dem till gården där flitiga 
damhänder plockade av bladen från stammen, slätade till dem med handen och 
lade dem efter en storleks- och kvalitetsbedömning i olika fack. När facken hade 
fyllts tillräckligt buntades bladen. Buntarna lades i lådor för att befordra tobaken 
till någon ort i Skåne för fortsatt beredning. Den svenska tobaken dög dock aldrig 
till något annat än till snus, sades det. Det var intressant att följa tobakens odling 
och hantering på Plönninge. 
 
Det var nog efter midsommar och avklarad höskörd som jag fick en veckas 
semester. Jag hade bestämt mig för att lära känna Sverige och satsade på en 
rundtur med ett arrangemang som SJ då erbjöd. Biljettformen medgav att man 
utnyttjade vissa buss- och båtlinjer som låg efter den huvudsakliga resrouten på 
järnväg. Min biljett gällde sträckan Göteborg – Örebro – Leksand – Mora – 
Malung – Stöllet – Ekshärad - Torsby – Sunne – Karlstad – Arvika – Öxnered – 
Göteborg. Rundtursbiljetten medgav också att man kunde pollettera cykeln. Min 
packning bestod av ett par cykelväskor, i den ena hade jag en liten sovsäck och i 
den andra en lådkamera, cykelverktyg, KAK:s vägatlas och några klädesplagg 
samt torrskaffning.  
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Så anträdde jag resan en lördagseftermiddag och var påföljande morgon i 
Leksand. Jag kommer ihåg hur tåget närmade sig Siljan som låg blank som en 
spegel. I Leksand hade jag några timmar på mig att se mig omkring innan jag gav 
mig ut på den långa bryggan. Med båt skulle jag fortsätta resan på Siljan till Mora. 
Båtresan var stämningsfull. Klockan hade blivit rätt mycket innan båten kom fram 
till Mora och jag hade ännu inte hunnit ordna med tak över huvudet för natten. 
Efter en del misslyckade försök fick jag tag på ett krypin högt under taket på 
”Stadshotellet”. Dagen därpå cyklade jag mot Orsa. På vägen tog jag in på ett 
”fik” och beställde mjölk, men de erbjöd bara sockerdricka. Det var förargligt 
tyckte jag och återvände till Mora. Där besökte jag Zornmuseet, Zorngården och 
friluftsmuseet. Så var det dags att kliva på en röd buss för färden mot Malung och 
Stöllet som visade sig följa ensliga vägar, knappast någon bebyggelse. Intressant 
var att se den mycket omfattande kolningsverksamheten och de järnvägsvagnar 
med höga lämmar som kolet fraktades på. Denna kolning var tydligen fortfarande 
energibasen för järnbruken i norra Värmland. Från Stöllet cyklade jag utefter den 
vackra Klarälvsdalen till Ekshärad. Men här och var fanns det dystra, 
granskogsinramade vägpartier vars trolskhet förstärktes av den fallande 
skymningen. 
 
På en gård i norra änden av Ekshärad fann jag en passande hölada och frågade på 
gården om lov att övernatta i denna. Det mötte inget hinder efter det att jag 
försäkrat att jag var icke-rökare. Tidigt nästa morgon kom familjen och jag i 
samspråk. Faktiskt, jag kunde förstå deras värmlandsmål. Då gjorde sig far och 
son beredda att slå vallen med lie. Först skulle de dock slipa sina liar. Tänk så 
smala liebladen var. Jo, de hade en del ägor som de utnyttjade för höbärgning som 
ej gick att skörda med slåttermaskin utan endast med handkraft. I dalgången 
bedrevs jordbruket på små ägor, huvuddelen var vall, kanske en och annan potatis- 
och sädesåker. Innan jag lämnade Ekshärad lät jag mig imponeras av kyrkan och 
dess stavbeklädnad samt av kyrkogården med dess kända gravvårdar i smide.  
 

Mitt närmaste mål var nu 
Torsby. I Ekshärad hade jag 
fyllt på mitt matförråd. 
Vägen mellan Ekshärad och 
Torsby var svårcyklad. Den 
var mycket backig och, som 
många andra vägar på den 
tiden, grusbelagd så man 
fick se upp med 
grussträngarna då man i 
utförsbackar fick upp 
farten. Trakterna jag 
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färdades igenom var 
ensliga och jag var rädd 
att få punktering. Men 
mina cykeldäck var rätt 
oslitna och jag slapp 
slanglagningar. Däremot 
råkade jag ut för en skada 
på kedjan, som jag dock 
kunde laga själv. Några 
raster fick det bli och 
kanske tog jag mig ett bad 
i sommarvärmen. I 
nedfarten mot Torsby tog 
jag mig en ”skönhetsrast” 
för att njuta av utsikten över Frykensjön. Det var en praktsommardag. Så fortsatte 
jag min färd utefter Övre Fryken via Lysvik mot Sunne, där jag turistade något 
innan jag fortsatte mot Rottneros och Västra Ämtervik. På vägen fann jag ett 
sovläger under en hässja. Följande morgon skulle jag fortsätta med ”Selma 
Lagerlöf” till Fryksta. Nu gällde det att mobilisera benmusklerna uppför Fryksta-
backen. Jodå, jag klarade den. Backen uppför kom några år senare att bli 
”snällare” än den var då. På min fortsatta väg mot Karlstad stannade jag till vid 
Apertinherrgårdens enor-ma 
ladugård (som senare kom att 
eldhärjas) och en liten rälsstump 
med en minnessten om en av 
Sveriges första järnvägar i riktning 
mot Kil.  
 
Några timmar hade jag på mig för att 
turista i Karlstad; ett friluftsmuseum, 
konstmuseet vid älven och 
domkyrkan kom jag ihåg att jag be-
sökte innan resan med tåg gick vida-
re till Arvika. Eftersom jag avsåg att 
till veckoslutet hälsa på Daisy i 
Lyckorna hade jag i Karlstad 
polletterat min cykel till Öxnered. 
Därför var jag utan cykel i Arvika. 
Jag kom sent till Arvika och fick 
traska i över en timme innan jag 
utanför staden hittade en lada för 
övernattning. I gryningen nästa 
morgon blev det liv i halmen. Jag 
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hade hamnat i ett riktigt 
råttbo. Så turistade jag i 
Arvika, besökte kyrkan som 
jag hade hört talas om. Den 
hade byggts 1910 efter 
ritningar av Ivar Teng-bom. 
Jag fann kyrkan vacker och 
före sin tid. Delar av 
Arvikaverken såg jag, som 
då fort-farande var bland 
Sveriges mest betydande 
industrier för tillverkning av 
jordbruksmaskiner. Så hann 
jag också att få en överblick 

över staden från Storkasbergets utsiktstorn innan det var dags att ta tåget till Kil 
och vidare till Öxnered. 
 
Trollhättans kraftstation var ett givet besöksmål för mig på min fortsatta tur från 
Öxnered till Lyckorna. Slingrande grusvägar förde mig förbi små sjöar genom en 

karg bygd av södra Dalsland och 
tvärs genom Bohuslän. 
Granitknallarna bestämde vägens 
sträckning. Förutsättningarna för 
jordbruk var ej de bästa. Det tog 
längre tid att cykla denna sträcka än 
jag hade räknat med. Så först sent 
på fredagskvällen kom jag fram till 
Lyckorna. Antagligen fann jag en 
sovplats någonstans i det fria. Men 
på lördags-morgonen överraskade 
jag Daisy som bodde på Pensionat 
Särla. Av omgivningen där kände 
jag igen mycket sedan åren före 
kriget. Det förträffliga sommarväd-
ret varade fortfarande och Daisy 
och jag fick ett härligt veckoslut 
med bad och mycket sol innan jag 
med tåg via Göteborg återvände till 
Harplinge med bestående 
cykeltursminnen från den gångna 
veckan. Mina kostnader utöver de 
för biljetter hade inskränkt sig till 
två övernattningar. I övrigt hade jag 
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i huvudsak livnärt mig på torrskaffning. 
 
Stimulerad av sommarens 
resa företog jag hösten 
1949 en andra, veckolång 
resa, denna gång dock 
utan cykel. Mitt första mål 
var Stockholm där jag 
turistade på egen hand. 
Slottet, Riddarhuset, Rid-
darholmskyrkan, Gamla 
stan och Katarinahissen 
har jag ett klart minne av, 
så även av Utlandssvens-
karnas Förening på Blasieholmen och dess vd överste Lindman?. Jag hälsade på 
våra goda vänner Gråbergs och Dahlquists från tiden i Hamburg. De bodde nu i 
Bromma på Tranebergs-
vägen. Där fick jag också 
övernatta hos Dahlquists 
och träffade Kerstin som 
jag inte hade träffat sedan 
1942 och som tidigare 
detta år hade tagit studen-
ten i Sigtuna, tror jag. 
Knut Gråberg fyllde år 
just då jag hälsade på och 
jag blev inbjuden till 
denna familjära fest. Jag 
kände mig varmt välkommen.  
 
En avstickare förde mig 
till Uppsala med dess 
sevärdheter samt till 
Ultuna, där jag fick 
företräde hos ekonomi-
direktören och kansli-
chefen Sven E. Ros. Hans 
uppdrag motsvarade när-
mast förvaltningschefens 
under senare tider. Han 
hade sitt tjänsterum högst 
upp på Proffeborgs västra 
gavel. Han yttrade sig positivt angående mina möjligheter att bli antagen på 
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Ultuna. Detta var nog inget planerat samtal med Ros, utan det gav sig så att jag 
slussades till honom. I Uppsala hälsade jag även på Willy Rodhe, boende på 
Kyrkogårdsgatan. Hon hade burit mig fram till dopet 20 år tidigare då familjen 
räknade sig som Hamburgsvenskar.  
 

Närmaste målet efter Stock-
holm var Gränna där jag ville 
hälsa på min bror Gunnar. 
Han praktiserade fortfarande i 
Råmans järn-handel och var 
inneboende hos det äldre paret 
Råman. Jag blev vänligt 
mottagen hos Råmans och 
visades runt i Grännatrakten. 
Men jag skulle fortsätta på 
min rundtur mot Kalmar. 
Därifrån kommer jag ihåg 

slottet och domkyrkan. Men mitt tidsprogram tillät mig inte att stanna längre eller 
att besöka Öland, utan nästa, rätt tidsbegränsade, anhalt var Karlskrona. Därnäst 
siktade jag på Malmö. I Malmö togs jag emot av Tant Johanne Järn, också en 
tidigare umgängesvän till familjen och Hamburgsvenska (egentligen danska men 
gift med Carl som var svensk). Hon hade ett par år tidigare blivit änka. Trots en 
betydande åldersskillnad hade vi mycket gemensamt och vi pratade långt in på 
natten. Hon bjöd mig på Malmö Stadsteater som var rätt ny och gjorde ett 
bestående intryck på mig med den moderna arkitekturen och den tilltalande 
salongen och foajén.  
 

Ett planerat besöksmål var 
förstås Alnarp med dess 
lantmästarutbildning på slot-
tet och med högre 
mejeriutbildning i en ny-
uppförd mejerienhet. Dessa 
utbildningar var på den tiden 
också klara alternativ i mitt 
val av framtida yrke. Därmed 
närmade jag mig slutet på min 
rundtur och via västkustbanan 

återvände jag till Harplinge. Jag hade lärt känna mera av Sverige, träffat gamla 
och goda bekanta samt fått nya intryck och impulser.  
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Något mycket värdefullt 
under min Plönningetid var 
ett internationellt sommar-
läger. Mellan 10 och 15 
studenter med olika studie-
inriktningar från Finland, 
Storbritannien, Frankrike, 
Tyskland, Norge, Österrike 
och Holland vistades under 
sommarveckorna på detta 
läger. De arbetade på ett 
flertal jordbruk och en 
handelsträdgård i Harplinge-
trakten. De flesta av dem var rätt ovana vid kroppsarbete men de fann sig väl 
tillrätta. De bodde på skolans elevförläggning och åt morgon- och kvällsmålet på 
skolan. Middagsmålet erhöll de på sina arbetsplatser. Vi gårdselever och 
studenterna umgicks intensivt på vår fritid. Under helgerna kunde det arrangeras 
utflykter med bilar till någon mottagning eller något turistiskt mål. Så var det 
förstås badmöjligheterna i Haverdal med den 4 km långa sandstranden och de fina 
dynerna som lockade. Dynlandskapet hade en höjd av omkring 10 m; men där 
fanns också norra Europas högsta sanddyn med den ståtliga höjden av 36 m. En 
annan uppskattad aktivitet var besök på några av traktens utomhusdansbanor. Alla 
hade cyklar och var företagsamma. De båda holländarna Lou H. och Jaan S. hörde 
till de mest företagsamma och 
var framgångsrika bland 
Harplinges flickor. En mycket 
fin anda rådde inom lägret. Jag 
tror att Plönningeskolans lärare 
ock-så bidrog härtill genom att 
de, själva rätt ungdomliga, 
engagerade sig i gruppens 
aktiviteter och arrangerade 
samkväm hemma med kaffe 
och allsång. Oanständiga visor 
sjöngs på franska. De 
fransktalande studenterna 
roades av att de svenska damerna i sällskapet var de ivrigaste i dessa sångöv-
ningar. De sjöng för musikens skull, inte för textens!  
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Jag upplevde sommarlägrets internationaliserande effekt som mycket positivt. 
Med flera av studenterna kom jag att brevväxla under lång tid. Några av 
gårdseleverna ersattes med nya. Bland dem var två flickor Olivia O. och Augusta 

J. som behövde ladugårdspraktik för sina 
fortsatta utbildningar som lanthus-
hållslärare. Det kvinnliga inslaget 
medförde förstås nya erfarenheter. Så 
fick jag också en ny rumskamrat, Nils-
Erik Karlsson från Ränneslöv i södra 
Halland, som jag blev mycket god vän 
med. Han var en gladlynt och rejäl 
bondgrabb med spelmansådra som gärna 
tog fram sin fiol och spelade fritt ur 
hjärtat och utan noter. Han fortsatte i 
likhet med mig på lantmannaskolans 
vinterkurs och vi trivdes utmärkt 
tillsammans. 

 
Det blev mera lantbrukspraktik under mina fortsatta studieår. Således arbetade jag 
sommaren 1951 under ca sex veckor som ärtskördare på Findus. Det var ett  

intensivt liv denna som-mar 
med många övertids-timmar 
och social samva-ro med 
sommarlägrets studenter i 
anslutning till Findus 
konservfabrik. Vi var 
förlagda på företagets gård 
Sälleberga i närheten av den 
stora konservfa-briken i 
Bjuv där det fanns såväl 
kommersiella som 
försöksodlingar av bl.a. 
hallon och jordgub-bar. 

Ibland smög vi oss (olovandes) in i dessa närbelägna odlingar och frossade på 
”sortimentet”. Här kunde vi konstatera att jordgubbarnas smaklighet varierade 
otroligt. Tyvärr var det nog så att de godaste sorterna av olika skäl ej passade för 
industriell odling. Tiden räckte också till att återuppta kontakter med tidigare 
bekanta och med båt utgående från Landskrona besöka Ven. Som traktorförare 
och ärtskördare lärde jag känna Skånes vägnät mellan Kågered i söder och Åstorp 
i norr. Ofta blev det nattarbete med förflyttningar av maskinerna. Nettoinkomsten 
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under dessa veckor räckte i alla fall till för mig att finansiera uppehället för ett 
halvår. 
 
Den påföljande sommaren vistades jag i Tyskland och fick möjlighet att lära 
känna förhållandena på ett tyskt jordbruk. Så arbetade jag på en typisk nordtysk 
gård (Rethwischhof) i Bad Oldesloetrakten, d.v.s. söder om Lübeck. Fortfarande 
bodde flera flyktingfamiljer på gården. Intressant var för mig att jämföra 
arbetsmiljön där med svenska förhållanden. Tydligen ansågs jag negativt påverka 
lantarbetarnas attityd gentemot arbetsledningen (Herr Kuhn), en liten herre med ett 
förflutet på och fasoner från ett storgods i Pommern. Jag hade en del förslag till 
ändrade arbetsrutiner men de föll ej i god jord. 
 
 
Åter på skolbänken 
 
Tiden som lantbrukselev på Stafsjö och Plönninge upplevde jag som mycket 
intressant och stimulerande. Lantbrukspraktiken hade givit mig självtillit och 
färdigheter som jag kände att jag hade nytta av. Min rumskamrat på Plönninge, 
John Andersson, och jag bestämde att vi under de långa vinterkvällarna (1948/49) 
ville fortbilda oss och vi valde kursen ”Utfodringens grunder”, närmare bestämt en 
korrespondenskurs på LTK, LT:s korrespondensskola. Andra stora 
korrespondensinstitut men med andra inriktningar var Hermods och NKI. Denna 
typ av studier var på den tiden mycket uppskattad och fick säkerligen många 
ungdomar och andra att intressera sig för såväl kompletterande kurser som hela 
yrkesutbildningar. Så kom jag alltså att pröva på svensk boklig utbildning. Det 
gick faktiskt riktigt bra med våra studier, men något som jag inte kom underfund 
med förrän långt senare var ”värdetalet” vid beräkning av fodermedlens 
energivärde! Bror Wallentin som var rektor för lantmannaskolan tvekade inte att 
jag skulle gå vinterkursen och han menade att utsikterna för mig att erhålla ett 
stipendium som skulle täcka kostnaderna för inackordering under vinterkursen var 
goda; turligt nog fick jag så småningom också ett sådant stipendium (kan det ha 
rört sig om 600 kr). 
 
Vinterkursens alla 54 elever, 
därav tre flickor, fullföljde 
utbildningen. Medelåldern låg 
förmodligen omkring 22 år och 
de flesta var från halländska 
lant-brukarhem. Med undantag 
för två elever från Harp-
lingetrakten bodde alla på 
skolan. Lantmannaskolans 
vinterkurs omfattade enligt mitt 
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avgångsbetyg 129 läsdagar med början i november 1949 och slutet i april 1950. 
Förutom standardämnena, svenska språket och räkning med geometri, läste vi de 

grundläggande ämnena kemi, 
fysik, geologi och botanik. 
Dessa ämnen 
koncentrationsläste vi medan 
de övriga läste vi under mera 
utsträckt tid. De tunga ämnena 
var jordbrukslära med 
fältmätning och avvägning 
samt ritning, maskin- och 
redskapslära, husdjurslära med 
mjölk-hushållning samt 
sjukvårds- och hovbeslagslära, 

lant- bruksekonomi med arbets-lära och slutligen lant-bruksbokföring. Enligt 
betyget vitsordas att ”eleven har deltagit i undervisningen jämväl i ämnena” 
skogshushållning, byggnadslära med ritning, trädgårdsskötsel och slutligen 
medborgarkunskap (d.v.s. samhällskunskap).  
 
Kurslitteraturen var rätt omfattande, men väl anpassad. I förhållande till min 
tidigare skolgång i Rahlstedt efter kriget var det en fantastisk skillnad. Jag 
imponerandes av att ha åtminstone en lärobok i varje kursämne och att litteraturen 
var så väl anpassad. Det pedagogiska greppet var också så annorlunda i de svenska 
böckerna och så förstås böckernas papperskvalitet. Rektor Wallentin hade fyllt 50 
år på sommaren, men i övrigt var skolans egna lärare endast mellan 30 och 40 år. 
De var ambitiösa och goda pedagoger, men så olika i sin personlighet, Bror 
Wallentin lite faderlig, Gunnar Smedgård något överlägsen, Magnus Roland lite 
spjuveraktig och Albert Fransson verbal och välvillig. Så var det extralärarna i de 
ämnen som vitsordades endast att vi hade deltagit i. Mest beundrade jag den som 
undervisade i medborgarkunskap, d.v.s. samhällskunskap. Han var folkskollärare i 
Harplinge och ”extraknäckte” på Plönninge. Jag kom att se honom som en typisk 
representant för den svenska begåvningsreserven. Han var dynamisk, energisk och 
otroligt kunnig. Hans undervisning betydde mycket för mig som kom utifrån och 
saknade jordbruksbakgrund i motsats till de flesta eleverna. Han var en 
föreningsmänniska, tror jag, med politisk hemvist kanske bland bondeförbundare 
(nuvarande Centern). Visioner präglade denne lärares framställningar och jag 
kände ett verkligt lyft i mina kunskaper i ämnet samhällskunskap. Inte undra på 
det, ingen hade dessförinnan förmedlat kunskaper om svenskt samhällsliv. Jag såg 
faktiskt fram mot hans lektioner. Var det månne i samband med dessa lektioner 
som vi inför Hertigens av Halland, Prins Bertils, besök fick lära oss 
Hallandssången ”Vid havets blåa bölja där ligger Hallands bygd”? 
Trädgårdskonsulenten och skogsvårdskonsulenten vid dåvarande Hallands läns 
Hushållningssällskap var kompetenta och duktiga lärare också. 
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Naturligtvis fascinerades 
jag av jordbruksläran där 
så många specifika fak-
torer påverkade det slut-
liga resultatet. Bakgrun-
den till vattnets positiva 
och negativa effekter för 
den vegetabila produktio-
nen klarnade för mig, så 
också mikroorganismer-
nas samt markstrukturens 
betydelse för frigörelsen 
av markens mineraliska växtnäringsämnen. Klart för mig blev också varför 
konkurrensförhållandena mellan olika gagnväxtslag och ogräs kunde variera. Och 
så behandlades förstås de tekniska förutsättningarna för odling av lantbrukets olika 
grödor, såsom stråsäd, baljväxter, vallväxter, oljeväxter och rotfrukter. Det jag 
hade varit med om som lantbrukspraktikant fick genom lantmannaskolans kurs en 
annan mening och ett annat värde som säkerligen haft betydelse i min fortsatta 
utbildning och för min yrkesverksamhet. 
 
Ämnet husdjurslära omfattade först och främst grundläggande kunskaper om 
djurens anatomi och fysiologi. Man gjorde omedvetet jämförelser med sin egen 
kropp. Som ett annat betydande delområde ingick utfodringsläran med principerna 
för fodermedlens näringsvärdering och husdjurens näringsbehov. Genom övningar 
fick vi lära oss att beräkna s.k. foderstater för att tillgodose olika djurkategoriers 
näringsbehov. Det var intressant att med givna förutsättningar lösa bestämda 
uppgifter. Husdjursläran omfattade också avels- och raslära, d.v.s. grunderna för 
förädlingsverksamheten inom husdjursområdet. På den tiden var det mycket 
aktuellt med s.k. avkommeprövning, där man under standardiserade förhållanden 
på särskilda avelsstationer testade grupper av avkommor exempelvis efter 
presumtiva tjurar eller galtar. Mjölkhushållning var en annan del av ämnet som 
dominerades av mjölkens egenskaper och kvalitetssäkring. 
 
Lanbruksekonomi och bokföring hörde väl inte direkt till de mera spännande 
ämnena. Men ett framgångsrikt företagande kräver självfallet en god kontroll av 
enskilda verksamhetsområdens ekonomi med uppföljning och analys. I dagens 
datoriserade värld finns härför färdiga system. På den tiden krävdes fortfarande 
stora manuella insatser för att uppnå önskade resultat. Ett delområde var 
marknadslära, där föreningsrörelsens olika organisationer starkt dominerade. 
 
Maskin- och redskapslära var ett mera konkret ämne jämfört med det föregående. 
Principen för de olika förbränningsmotorerna stod högt upp på listan. 
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Tändkulemotorn förvånade genom att verka så enkelt och så robust. Man förstår 
att den har hållit sig så länge som kraftkälla på fiskebåtar där man kräver stor 
säkerhet och okomplicerad konstruktion. Nödvändiga hjälpsystems funktion för 
förbränningsmotorer ställde lite större krav på elevernas mentala kapacitet. 
Kraftuttag och hydraulsystem började finnas på vissa traktormärken. Så var det 
förstås funktionen av elmotorer och andra elapparater som ingick i kursen. Men 
det stora området var naturligtvis alla andra redskaps funktioner. De mera 
komplicerade utgjordes av självbindare, stationära tröskverk samt bogserade och 
självgående skördetröskor. Viss vikt lades vid arbetets säkerhetsfrågor inom 
jordbruket. Lantbruksmaskiner har gjort lantbruket till en av de farligaste 
arbetsplatserna och har under årens lopp krävt många människors liv.  
 
Tiden på skolan var helt fylld med studier. Lektionstiden sträckte sig från kl. 8 på 
morgonen (med inledande andakt vill jag minnas) till kl. 17 på eftermiddagen (tror 
jag) med avbrott för middagen kl. 12-13 och en kafferast på eftermiddagen. Sedan 
var det dags att plugga på våra rum. Jag fann mitt eget sätt att läsa med 
understrykningar i böckerna, först med blyerts och sedan med annan färg inför 
tentamen, ett sätt som jag bibehållit i fortsättningen. Ibland tillämpade jag att 
”punkta” upp innehållet i marginalen och att göra hänvisningar till andra avsnitt. 
 
Mycket viktiga var kvällssittningarna vid en kopp kaffe eller the tillsammans med 
ett fåtal andra väl pålästa kompisar, särskilt inför tentamen för att diskutera större 
ämnesområden. Vi var ett gäng med fyra eller fem kamrater som höll ihop och 
stimulerade varandra. Dessa diskussioner kunde dra långt ut på kvällarna. De var 
viktiga även ur andra synpunkter, att lära sig diskutera, att umgås med varandra 
och att respektera andras ståndpunkter. Även om vi indirekt jagade poäng och 
konkurrerade med varandra respekterade och uppskattade vi varandra. Det var nog 
ingen tillfällighet att vi sökte oss till varandra. Av våra slutbetyg framgick att vi 
fyra eller fem deltagare i ”cellen” låg i toppen vilket var glädjande samtidigt som 
det stimulerade till fortsatta studier. 
 
Återblickande på min Plönningetid var den en lyckosam och framgångsrik period i 
mitt liv. Tidigare hade delar av min skolgång varit präglade av tvång och många 
plikter och ett föga stimulerande klimat. Nu fungerade studierna och resultatet var 
gott. På något sätt kunde jag bekräfta mig själv. De ungdomar jag kom i kontakt 
med var bussiga, kamratliga, positiva, ej prestigefyllda och skrytsamma. Ibland 
har jag funderat över orsaken till att jag upplevt mina kamrater på detta sätt. 
Förmodligen kände sig dessa ungdomar nöjda och trygga. De flesta hade sin 
bakgrund i familjejordbruk med stabila hemförhållanden. Mångas framtid var 
också utstakad med ett övertagande av fädernegården.  
 
Vi flera tillfällen hade vi danskväller med en lärare i folkdans. Då hade förstås 
Harplinges flickor inbjudits. Det var lugna tillställningar utan alkoholförtäring. 
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Om alkohol hade förekommit tror jag att detta hade medfört mycket allvarliga 
påföljder. Lärarnas disciplinära påbud respekterades i regel. Ett av evenemangen 
på skolan var mera festligt än de tidigare med middag, efterföljande dans och 
underhållning. Vi elever 
hade tillåtits att inbjuda våra 
flickor. Skolan hade varit 
frikostig och ordnat med en 
massförläggning för flic-
korna i en ombonad lokal i 
källaren. Det visade sig 
dock att endast ett mycket 
begränsat antal flickor (färre 
än fingrarna på ena handen) 
valde detta nattläger framför 
att dela slafen med sin 
pojkvän. I samband med storhelgerna åkte jag förstås till min mor och syster i 
Lidköping. 
 
En av lärarna, Albert Fransson, föreslog att jag skulle ”ta överkurs” i kemi. Han 
ville nog helt enkelt testa mina förutsättningar för fortsatta studier. Fransson gav 
mig en av sina kursböcker från agronomutbildningen i ”löslighetslära” för att 
tentera mig på. Det blev tentamen och jag fick det eftersträvade högsta betyget. 
Han ansåg att jag skulle söka in på Lantbrukshögskolan till hösten 1950. Så 
skickade jag in mina ansökningshandlingar. Några veckor innan läsårets början 
den 1 november 1950 fick jag meddelandet från lärarrådets sekreterare att jag var 
antagen som specialstuderande. Min 
studentexamen från gymnasiet i 
Rahlstedt hade granskats av 
Skolöverstyrelsen i Stockholm och 
jämförts med den svenska 
studentexamen. Den hade befunnits 
motsvara de svenska kraven. 
Antagningsformen som special-
studerande betingades av att jag ej 
hade svensk studentexamen och inte 
heller svenskt medborgarskap. Jag 
fick gå utbildningen endast i den 
mån att det fanns plats för mig på 
kurserna. 
 
Det blev en fortsättningskurs också vid Plönningeskolan under sommaren 1950. 
Av taktiska skäl föredrog jag dock att välja en annan skola framför att fortsätta på 
Plönninge, vilket även lärarna ansåg var det lämpligaste för mig. Således sökte jag 
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till Hvilans lantmannaskolas fortsättningskurs. Denna skola hade ett gott anseende 
och somliga menade att betyg från Hvilan underlättade att komma in på 
lantmästarutbildningen. Fortsättningskursen vid Hvilan började ungefär i 
anslutning till att jag lämnade Plönninge. Skolan hade gamla anor, vilket 
huvudbyggnaden vittnade om. Där fick jag ett eget rum högst upp under taket. Vid 
Hvilan fanns även avdelningar för folkhögskola samt specialgymnasium där 
”lantbrukets begåvningsreserv” hade möjlighet att ta studentexamen på reallinjen 
på två år som var kvalificerande för att söka inträde vid bl.a. Lantbrukshögskolan. 
Dessa tre skolavdelningar utnyttjade samma bespisningslokal. I övrigt bestod inga 
direkta band mellan de tre avdelningarna. 
 
Vi blev 29 elever på fortsättningskursen. Några av dem hade gått vinterkursen på 
Hvilan och var väl förtrogna med förhållandena. Den omfattade 110 läsdagar och 
slutade med augusti månads utgång. Fortsättningskursen inleddes med den s.k. 
Kontrollassistentutbildningen som pågick i fem eller sex veckor. Som 
yrkesutbildning var denna förvånansvärt kort, men den förutsatte dock 
lantmannaskolans vinterkurs.  
 
Kontrollassistentutbildningen avsåg att man skulle lära sig att bestämma mjölkens 
fetthalt enligt Lindströmsmetoden och att genomföra den s.k. kokontrollen. Denna 
omfattade ladugårdskontrollen under kontrolldygnet med vägning av de enskilda 
kornas mjölkmängd, uttagning av mjölkprover, fetthaltsbestämning, bokföring av 
resultaten och beräkning av foderstater baserad på gårdens egna foderresurser. 
Kursen omfattade även den s.k. suggkontrollen med vägning av smågrisar vid tre 
veckors ålder och deras märkning samt bokföring av resultaten. 
Kontrollassistentkursens praktiska del leddes av överkontrollassistenten 
Andersson i Malmöhus län. De mera teoretiska delarna som Husdjurslära 
meddelades av skolans lärare med ansvar för respektive ämne. 
Fortsättningskursens läsämnen var i stort identiska med dem på vinterkursen. I 
många stycken blev det en repetition, men vissa fördjupningar ingick, 
huvudsakligen i form av mera självständiga uppgifter. 
 
Kurskamraterna på Hvilan rekryterades från hela landet med en viss dominans för 
Skåne. Det märktes mycket snart att stämningen på skolan var en annan än på 
Plönninge. Dels var relationen lärare/elever mera avmätt men framför allt var 
stämningen mellan elever en annan. På Hvilan märktes en betydligt hårdare 
konkurrens mellan eleverna, särskilt från deras sida som avsåg söka sig vidare till 
lantmästarutbildningen. Det samarbetsklimat som fanns på Plönninge saknade jag. 
En annan skillnad var att ett par tre elever med ”herresätesbakgrund” beviljades 
särskilda privilegier exempelvis att under pågående kurs åka på jakt eller ge sig ut 
på längre segelturer.  
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Visst var lärarna kunniga, men undervisningen var kanske inte lika systematiskt 
planerad som på Plönninge. 
Skolans rektor Gelinder 
hade många andra järn i 
elden. Han hade engage-
mang på Alnarp och så var 
han även upptagen av sitt 
privata entreprenadföretag. 
Runfeldt svarade för under-
visningen i jordbrukslära 
och Månsson i lantbruks-
ekonomi medan Carlander 
bar ansvaret för husdjurs-
läran. Jag har aldrig påträffat 
en person som kunde hantera en krita på den svarta tavlan som han. Det var ibland 
svårt att hinna med att göra anteckningar lika snabbt som han skrev på svarta 
tavlan.  
 
Flera kursdeltagare hade 
bilar, varför studieutflyk-
terna i Skåne oftast kunde 
företas per bil. Vi besökte 
lantbruksutställningar och 
en rad större jordbruks-
företag samt verksamheter i 
anslutning till lantbruk, 
såsom Sveriges Utsädes-
förening i Svalöv och 
Weibulls i Landskrona som 
numera är sammanslagna. 
Flyinge stuteri och hingstdepå var ett annat intressant objekt. Vid ett annat tillfälle 
besökte vi Bjärsjölagård och fick beundra en förnämlig vapensamling. 
Imponerande var också att 
besöka Hjularöds slott, 
byggt kring sekelskiftet, där 
kurskamraten Berggren 
hade sitt föräldrahem. 
 
En drygt veckolång stu-
dieresa med buss förde oss 
via Danmark och Tyskland 
mitt på sommaren till 
Holland, ett ur lanbruks-
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synpunkt mycket intressant land och därmed ett lämpligt besöksobjekt för skolans 
elever. Men för mig som hade främlingspass erfordrades visum för inresa till 
Holland. Det var oklart för mig i det längsta om jag skulle få följa med. Jag 
kommer ihåg mitt besök hos den holländske konsuln i Malmö, hans telefonsamtal 
med Holland innan han satte den slutliga visumstämpeln i passet. Som brukligt i 
sådana situationer var tiden mycket knapp, men jag lyckades. Vi färdades via 
Jylland, Schleswig-Holstein över Bremen med ett kort uppehåll för inspektion av 
”Roland-statyn” och rådhuset från Hansatiden och Oldenburg innan vi nådde 
Friesland, den nordligaste provinsen av Holland.  
 

Denna del utgörs av 
marskland och domineras av 
betesvall. Landskapet dräneras 
av ett kanalsystem. De 
jämnstora gårdarna låg 
symmetriskt i förhållande till 
kanalsystemet. Gårdarnas 
storlek samt husen och övriga 
byggnader var identiska. 
Längre västerut passerade vi 

ett intensivt odlingslandskap med spannmåls- och sockerbetsfält innan vi kom till 
den tre mil långa Zuiderzeedammen, ett byggnadsverk som skyddar de under 
havsytan liggande polderområdena från att läggas under vatten. Denna enorma 

damm byggdes under mellankrigstiden. 
På dess krön löpte en motorväg och ett 
järnvägsspår. En jättestor slussanläggning 
i mitten av dammen öppnades under 
ebbtiden så att Zuiderzeens vattenmassor 
kunde hållas på en tillräckligt låg nivå. 
Vallen har sedan den tiden förstärkts. 
 
De lägst belägna delarna av Holland lär 
ligga 5 m under havsytan. Poldrarna 
utgörs av större landområden som 
successivt torrlagts och som kringgärdats 
med skyddande dammar. Ett sinnrikt 
kanalsystem och stora pumpanläggningar 
håller vattennivån på en eftersträvad nivå. 
På kanalerna fördes pråmar fram med sin 
frakt av blommor och andra produkter på 
väg till någon auktionshall. Vi besökte en 
sådan i Alkmaar. Blommor lastade på 
rullbord fördes på löpande band genom 
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auktionshallen. Auktionistens kommunikation med köparna var för oss helt 
obegriplig. 
 
Vi bodde några nätter på ett 
vandrarhem i Bergen am Zee, 
alltså nära kusten nordväst om 
landets hjärta Amsterdam. 
Under kriget hade den tyske 
ståthållaren i denna kuststad sitt 
högkvarter. Det var en riktig 
badidyll med fina sandstränder 
och dyner. Vi hann med något 
bad i havet. Från denna för-
läggning gjorde vi utflykter till 
olika objekt. De flesta hade 
jordbruksanknytning, men vi 
hann även med Amsterdam och ett besök på Rijksmuseum med otroliga 
konstskatter av bl.a. flamländska och holländska målare. Den gamla bebyggelsen 
utefter de koncentriskt anlagda kanalerna och mynttornet med sitt klockspel 
fascinerade. Jag minns också ett besök i ett van Goghmuseum i mera lantlig miljö. 
Numera lär dessa konstskatter kunna beskådas i Amsterdam, där säkerheten och 
tillgängligheten är bättre. 
 
På vår väg hem kom vi att passera Arnhem, ett trafikcentrum för tåg och 
landsvägstrafik i mitten av Holland knappt 10 mil öster om Amsterdam. Här hade 
en 
brittisk-kanadensisk luftlandsättningsoperation i september 1944 totalt 
misslyckats. Mycket hårda strider hade utkämpats med stora förluster för de 
allierade. Skogen i stridsområdet var fortfarande sex år senare helt skövlad. De 
kala stammarna vittnade fortfarande om kriget. På krigskyrkogården vittnade 
mängden av de prydligt 
upp-radade vita stenarna 
om krigets fasor. Även i 
själva Arnhem syntes 
fortfarande skadade hus, 
kanske man ville behålla 
åtminstone ett av husen i 
demolerat skick som ett 
minne av att ett regionalt 
vapenstillestånd mellan 
allierade och tyska 
befälhavare här hade un-
dertecknats. 
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Studieresan hade berikat oss i många avseenden. Somliga hade passat på tillfället 
och festat mera än andra och några få inte alls. Den slutliga punkten för 
Hvilantiden sattes med en festmiddag som hölls på ”Bjärreds Havsbad”, en 
restaurang norr om Lomma (som några år senare eldhärjades). Det blev en 
minnesrik fest, somliga rökte cigarr dagen till ära och nöjda med sina 
avgångsbetyg från Hvilans fortsättningskurs som kanske gav dem en 
inträdesbiljett till lantmästarutbildningen på Alnarp. 
 
Under de två och etthalvt åren i Sverige hade jag lärt mig mycket. Genom mina 
brevkontakter med mina kamrater i Rahlstedt och via massmedia förstod jag att 
livet i Sverige skulle vara att föredra framför att återvända till Tyskland. Mina 
framtidsutsikter skulle vara bättre i Sverige än om jag återvände, dessutom trivdes 
jag i Sverige, hade familjen här och många vänner. Så hade jag också lyckats väl 
med mina studier. Betygsmässigt hade jag framgångsrikt kunnat konkurrera med 
flera kurskamrater som hade studentexamen såväl på Plönninge som på Hvilan. 
Jag kände att förutsättningar fanns att även jag skulle kunna hävda mig på en 
fortsatt högre utbildning.  
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