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Social verksamhet hos sjukkassor
i de skånska landskapen 1880-1920
Reflektioner utifrån sjukkassearkiven vid Landsarkivet i Lund
Av Suzanne Forsberg
Arkivarie vid Landsarkivet i Lund

I denna artikel vill jag belysa social verksamhet inom sjukkassor i Skåne och Blekinge för perio¬
den 1880 till 1920. Vilken roll spelade den sociala verksamheten för sjukkassorna? Vilka syften
låg bakom den?

Bakgrund
Sjuk- och begravningskasseväsendel utveck¬
lades i stor skala under senare hälften av
1800-talet. I städerna gick traditionen till¬
baka på gillenas bruk att hjälpa kollegor i nöd
och ta aktiv del av begravningen. På lands¬
bygden var byarna uppdelade i gravlag.1
Själva begravningsritualen i sig spelade en
stor roll i samhället, en enkel begravning in¬
nebar skam både för den döde och för dennes
familj. Genom gemensamma ansträngningar
kunde man spara ihop till kransar, fana och
likvagn.2 Begravningskassor var således vik¬
tiga för de obesuttna. De fortsatte att spela
roll fram till mitten av 1900-talet när den
yngre generationens förändrade syn på be¬
gravningen gjorde att kassorna fick svårt att
nyrekrytera medlemmar.
Sjukkassornas framväxt ska ses utifrån
samhällsutvecklingen under 1800-talets andra
hälft. Den industriella revolutionen spred sig
från kontinenten till Sverige. I dess spår
följde en ny samhällsordning. Människor
bröt upp från krisdrabbade jordbruk. De som
inte emigrerade sökte sig till fabriker i
centralorter och städer. På de nya orterna
blev de anonyma och saknade de gamla
skyddsnäten från födelseorten. Förenings¬
livet fick en viktig roll för de nyinflyttade,

och förutom sjukkassorna tillkom bland
annat nykterhetsrörelsen, fackföreningsrö¬
relsen, frikyrkorörelsen och idrottsrörelsen.3
Industrisamhället ställde nya krav på den
grupp som Monika Edgren4 kallar »mellan¬
skiktet i samhället», dvs. det övre skiktet i
arbetarklassen och det lägre i borgerskapet.
Denna grupp ökade kraftigt vid sekelskiftet
1900, och det är främst från detta mellanskikt
som sjukkassan rekryterade sina medlem¬
mar. Genom sociala evenemang så som
fester och föredrag knöts sjukkassans med¬
lemmar samman. Vänskap verkar ha spelat
en stor roll för sjukkassornas självbild. Detta
kan man utläsa från namn på sjukkassor från
slutet av 1800-talet som, likt nykterhetsloger,
kallade sig »hjälpsamma brödep>, »fasta vän¬
ner» och liknande.5
Under 1870- och 1880-talen var sjuk- och
begravningskassorna helt privata och utveck¬
lades i ett heterogent mönster. Den svenska
statens inblandning i sjuk- och begravningskassoma inleddes 1891, då staten erbjöd
ekonomiskt stöd för kassor som valde att
följa vissa normer. Efter detta följde en allt
mer homogeniserande strategi ffam till det
definitiva statliga övertagandet med all¬
männa försäkringskassans införande 1963.6
Sociologen Rafael Lindqvist, som har
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skrivit en avhandling om försäkringskassans
utveckling, delar in de privata sjukkassorna i
kategorier efter huvudmän. Han finner att de
flesta var knutna antingen till nykterhets¬
rörelser, religiösa samfund, fackförbund eller
arbetsgivare.7 Jag har delvis fått samma bild,
grundad på en genomgång av primärkällor.
På många ställen var flera sjukkassor verk¬
samma samtidigt. Enbart från Trelleborg
finns arkiv från 26 olika sjuk- och begravningskassor bevarade i Landsarkivet, och för
alla de skånska landskapen rör det sig om
cirka 700 olika sjukkassearkiv. Sjukkassor i
städer och tätorter formades ofta utifrån en
förening så som Lindqvist påvisat. Både i
städer och på landsbygden var det vanligt att
flera obundna sjukkassor var verksamma
samtidigt på samma ort. Detta kan bero på att
sjukkassornas ofta känsliga ekonomiska situ¬
ation gjorde att många valde att gardera sig
och vara med i flera sjukkassor samtidigt.
En form av begravningskassa var hundra¬
manna- eller tvåhundramannaföreningar.
Detta gick ut på att man alltid höll ett fast
antal medlemmar på 101 eller 201 personer.
När en medlem dog lade de andra en krona
var till begravningen. En ny medlem inval¬
des i den dödes ställe.
Hundramannaföreningama var endast
öppna för män, och inom vanliga sjukkassor
hade kvinnor ofta begränsade möjligheter att
nå högsta möjliga sjukersättning.» Kvinnorna
var dock ej passiva utan bildade sjuk- och
begravningskassor enbart för kvinnor, exem¬
pelvis hundrakvinnoföreningen »Inbördes
verksamhet» i Landskrona 1894 och Hundramannakvinnoföreningen i Barkåkra. Av de
273 sjuk- och begravningskassearkiv som
finns bevarade från Skåne perioden 18701 933 finns det 8 stycken som är ägnade en¬
bart för kvinnor och 24 stycken enbart för
män. De kvinnliga sjukkassorna fanns i tät¬
orterna (undantaget Barkåkra) där ett till¬
räckligt antal arbetande, engagerade kvinnor
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kunde aktiveras för att göra sjukkassan lön¬
sam.
Man valde in medlemmar i kassan efter
rykte om skötsamhet och hälsa. 1 Rödebykassans arkiv från Rödeby i Blekinge finns det
bevarade »Frejdebrev» och läkarintyg.9 I
dessa garanterades de ansökandes goda hälsa

och kristliga levnadssätt. Sjukkassorna var
inte menade för kroniskt sjuka, gamla eller
slarviga personer vars medlemskap kunde in¬
nebära svåra ekonomiska ansträngningar för
kassan. Således utestängdes de missanpas¬
sade och sjuka i lokalsamhället. Man var
tvungen att tänka på sjukdom och ålderdom

medan man fortfarande var ung och frisk. De
som fick högst ersättningsnivå av sjukkassan
var ofta de som börjat spara vid tjugoårsåldem och lyckats vara friska fram till medel¬
åldern. Sjukkassorna blev ett forum för att
definiera de skötsamma mot de slarviga. För
de riktigt sjuka och handikappade fanns det
fattigvård. För den undre arbetarklassen som
ofta levde ett kringflackande liv som grovar¬
betare och säsongsarbetare fanns lite hjälp att
uppbringa.10 Sjukkassorna kunde därför, tro¬
ligen oavsiktligt, inta en roll som ytterligare
gräns mellan det etablerade samhället och
den undre arbetarklassen.
Med folkrörelserna förändrades umgängesmönstren även på landsbygden. Istället för
att odla bekantskap efter grannskap blev
logens, frikyrkans och sjukkassans gemen¬
skap ett sätt att distansera sig från de grannar
som inte var med i den nya gemenskapen i
folkrörelsen. 1 1

Social verksamhet inom
sjukkassorna
Diskussionsklubb och föreläsningar
skärper eller sänker klassgränserna
De sjukkassor som anordnade föreläsningar
eller som i ett fall diskussionsklubb valde
troligen sina ämnen med omsorg. I Uppåkra

Rödeby-kassan.
■

AÄ*Ay~z?/e?£
os« veterligen ej är... «ed lilsiariig sjukdom behäftad... ntäu torde knnna intages i
Hddeby- kassan, intygas.

i«y,
Rekommendationsbrev
från Rödebykassan.
NOT:LLA: Rödebykassans arkiv volym E 1:1.

anordnades under 1890-talet föreläsningar i
samband med årsmöten. Föreläsningarna
hade titlar som Alkoholens skadliga inver¬
kan, Ett gott hem och Några af de allmän¬
naste reglerna för hälsovård i hus och hem.12
Det förekom även föredrag om resor, exem¬
pelvis till Nordirland, och om allmän rösträtt
och egnahemsfrågan. Föreläsningarna i Uppåkra hölls oftast av prästen eller folkskollära¬
ren på orten.13
Det var inte alla som uppskattade föredrag
om nykterhet och renhet. Den kände social¬
demokraten Axel Danielsson såg, vid 1800talets sista decennier, propagandan om nyk¬
terhet och moralisk fostran som ett sätt för
borgerskapet att vända bort fokus från de
verkliga missförhållandena.14 Moderna civi¬
lisationshistoriker och etnologer tenderar att
ge Axel Danielsson rätt på den punkten. Det
fanns både sociala och medicinska skäl till
att ha ett gott hem och att inte dricka för
mycket alkohol. Genom att visa fram ett vår¬
dat yttre definierade sig den lägre medelklas¬
sen mot arbetarklassen även i situationer när
de ekonomiska ramarna var likartade.15
Även inom arbetarklassen markerade olika
yrkesgrupper sin status genom ett vårdat
yttre. Ett exempel på detta ser Susanne Lun¬
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din i grafikerkåren i Lund vid sekelskiftet
1900 i det att de genom rena skjortor kunde
skilja sig från de övriga arbetarna.16
Den kände kulturteoretikem Norbert Elias
lyfter i sin civilisationsprocessteori fram tan¬
ken på att västerländsk kultur utvecklar sig
mot ökad självtukt och tyglat beteende och
att detta skulle hjälpa de undre samhällsklas¬
serna att bli delaktiga i de övre klassernas
nätverk.17 Jag tar delvis avstånd från Elias
teori. Det är alldeles för okomplicerat att för¬
klara förändringar i tid med en utstakad civilisationsprocess. Jag vill, som Eva Österberg
formulerat det, mena att det var varken bättre
eller sämre förr, det var snarare annor¬
lunda.18 Det fanns en civilisation i Europas
medeltid, men den var annorlunda jämförd
med den på sent 1800-tal. »Civilisationen»
var för den tidigindustriella samhällseliten
baserad på värderingar såsom dygd, nykter¬
het och kristligt leverne. Det ansågs bland
annat ociviliserat att vara svettig och smutsig
och att prata om avföring och sexualitet.19
Jag vill dock inte avföra alla Elias tankar
om civilisation. Det finns delar av hans teori
som kan appliceras på sjukkassor i Skåne vid
sekelskiftet 1900. Elias menar att de övre
klassernas kultur fortplantades neråt i klass3

skikten. Prästen och folkskolläraren utgjorde
en lärd elit i byn Uppåkra i vilken de genom
sina föredrag förmedlade tankar till en jäm¬
bördig storbondeelit men även till lantarbe¬
tare och småbrukare som tillhörde en lägre
samhällsgrupp. Genom att anamma ett hälso¬
samt leverne, tolkat utifrån dåtidens ramar,
ökade personen sin status i lokalsamhället.
Samtidigt kunde man genom föredragen
trycka ner dem som inte hade möjlighet att
leva upp till idealen om renhet och nykterhet.
Ronny Ambjörnsson menar att arbetarrörel¬
sen genom skötsamhetsidealen förde en dub¬
bel kamp: dels mot patriarkala företagsstruk¬
turer, dels även mot dem inom sina egna led
som underminerade skötsamhetsorganisationen genom att maska och supa på arbetet.20

Exemplet Anderslöv
Sammanträdet var besökt af så många som den
rymliga tokalen kunde rymma. Det hela bar så att
säga en festlig prägel, icke minst derför att en del

damer hade hedrat sammanträdet med sina acktvärda personers närvaro.21

Sammanträdet i citatet ovan hölls den 22 no¬
vember 1885 av Anderslövs lantmanna- och
arbetareförening vilken fungerade både som
sjukkassa och diskussionsklubb. Det senare
hade som syfte att öka vältaligheten hos de
outbildade.
Vid det konstituerande mötet kandiderade
flera män med titeln arbetare till styrelsen,22
Det är svårt att utan vidare studier få reda på
vad de menade med arbetare, då detta var en
vid definition av en dynamisk samhälls¬
grupp. Min tolkning är att det rör sig främst
om lantarbetare och eventuellt fabriks- och
bruksarbetare. De arbetare som ställde upp i
styrelsevalet fick endast ett par röster var.
Istället kom kassan att ledas av en bonde, en
skräddare, en handelsman och en konduktör.
Konduktören, Ebbestrand, var en av före¬
språkarna för det pedagogiska i diskussions¬
klubben. Genom diskussion skulle de som ej
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var vana att uttrycka sig, till exempel lantar¬
betare och fabriksarbetare, tränas i debatt
med vältaliga medlemmar av samhället. Dis¬
kussionerna handlade bland annat om livräntesystem, ekonomiska problem och kvalitén
inom folkskolan; de varvades med allmän¬
bildande föredrag om kungar och hedniska
gudar. I föreningen ingick även en kör som
sjöng uppskattade visor mellan program¬
punkterna.23
Den 25 januari 1885 hade 250 personer
kommit till ett möte i Anderslöv. Dagens dis¬
kussionspunkt bar titeln Hvad är orsaken till
lantbrukets tryckta ställning och vad bör
göras för densammas upphjelpande f 24 Han¬
delsman Linden inledde med att be om ursäkt
för att han yttrade sig då han ej själv var lant¬
brukare och framförde så sina synpunkter i
frågan. Därefter blev det tyst. Ingen begärde
ordet. Pastor Åkerman, som bröt tystnaden,
bad även han om ursäkt för att han inte var
lantbrukare men höll även han ett anförande.
Därpå uttalade sig lantbrukare Mårten Hans¬
son, och en debatt startade i vilken även kon¬
duktör Ebbestrand medverkade. Efter detta
följde en diskussion om den växande klyftan
mellan lantarbetare och husbonde, i vilken
förutom redan tidigare introducerade parter
även gästgivare Bengtsson kom med förslag
och lantbrukaren Jöns Svensson berättade att
det inte fanns några problem på hans gård då
han gärna bjöd in sina tjänare i familjens ge¬
menskap.25 Av vad man kan utläsa av proto¬
kollet yttrade sig inte en enda lantarbetare.
Genom att vinkla frågorna mot lantarbetar¬
nas egna erfarenheter försökte troligen för¬
eningens styrelse engagera de ovana de¬
battörerna i diskussionen, något som verkade
fruktlöst.
Ännu tydligare blev försöken den 22 no¬
vember 1885 när diskussionspunkten hette
Hvad är orsaken till att jordbruksarbetaren i
allmänhet ej beflitar sig om att fortskajfa sig
skicklighet i sitt yrke och hvad kan och bör

göras för att hos honom väcka intresse här¬
för? 26 Mötet var, vilket framgår av citatet på
s. 4, mycket välbesökt. Sekreteraren kommen¬
terar särskilt att några damer besökte mötet.
Att damernas närvaro över huvudtaget kom¬
menteras tyder på att detta sågs som ovanligt.
Sekreteraren menade till och med att damer¬
nas närvaro bidrog till att skapa en festlig
stämning. Genom uttalandet framstår det som
att damerna var välkomna men ej hade samma
status som de manliga deltagarna på mötet.
Det var uppenbarligen inte kvinnors talekonst
som skulle utvecklas i diskussionsklubben.
Diskussionen inleddes av lantbrukare
Mårten Hansson som menade att om inte ar¬
betarna själva tog initiativet skulle det nog
inte bli något av fortbildningen. Pastor Åker¬
man talade efter Hansson om att man borde
låta lantarbetarna arrendera en mindre lott
eller så kunde de få lön efter prestation, i
syfte att premiera ökad kunskap. Efter pas¬
torn tog Ebbestrand ordet, varpå ytterligare
några personer yttrade sig, vilkas namn ej
nämns i protokollet.27 Ingen av de nämnda
var lantarbetare utan tillhörde i viss mån en
elit i Anderslöv. Med en folksamling på upp¬
skattningsvis 250 till 300 personer borde åt¬
minstone några lantarbetare ha besökt mötet.
Vid valet av styrelse 1885 kandiderade flera
arbetare, troligen lant- eller fabriksarbetare.
Försvann dessa från föreningen då de inte
blev invalda? Jag tror inte det. Det är svårt att
fastställa utan vidare undersökningar varför
lantarbetarna inte yttrade sig, men en tolk¬
ning av tystnaden från Anderslövs lantarbe¬
tare kan vara att de var osäkra över vad det
kunde innebära att gå i polemik med pastorn
och handelsmannen med flera. Dessa till¬
hörde en annan klass, vilken lantarbetaren
var van att ta av hatten inför. Lantarbetarna
hade lärt hustavlans budskap om lydnad för
överhögheten redan som barn. Att tala emot
när man var van att tiga kunde vara känsligt.
Ännu en aspekt var att de som uttalade sig

var vana debattörer. En lantarbetare som var
osäker på hur han skulle formulera sig kunde
troligen riskera att tappa ansiktet inför för¬
samlingen om han yttrade sig klumpigt. Man
var kanske helt enkelt rädd för att göra bort
sig.

Konduktör Ebbestrand uttrycker sin besvi¬
kelse över utvecklingen i diskussionsklubben
i ett brev till styrelsen den 10 december 1886:
Dä de visal sig att Anderslöf sockens landtm.- och
Arbetare förening. Trots styrelsens alla ansträng¬
ningar, cj kunnat i någon mån utveckla sig eller
lemna önskat resultat i afseende på medlemmarnas
öfning i diskussion m m, utan all vid alla förekom¬
mande sammanträden endast ett fåtal, och alltid
samma personer, fått diskutera de framställda frå¬
gorna ...2S

Mot målet en skolad underklass

Man kan fråga sig varför man ville undervisa
underklassen i Anderslöv i debatteknik? Var
det ett uttryck för välgörenhet eller var det ett
sätt att försöka driva sjukkassan till att bli en
arbetareförening istället för en småborgerlig
sjukkassa? De försök till diskussionsklubbar
som startades upp inom fackföreningar och
nykterhetsloger verkar ha rönt större succé,
möjligen beroende på att arbetarna där kunde
undvika direkt konfrontation med präster och
annan elit, personer för vilka samhället på¬
lade arbetarna att visa respekt och underdå¬
nighet.29 Min tolkning är att samhällseliten
försökte minska avståndet mellan arbetare
och bönder genom att stimulera fortbildning
hos arbetare, något som otvivelaktigt skulle
leda till ökade ekonomiska vinster både för
arbetare, bönder och medelklass. Samtidigt
ser jag inga bevis på eller uttryck för att man
strävade efter ett klasslöst samhälle, men inte
heller efter ökade klassklyftor. För att an¬
vända mig av Elias tankar ser jag det som att
Anderslövs elit ville ha kvar en underklass,
men en dygdig, nykter och skolad sådan som
visste att agera i industrisamhällets nätverk
på borgerliga premisser.
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Det centrala i min tolkning är att diskus¬
sionsklubben i Anderslöv och föredragen i
Uppåkra arrangerades av ortens elit. Ronny
Ambjörnsson belyser bildandet av diskus¬
sionsklubbar som ett sätt för arbetarklassen
att frigöra sig från borgerliga patriarkala
mönster. I Ambjörnssons studie av nykter¬
hetslogen i Holmsund i Norrland beskriver
han hur arbetarna använder föreläsningar och
diskussioner för att ta del av den politiska
arenan mot det patriarkala systemet. Den
stora skillnaden på Ambjörnssons diskus¬
sionsklubb och den i Anderslöv var att dis¬
kussionsklubben i Holmsund verkade fristå¬
ende från den lokala eliten såsom kyrka och
skola. Således ser jag ingen konflikt i min
tolkning av den borgerliga diskussions- och
foredragskulturen i vilken präster, handels¬
män och folkskollärare stod för initiativen
och Ambjörnssons tolkning av diskussionsklubbama som tog avstånd från företags¬
ledare, präster och lärare.30
Utflykter och fester

Fester och utfärder var vanliga sociala verk¬
samheter inom sjukkassor under 1880- till
1920-talen. I Anderslövs sockens lantmannaoch arbetareförenings arkiv står att läsa:
Utfärden till Börringe den 21 juli 1886. I Utfärden
som gynnades af ett ypperligt väder, deltogo
omkring 300 personer från Andcrslöf och Grönby
församlingar, Åtskillige tal höllos och belåtenheten
med festligheten tycktes vara allmän.31

Mats Lindqvist ser de stora organiserade ut¬
flykterna som en arbetarkulturen förete¬
else.32 Jag skulle inte vilja tolka Anderslövsföreningen som en renodlad arbetarförening.
Föreningen lånade element från arbetarrörel¬
sen, men i grunden var initiativtagarna och
styrelseledamöterna till stor del hämtade ur
medelklassen. Lindqvist visar på umgänge
över klassgränser inom föreläsningsföreningen i Svedala.33 Jag menar att man kan
6

jämföra föreningen i Anderslöv med Svedalas

föreläsningsförening. Utifrån detta kan man
tolka utflykten som en influens från arbe¬
tarklasskulturen. Denna anammas av borger¬
skapet inom Anderslövs sockens lantmannaoch arbetareförening och verkar uppskattas
av alla kassans medlemmar, även borgerska¬
pet. Häri ligger med andra ord ett element i
den mellanståndsliga samvaron i Anderslöv
där influenserna går från lägre stånd till
högre, således i motsatt riktning jämfört med
Elias tankar om influensriktning nedåt. Verk¬
ligheten visar sig vara mer dynamisk än
teorin.
Fester var troligen de allra vanligaste
sociala aktiviteterna bland sjukkassor i de
skånska landskapen, såvida man ej räknar det
närmast obligatoriska kaffet vid mötena. De
stora gruppfestema hade rötter ner i bonde¬
kultur.34 Vid festen vände sig sjukkassorna
ofta till allmänheten utanför kassan som på
så vis kunde lockas till att bli medlemmar.
I Oppmanna sockens sjuk- och begravningskassa kom festerna att spela en stor
ekonomisk roll. Festerna gick med vinst och
finansierade delar av kassans övriga verk¬
samhet. Från räkenskaperna efter en fest den
13 juni 1920 går det att utröna vad som er¬
bjudits under festen: regementsmusiker från
Kristianstad hade spelat, en trollkarl hade
uppträtt, man hade haft en skjutbana, ett kafé
och kaffebönsgissning. Dansen, kaféet och
»lyckans påse» var de enskilt mest inkomst¬
bringande nöjena. Kaffebönsgissningen,
kramlådan och lyckobreven gav mindre in¬
täkter. Festen anordnades i samarbete med
Arkelstorps hembygdsförening, och båda
föreningarna gjorde en vinst på vardera 700
kronor.35 Festkassan var verksam i åt¬
minstone femton år. Den utgjorde en egen
avdelning av sjukkassan och stor energi lades
på arbetet runt festerna.
Det gick kanske inte lika bra för Freja nr 1,
Lunds kvinnliga sjuk- och begravningskassa.

I protokollet från den 4 april 1904 står att
läsa:
Ordförande redogjorde öfver räkenskaperna från
balen i Folkets Park den 27 februari 1 904, ett över¬
skott på 4 kr o 4 öre och det tyckte komiten var ej
för mycket för deras besvär afven för tvättning af
duktyg.56

Balen, vilket jag tolkar som en finare benäm¬
ning av dans, gick knappt runt. Inträdet hade
legat på 1.50 kr för män, 1 kr för kvinnor och
75 öre för medlemmar.37 Tyvärr skrev sekre¬
teraren inte ner orsakerna till varför ekono¬
min gick dåligt. Tog Folkets Park för mycket
betalt ? Eller var intresset bland medlemmar
och allmänhet för lågt? Festkommittén ver¬
kade ändå relativt tillfreds. De gjorde allt

gratis, även tvätt av duktyg, och festen blev
ej den sista i föreningens historia.

Resultat och sammanfattning
samt vidare frågor
Jag har med denna artikel haft för avsikt att
ge exempel på social verksamhet hos sjuk¬
kassor i Skåne och Blekinge under perioden
1880 till 1920 med fokus på Skåne. Jag har
med avstamp från Norbert Elias teori om civilisationsprocess och utveckling resonerat
runt borgar- och arbetarkultur i sjukkassans
sociala verksamhet. Jag tycker mig kunna se
sociala evenemang med rötter från båda
hållen. Det borgerliga inslaget exemplifieras
med föredrag och diskussionsklubb. De arbe¬
tar- och allmogekulturella inslagen mani¬
festeras i utflykter och fester. Sjukkassor
kunde användas politiskt för att definiera
grupper samt förmedla värderingar som gyn¬
nade inte bara god hälsa utan även det in¬
dustriella samhällets organisation.
Arbetet som ligger bakom denna artikel
har väckt fler frågor än vad det besvarat. Mitt
material har varit begränsat till sjukkassorna.
Det hade varit intressant att göra jämförelser
med andra föreningar som växer fram under

perioden, såsom nykterhetsförbunden, ar¬
betarföreningarna, idrottsföreningarna och
frikyrkorna. Skilde sig den sociala verksam¬
heten hos sjukkassor från den hos de andra
föreningarna och hur kan detta i så fall för¬
klaras? Det hade även varit intressant att ta
del av etnologiskt material, personers min¬
nen av de tidiga sjukkassorna och hur det
faktiskt kändes att diskutera politik med
prästen och handelsmannen. En annan fråga
som jag ställt mig rör sjukkassorna och utanförskapet. Hur kommer det sig att vissa per¬
soner var utestängda från sjukkassorna? Hur
definierades denna grupp? Vilka strategier
fanns det för dem att kämpa sig in i gemen¬
skapen?
Sjukkassearkiven vid Landsarkivet i Lund
innehåller ett rikt outforskat material som
inom en snar framtid kommer att finnas
tillgängligt. Det kan användas åtminstone i
socialhistoriska, kulturhistoriska och medi¬
cinhistoriska sammanhang. Välkomna till
arkivet!
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I skuggan av baltutlämningen
Internering och utlämning av tyska militära flyktingar
i Sverige 1945-1946
Av Jan Dahlin
Landsarkivet i Lund

Denna uppsats är en bearbetad och utvidgad version av det föredrag som författaren höll vid
årsmötet med De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening i april år 2000.
Framställningen bygger delvis på källmaterial som tidigare inte varit tillgängligt och känt för den
historiska forskningen, t.ex. ett förut plomberat lägerarkiv.

Inledning
Den 25 januari 1946 lämnade ett sovjetiskt
fartyg Trelleborg med cirka 150 utlämnade
baltiska militära flyktingar ombord. De hade
någon dag tidigare förts från läger och sjuk¬
hus i Kristianstadstrakten. Deras öde gav
upphov till 1900-talets mest uppslitande
flyktingdebatt, som skapade en klyfta mellan
Per-Albin Hanssons regering och stora delar
av folket. Än idag är den s.k. baltutläm¬
ningen en av de historiska händelser som vi
svenskar bär med oss, men de flesta är okun¬
niga om att ett långt större antal tyska in¬
terner lämnades ut samtidigt.
Skeendet kan analyseras ur många olika
perspektiv: Sovjetunionens, de baltiska län¬
dernas och Sveriges, rikspolitikemas och
diplomaternas, militärledningens, ledarskri¬
benternas och den allmänna opinionens,
folkrättens och de internationella konventio¬
nernas. Viktigast är de direkt inblandades
perspektiv. Det gäller i första hand internerna
men också den civila och militära bevakningspersonalen och andra personer runt läg¬
ren, sjukhusen och transport]ederna. Några
delar av landet berördes direkt av intemeringsläger och utlämning. Hit hörde flera orter
i Skåne.
I denna artikel skildras huvuddragen i de

militära flyktingarnas ankomst, internering
och utlämning. Den uppmärksammar de
skånska läger där de hölls internerade och
berör slutligen omständigheterna kring de
rymningar som förekom. Avsikten är inte
minst att uppmuntra till fortsatta studier av
internering och utlämningar samt av hur
lokalsamhället och människor på berörda
orter påverkades av de mer eller mindre dra¬
matiska händelser som inträffade strax efter
kriget. För sådana undersökningar finns ett
rikt källmaterial framsprunget ur det lokala
händelseförloppet. Framställningen redovi¬
sar det komplicerade källäget och nytt mate¬
rial som påträffats.

Bakgrunden
Officiella historiska fakta

Först något om bakgrunden till utlämningen.
De flyktingar som kom till Sverige klassades
redan vid ankomsten som antingen civila
eller militära, och de båda grupperna hölls
därefter strikt åtskilda. De civila var långt
flera till antalet. Enbart från Estland, Lettland
och Litauen kom 30.000, och alla som ville
kom att få stanna i Sverige. Annorlunda be¬
handlades de militära flyktingarna. Redan i
början av juni 1945 beslöt den dåvarande
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samlingsregeringen att följa segrarmakternas
principöverenskommelse, som i korthet in¬
nebar att flyktingar i uniform skulle återföras
till den zon där de befunnit sig vid klock¬
slaget för Tysklands militära kapitulation
den 8 maj. Soldater från östfronten skulle så¬
ledes utlämnas till Sovjetzonen. Den all¬
männa opinionen och de internerade själva
hölls dock ovetande om detta under hela
sommaren och en bit in på hösten, eftersom
militärledning och regering fruktade reaktio¬

nerna från internernas sida.
I början av juni fanns enligt officiella siff¬
ror 3.1 12 militära flyktingar från östfronten i
landet, flyktingar som enligt de nämnda kri¬
terierna riskerade att utlämnas till Sovjetuni¬
onen. Av dessa var 2.659 tyskar, 161 öster¬
rikare, 60 tjecker och 21 polacker. I gruppen
fanns också 166 balter, varav 348 letter, 10
litauer och 8 ester. Siffrorna kunde dock ha
varit betydligt högre, eftersom många mili¬
tärer vid ankomsten registrerats som civila,
ibland efter ingripande av svenskar som för¬
stod att det kunde påverka flyktingarnas
framtid. Dessutom avvisades snart fartyg
med enbart militära flyktingar ombord, i
vissa fall sedan fartygen blivit reparerade
eller fått fylla på bränsle.1
Av de 166 baltema hade 126 ingått i en
lettisk SS-division. Under befäl av kaptenen
Keselis hade de anlänt till Bornholm den 29
april med tre lettiska fartyg från Weichmynde. Den 8 maj, dagen efter det att Sovjet¬
unionen bombat Rönne, fortsatte man mot
Köpenhamn men kom ur kurs och hamnade i
Ystad. Härifrån fördes de efter någon dag till
ett nyinrättat läger i Bökeberg nära Svedala
och efter någon månad vidare till Ränneslätt
utanför Eksjö. Denna gamisonsstad blev
centrum för en intensiv kamp för att baltema
skulle få stanna i Sverige, en kamp som kul¬
minerade när beslutet om utlämning blev
känt. Balterna inledde en hungerstrejk den 22
november och tyskarna följde efter någon
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dag senare. För flertalet var emellertid pro¬
testerna förgäves.
Utlämnandet till Sovjetunionen genomför¬
des i tre omgångar med sovjetiska fartyg från
Trelleborg till Libau i Lettland. Det första
fartyget Kuban lämnade Trelleborg den 3 de¬
cember med 1.610 tyskar ombord sedan
svenskarna försett fartygets tomma lastrum
med inredning för persontransport. Den
andra transporten till Sovjetunionen skedde
den 16 december med Belostroov och omfat¬
tade 528 tyskar. Den 25 januari 1946 utläm¬
nades så cirka 150 balter tillsammans med
230 tyskar, återigen med Belostroov. Sam¬
tidigt avgick det svenska fartyget Kastelholm
från Trelleborg till Tyskland med andra mili¬
tära flyktingar som skulle till västzonerna.
Därefter återstod enligt svenska UD:s offi¬
ciella sammanställning 96 militära flyktingar
från östfronten som inte utlämnats. Av dessa
hade 23 tyskar rymt, 32 tyskar och 8 balter
hade ansetts som obotligt sjuka enligt beslut
den 4 januari, 25 tyskar och en balt hade undantagits enligt beslut den 22 februari och tre
balter enligt beslut den 1 mars 1946.2 Ingen
av dessa personer kom att utlämnas, men
hotet om detta fanns kvar i månader. Sovjet¬
unionen tryckte på och först den 1 november
meddelade den svenska regeringen att den
ansåg utlämningen av f.d. tyska militärer av¬
slutad i och med transporten den 25 januari.3

Litterära framställningar
Minnet av händelserna hölls levande och i
slutet av 1960-talet bidrog P. O. Enqvists
roman Legionärerna till nytt intresse för
baltutlämningen. Det var en dokumentärro¬
man som noga följde balternas öde under
flykten och under lägertiden i Sverige, vid ut¬
lämnandet och i flera fall efter återkomsten
till Sovjetunionen. Enqvist växlar effektfullt
mellan den politiska nivån där beslutet om
utlämnandet togs, flyktingarnas situation och
kampen för att de skulle få stanna. Hans re-

sultat och bokens avsaknad av vetenskaplig
källredovisning vållade debatt inom den aka¬
demiska historieforskningen och Enqvist
medverkade bl.a. vid ett fullsatt offentligt

seminarium på Skissernas Museum i Lund.
Politiskt kom boken närmast att legitimera
regeringens handlande och präglades av
större förståelse för beslutet än vad som dit¬
tills varit vanligt i opinionen.
Ungefär samtidigt presenterade Osvald
Freivalds i De internerade balternas tragedi
i Sverige år 1945-1946 en annan ingående
studie med ordentlig källredovisning och en

mer pessimistisk bild av de baltiska flykting¬
arnas öde i Sovjetunionen. Hans bild av hän¬
delserna fick dock inte samma genomslag
hos allmänheten som Enqvists.4 Av vikt i
detta sammanhang är att Freivalds framställ¬
ning i olika sammanhang även berör tyska
interner.
På grundval av delvis nytt material häv¬
dade Janis Zalcmanis i mitten av 1980-talet
ånyo balternas perspektiv på utlämningen.
Han kritiserade Enqvist för bristande förstå¬
else för att de baltiska soldaternas grundläg¬
gande motiv för att slåss på tysk sida var
nationellt oberoende från Sovjetunionen.
Ungefär samtidigt presenterade Curt Ekholm
sin doktorsavhandling med en detaljerad och
väl belagd genomgång av de politiska och

administrativa beslutsprocesserna och läger¬
verksamheten. Med titeln Balt- och tyskutlämningen markerade Ekholm att frågan
även gällde tyska interner. Han hade själv
varit officer på Ränneslätt 1945 och det har
påverkat hans perspektiv. Han är angelägen
att ge en rättvisade bild av den svenska mili¬
tära bevakningspersonalens roll i de olika
faserna. Stödd på egna minnesbilder hävdar
Ekholm också att Enqvist överdriver mot¬
sättningarna inom gruppen av balter. Ekholm
utnyttjar i stor utsträckning nytt material från
försvarsstaben och dess intemeringsavdelning, handlingar som han först efter flera års

forskning fått tillgång till. Han är kritisk till
beslutet om utlämning, som skall ha fattats
på politiska grunder utan tillräcklig hänsyn
till folkrätten och Sveriges ställning som ne¬
utral stat. I samband med en ny utgåva 1995
skriver Ekholm att ingenting framkommit
som väsentligt skulle förändra hans tidigare
framställning.5
Lägret i Backamo och dess utbytesläger
Grunnebo, båda nära Uddevalla, finns be¬
skrivna i en antologi från 1 963, Interneringsläger 1945 Backamo Grunnebo, med bidrag
av flera inblandade personer. Litteraturen
skildrar utförligt Ränneslätt medan upp¬
gifterna är mer sparsamma om Rinkabylägret. Sigurd Krappe, som en period var chef
för Gälltofta, har dock så sent som 1999
skrivit om Rinkaby-Gälltofta i regementhistoriken över Norra Skånska Regementet.
(Gälltofta liksom Rinkaby låg i Kristian¬
stadstrakten.) När jag hösten 2000 höll ett
föredrag i Kristianstad kompletterade Krappe
min framställning på flera punkter och fram¬
höll särskilt pseudonymen Enar Runsteens
bok Schutzlos im Schweden från mitten av
1 990-talet. Eftersom denna bok är utgiven på
tyska har den inte väckt berättigad uppmärk¬
samhet i Sverige. Runsteen behandlar för
första gången de tyska internernas öde ur ett
tyskt perspektiv. Han skildrar händelseför¬
loppet via en rad dramatiska personöden på
basis av mångåriga efterforskningar och in¬
tervjuer.

Källmaterialet
Det mest omfattande materialet om de mili¬
tära flyktingarna och intemeringslägren finns
i Krigsarkivet, närmare bestämt i Försvars¬
stabens Interneringsavdelnings arkiv som
intensivt utnyttjats av Ekholm. Till Krigsar¬
kivet förs arkiv från krigsmakten i hela lan¬
det och där finns sedan 1960 en volym med
lägerarkivet från Rinkaby-Gälltofta med
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lägerchefens kortfattade dagbok 23/11-4/12
1945, namnlistor, kassaböcker, lägerorder,
några skisser över området m.m. Dessa hand¬
lingar hade den avgående militära lägerled¬
ningen redan i månadsskiftet november/de¬
cember 1945 överlämnat till landsfogden
Gustaf Persson från Stockholm.ÿ
De regionala och lokala civila myndig¬
heternas arkiv förs till landsarkiven. De försvarshemliga handlingarna i dessa myndig¬
heter har i fredstid varit få till antalet, de har
förvarats för sig och småningom gallrats eller
ordnats som ett litet separat delarkiv för varje
myndighet. Under andra världskriget växte
andelen försvarshemliga handlingar, men
hårda och till synes systematiska gallringar
gör det svårt att direkt rekonstruera hur
säkerhetsarbetet i praktiken berörde de civila
myndigheterna, lokalsamhället och den en¬
skilde medborgaren.7 Vi kan dock i viss mån
kompensera detta med andra handlingar i
civila myndigheters arkiv, i de militära arki¬
ven och genom uppgifter i pressen.
För forskaren gäller det att lägga pussel
och då kan viktiga uppgifter hämtas ur sam¬
tida tidningar. Lokalpressen var omfattande i
mitten av 1900-talet och bevakade noggrant
sitt spridningsområde även när rikspressen
var ointresserad. Ytterligare uppgifter kan
fortfarande erhållas genom att intervjua
ögonvittnen.
Lägerarkivet från Rinkaby från den period
då ansvaret låg hos Civilforsvarsstyrelsen
och länsstyrelsen, d.v.s. från den 8 december
1945 till månadsskiftet januari/februari
1946, fanns länge i plomberade trälårar med
material från krigsåren hos länsstyrelsen i
Kristianstad. Handlingarna har bevarats i till
synes ursprunglig ordning och bildar ett in¬
takt lägerarkiv från perioden 8 december till
slutet av januari. Dessutom finns här hand¬
lingar från försvarsavdelningen inom läns¬
styrelsen. Materialet ger en fyllig och mång¬
sidig bild av såväl föreskrifter som dagliga
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rutiner och allvarligare händelser i lägret.8
Det är ett viktigt material eftersom informa¬

tionen om denna lägerperiod hittills varit
bristfällig.
1 landsarkivet finns också flera olika typer
av polisarkiv med handlingar om lägren och
internerna. På landsbygden fanns lands¬
fiskaler dit lägerledningen hade skyldighet
att rapportera brott, dödsfall och rymningar.
Rinkaby och Gälltofta tillhörde Fjälkinge
landsfiskalsdistrikt med kontor i Åhus. Lik¬
som nästan alla landsfiskalsarkiv i Lunds
landsarkivdistrikt är arkivet hårt gallrat; diariema med sina anteckningar om anmäl¬
ningar finns kvar men tillhörande akter är i
stort sett förstörda i enlighet med gällande
regler. Vissa av de uppgifter som sålunda
förstörts i landsfiskalens arkiv återfinns dock
i andra arkiv, bl.a. i arkivet efter länets lands¬
fogde. Denne var chef för länets polisorgani¬
sation under landshövdingen, och i hans
arkiv finns bl.a. korrespondens och rapporter
inom polisorganisationen.
Många polisärenden under kriget engage¬
rade slalspolisen. Denna elitstyrka bildades
ett par år efter Ådalskravallema och var
direkt underställd en statspolisintendent i
Stockholm, som i sin tur lydde under social¬
minister Gustav Möller. Statspoliser kunde
med denna organisation enkelt beordras till
andra delar av landet. I Skåne var statspolisen gemensam för båda länen och förlagd till
Malmö. Den bestod av en ordningsavdelning
för bevakningsuppdrag, vars arkiv är hårt
gallrat, och en kriminalavdelning, vars arkiv
är i stort sett intakt och innehåller viktiga käl¬
lor om flyktingarna och lägerverksamheten.9
Här har framförallt utnyttjats den omfattande
rapportserien. Information ur ovan nämnda
arkiv kan kompletteras med andra källor. Av
material från rättegångar i domstolsarkiven
har här utnyttjats domboksmaterial från
Malmö Rådhusrätt.
För att komplettera helhetsbilden och få

indikationer om när ytterligare uppgifter
borde finnas i arkiven har jag gått igenom
tidningen Kristianstadsbladet under några
månader kring årsskiftet 1945/46. Valet av
just en lokaltidning är medvetet. Skildring¬
arna brukar vara utförligare och mindre på¬
verkade av förhållandena på riksplanet än i
rikspressen, vilket är särskilt viktigt i detta
fall. Statsministern hade nämligen vädjat till
pressen att visa återhållsamhet i rapporter¬
ingen. Det har inte varit möjligt att utvidga

stort antal alternativa lägerplatser och dessa
skulle enligt planerna bemannas med lokal¬
forsvarsforband. Stilleståndsdagen den 8 maj
gav försvarsstaben order om att upprätta ett
läger i Småland på Ränneslätt och ett i Skåne
i Bökeberg; samtidigt gavs tillstånd att även
använda militära linjeförband. '0 Lägret i
Bökeberg låg väl till för flyktingar längs syd¬
kusten. Redan samma dag rapporterades 80
man vara internerade i lägret och de följande
dagarna vällde flyktingarna in. Flertalet an¬
lände med båt men några kom med militärplan
som nödlandade på svensk mark. Enbart den
10 maj kom närmare tusen man till södra
Skåne. Även till Blekinge kom många flyk¬
tingar som torde ha samlats upp via Kalmar.11
Lägret i Bökeberg kunde endast ta 400
man och blev snabbt för litet. Nya flyktingar
måste därför föras till Ränneslätt och Backamo, och redan den 27 maj beslöt försvarssta¬
ben att lägga ned Bökeberg. De 126 letterna
skulle föras till Ränneslätt, de övriga till ett
nyinrättat underläger till Backamo i Grunnebo. De sista internerna tycks ha lämnat
Bökeberg den 4 juni.12

studien till Kristianstads Läns-Demokraten
och Kristianstads Läns Tidning. En komperativ studie av dessa tidningar torde inte bara
ge fler uppgifter utan också en intressant bild
av stadens politiska spänningsfält under
denna period, särskilt som den egna militären
riskerade att ådra sig kritik för sitt sätt att
sköta bevakningen av de tyska militärerna.

Lägret i Bökeberg
Tre av sju svenska läger för militära flyk¬
tingar kom att upprättas i Skåne. Redan före
krigsslutet hade miiitären rekognoserat ett

Fartyg ankomna till Ystad och hamnar i dess närhet den 10 maj 1945.
Fartyg

Från

Till

UJ 315
Emma
Carin 1
W 591

Hela*

Ystad

Schwan (vrak)
Neptun Kus 40
Go 27

150
165

22
Skillinge
Simrishamn

48
147
30

19
89

Martha
D 38 G
Schulau

7

22
29

Silecia

Leopard
Maria**

Antal

flyktingar

Ystad

8
89 (+ 9 civ)

Summa

Anmärkningar

150
315
337

En ford till sjukhus

385

Avlusade

532
562
581
670
677
699

728
736
825

*Hela - udde vid Danzig. **Ankom den 1 1 maj,
Källa: Försvarsslaben/Intemeringsavd. 1945-05-22 nr 560. Efter Ekholm 1995:1 s. 57.
1 26 balter kom till Ystad redan den 9 maj med fartygen Alsnis och Potrimbs (enligt Enqvist s.19).
Í3

Berättelser från Bökeberg vittnar om att
bevakningen var mindre strikt. Internerna
kunde ta emot besök och till och med röra sig
utanför lägret. Det framgår av Runsteens be¬
rättelse om en av de internerade, jaktpiloten
Ludwig Niemen, som under flykt från Lett¬
land mot Hamburg blivit tvungen att flyga in
över Sydsverige sedan ena bensintanken träf¬
fats av ryskt jaktflyg. Han landade på en gård
nära Malmö och den första han mötte var
dottern på gården. De lärde känna varandra
och blev förälskade. Hon kunde besöka
honom i lägret och han kunde i sin tur smita
ut på nättema. När Bökeberg stängdes för¬
flyttades han till Backamo, men lyckades
rymma därifrån och hölls sedan gömd av
hennes familj och deras vänner tills faran för
utlämning var över. Ett par år senare blev de
man och hustru.13

Lägren i Rinkaby och Gälltofta
Militär organisation
september— december 1945
I september inledde de svenska myndighe¬
terna förberedelserna för utlämning. Ett nytt
läger öppnades nu i Rinkaby, närmare en
tänkt utskeppningshamn, ett läger i Havdhem
på Gotland evakuerades och man gjorde yt¬
terligare omflyttningar mellan lägren. Efter
hand isolerades internerna från yttervärlden.
Om Rinkaby har det skrivits mindre än om
de läger som upprättades redan under som¬
maren. Curt Ekholm redovisar och analyse¬
rar i sin avhandling många uppgifter, men
han ger inte någon samlad bild av Rinkaby på
samma sätt som av Ränneslätt. Lägerchefen,
överste Stenholm, skrev sina minnesan¬
teckningar om Rinkaby 1971, och dessa låg
delvis till grund för Sigurd Krappes fram¬
ställning på 1990-talet; Krappe var chef i
Gälltofta under Stenholm. Båda behandlade
Rinkaby-Gälltoftas militära period som av¬
slutades i början av december.
14

Ett planeringsbeslut om Rinkaby togs den 12
september 1945. Lagerchef blev major Helmer
Mömer, en välkänd officer vid regementet A3
i Kristianstad och med en guldmedalj i ridning
vid OS i Amsterdam 1920 bland sina person¬
liga meriter.14 För bevakningen utnyttjades
både stamanstäUd militär och värnpliktiga.
Sedan den svenska beredskapen hävts vid
halvårsskiftet fanns nämligen en generalorder
som tillät inkallelse av militär personal för att
bevaka intemeringslägren. De första 100 inter¬
nerna anlände från Ränneslätt den 25 septem¬
ber för att utföra förberedelsearbeten. De 620
internerna från Havdhem lämnade Gotland en
av de första dagarna i oktober och kom till Rin¬
kaby ett par dagar senare.15
För lägret i Rinkaby gällde av allt att döma
till att börja med de principer som under den
lugna sommaren tillämpats i de andra lägren.
Ordningen byggde på goda relationer mellan
interner och svensk militär lägerledning. För¬
svarsstaben hade bestämt att de internerade
skulle ha kvar sina befälsgrader och lägerled¬
ningen hade mycket att vinna på en funge¬
rande militär organisation bland internerna,
bl.a. för att kunna begränsa bevakningspersonalen. Internerna hölls intensivt sysselsatta
med arbete och olika fritidsaktiviteter. De
var enligt konventionerna skyldiga att utföra
arbete för lägrens skötsel och administration,
men en stor del av styrkan arbetade dessutom
dagtid på lantbruk i närheten med bet- och

potatisplockning,16
Lägret i Rinkaby var inte bara en förlägg¬
ning. Som illustreras av en samtida karta
(s. 16-17) var det att likna vid ett samhälle i
miniatyr med bostadsbaracker, kontor, verk¬
städer, stall, sjukstuga m.m. Inledningsvis
hade internerna många kontakter med ytter¬
världen, och principen under Mömers tid
som lägerchef var viss frihet under ansvar.
Internernas arbete på omgivande lantbruk
och motionsrundor på övningsfältet ingick i
detta mönster. Interner med vissa funktioner

i lägret kunde få besöka Kristianstad i
tjänsteärenden och någon gång beviljades
bevakad permission även för andra ärenden.
Den 16 oktober inträffade emellertid en
tragisk händelse som fick följder för lägret i
Rinkaby. Den tyske internen Paul Helfsgott
sköts till döds av en värnpliktig på enkelpost
när han vid 4-tiden på morgonen skulle pas¬
sera ut genom en lägerport för att sköta om en
häst i stallet. Internernas reaktion blev kraftig
och händelsen väckte stor uppmärksamhet på
olika håll. Helfsgott begravdes under stora
hedersbetygelser den 19 oktober i Rinkaby
kyrka. Den bland tyskarna populäre major
Mömer fick bära en stor del av ansvaret och
ersattes som lägerchef.17
Han efterträddes den 20 oktober av den
mer strikte översten Holger Stenholm vid 16 i
Kristianstad, som hade att hantera en mycket
svår och känslig situation. Lägret omorgani¬
serades och bevakningen förstärktes. Strålkastarbelysning anskaffades och vaktposter¬
na fick vakthundar till hjälp (hundarnas löp¬
linor framgår av kartan). Under Stenholms tid
som lägerchef ökade behovet att kunna sära
på olika grupper av interner på grund av na¬
tionalitet eller politiska åsikter. Därför mon¬
terades snabbt ett antal baracker i grannbyn
Gälltofta, och den 26 oktober togs formellt
beslut att flytta icke-tyska minoriteter dit. An¬
talet interner i det nya lägret uppgick små¬
ningom till cirka 150 personer. Majoriteten
tyska interner kom att förbli i Rinkaby.18
Även över Gälltofta har en karta bevarats
(s.18). Detta läger var långt mindre än
Rinkaby både vad gäller antalet interner och
areal. Den inre delen bestod av tre baracker,
inhägnade av taggtråd på ytan 50x50 meter,
vilket innebar att det bara var ett par hundra
steg runt lägret. I andra hörnet av lägret fanns
ytterligare två inhägnade baracker. Sovbåsen
var trånga och de hygieniska förhållandena
spartanska. I slutfasen hårdnade förhållan¬
dena ytterligare.19

Utlämningarna inleds
Vid månadsskiftet november/december ge¬
nomfördes så den första utlämningen.
Inför denna bröts enligt Ekholm det förtro¬
endefulla samarbetet mellan interner och bevakningspersonal. Orsaken var internernas
fruktan för att hamna i sovjetisk fångenskap,
men också att de uppfattade en utlämning
som ett svek från svensk sida. Hungerstrejk
bröt ut i Ränneslätt.
Inför transporterna hade regeringen skickat
höga ämbetsmän som observatörer i lägren. I
Rinkaby-Gälltofta var det vid den första ut¬
lämningen militärbefälhavaren general af
Klercker, landshövding Allan Rodhe och
landssekreteraren Fjellman. Vid middagstid
den 30 november (just då hade tågtranspor¬
terna inletts från Backamo-Grunnebo) spred
sig oron i Rinkaby, vilket Stenholm satte i
samband med att en ämbetsman meddelat in¬
ternerna att alla protester var lönlösa.
Situationen bedömdes som kritisk, och på
kvällen och natten övertog regeringen det
direkta befälet över Rinkaby. Överste Sten¬
holm fick rapportera till försvarsstaben i
Stockholm, där man hade kontakt med det
konsultativa statsrådet Eije Mossberg och
försvarsminister Allan Vougt. Regeringen
stoppade en planlagd utrymning kl. 7 nästa
morgon, då man efter händelser i Grunnebo
ville undvika blodbad. Man vägde möjlig¬
heten att skjuta upp utlämningen mot den
irritation det skulle vålla på sovjetisk sida.
Regeringen beslöt dock att fullfölja och läg¬
ret besattes kl. 1 1 .30 genom en blixtaktion av
en bataljon ur 16, två fältpoliskompanier och
statspolis i tre bussar. Ett antal interner lyck¬
ades likväl skada sig, men operationen gick
bättre än myndigheterna befarat - en slutsats
som egentligen bara understryker dramatiken
i andra läger.
Gälltoftalägret kunde utrymmas på efter¬
middagen utan att polisen behövde ingripa,
15
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Samtida skiss över det intemeringsläger som inrättades i den svenska militärens läger på Rinkabyfältet.
Observera närheten till järnvägen. Flera av byggnaderna står fortfarande kvar.
Källa: Länstyrelsen i Kristianstads län, hemligt arkiv 1891-1971 vol. F2A:6.
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men även här var dramatiken stor. 41 man
fördes till sjukhus efter självstympning och
tre saknades. De sistnämnda påträffades
dock gömda och fördes ombord på tåget.
Några personers öde måste nämnas. Den
respekterade österrikiske kaptenen Leopold
Muck, som varit tysk lägerchef i Havdhem,
hade på morgon hängt sig i Gälltofta. Kapten
H. E. Reiche, som kom från Ränneslätt och
blev tysk lägerchef i Rinkaby, fick ett nerv¬
sammanbrott och fördes till sjukhus. Vidare
avled Fritz Krey, en av flera sjukvårdare som
tagit gift ur lägrets medicinföråd.
Från Rinkaby och Gälltofta genomfördes
transporterna den 1 december med två tåg,
det första med 396 man från Rinkaby och det
andra med 155 man från både Rinkaby och
Gälltofta. För att hindra fortsatta självstymp¬
ningar hade allt löst plockats bort ur de gamla
personvagnarna. Öppningsbara fönster hade
satts igen med träskivor och toalettdörrarna
hade tagits bort. Stats- och fältpoliser samt
militär bevakade ombord på tåget. Även sta¬
tionerna längs spåret bevakades och motor¬
cykelpatruller var beredda att spåra eventu¬
ella avhoppare. Transporterna förlöpte dock
tämligen lugnt. Efter nervpress och hunger¬
strejk och den dramatiska utrymningen hade
de flesta givit upp. Framme i Trelleborg
lyckades dock tre interner skära upp puls¬
ådern med ett rakblad, men de kunde räddas
till livet. Sammantaget rapporterades tre
avlidna, åtta rymda och 18 saknade för
Rinkaby-Gälltofta, och dessa höga siffror
anser Ekholm till stor del var följden av re¬
geringens intervention. Under de följande
dagarna återfanns nästan alla saknade i un¬
derjordiska gångar och hålor i lägren.
I Rinkaby liksom i de andra lägren hade en
tredjedel varit beredda att skada sig själva för
att undgå utlämning, och efter den första om¬
gången låg 312 interner från Rinkaby-Gäll¬
tofta på sjukhus, flertalet i Malmö och Häss¬
leholm.20
17
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CivilförsvarsstyrelseriAänssry reisen
december 1945-januari 1946
I början av december fanns således närmare
1.100 interner kvar i landet, därav de 166
balterna. De första dagarna låg nästan alla på
beredskapssjukhus i Syd- och Mellansverige.
18
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Samtida skiss över det
lilla läger i byn Gälltofta
som snabbt inrättades
för minoriteter från Rinkaby. Källa: Länstyrel¬
sen i Kristianstads län,
hemligt arkiv 1891-1971
vol. F2A:6.

Rinkaby-GälHofta blev efterhand huvudläger
för dem som tillfrisknat och kom snabbt att
fyllas med nya interner.21 Först hade dock
regeringen den 7 december lagt över ansvaret
för lägren på Civilforsvarsstyrelsen och
länsstyrelserna. Det kan ses som ett led i

övergången till förvaltning i fredstid, men
också tolkas som att regeringen var missnöjd
med militärens insatser efter hungerstrejker
och andra händelser. För den senare tolk¬
ningen talar att militär personal även i fort¬
sättningen skulle medverka i bevakningen.22
En tänkbar förklaring är att regeringen miss¬
trodde delar av officerskåren som uppfatta¬
des som tyskvänlig. Det är väl känt att många
officerare som tjänstgjort i lägren och lärt
känna internerna uppfattade utlämningen
som motbjudande och några tog direkt ställ¬
ning i skrivelser. Till saken hör att enligt de
internationella konventionerna, som var väl
kända av officerskåren, hade det inte varit
nödvändigt för det neutrala Sverige att lämna
ut internerna.23
Civilforsvarsstyrelsen var inte odelat posi¬
tiv till att överta lägeransvaret eftersom man
hade bristande erfarenhet av militär interner¬
ing. Till svårigheterna bidrog att flera myn¬
digheter med delvis olika regelverk skulle
samverka. Det gällde främst Medicinalsty¬
relsen, länsstyrelserna, statspolisen och de
militära myndigheterna. Civilforsvarsstyrel¬
sen överlämnade omedelbart det direkta an¬
svaret för driften av Rinkaby-Gälltofta till
Länsstyrelsen i Kristianstads län och ut¬
nämnde statspoliskommissarien Albert Lind¬
roth i Malmö till ny lägerchef. Denne var inte
obekant med förhållandena efter att ha fört
befäl över ett 50-tal statspoliser i Rinkaby i
samband med utlämningen några dagar tidi¬
gare.24 Under hans knappa två månader som
chef för lägren genomfördes de två sista utlämningama.
Vi förväntar oss kanske att öppenheten
och informationen från lägren skulle öka i
och med övergången från militär till civil för¬
valtning. Så blev dock inte fallet utan åt¬
gärderna gick i motsatt riktning. Snart var
internerna avskurna från yttervärlden och
den fortsatta internerings verksamheten blev
föremål för konsekvent mörkläggning, som

underlättades av att pressen snart åter kon¬
centrerade sig på balterna och deras hunger¬
strejk.
Myndigheternas fortsatta strategi kan här¬
ledas till ett möte i Stockholm den 6 decem¬
ber i Civilforsvarsstyrelsens regi. Kallade var
landsfogdar och civilförsvarsdirektörer i de
berörda länen, statspolisintendenten, repre¬
sentanter för försvarsstaben och de tidigare

militära lägercheferna. Mötet ledde till att
internerna isolerades i det närmaste helt från
omvärlden. Nästan totalt besöksförbud in¬
fördes. Brevcensur organiserades. Internerna
fick endast lyssna till vissa radioprogram.
Radiotjänsts dagsnyheter från TT tilläts inte
och inte heller dagstidningar.25
Curt Ekholm med sin militära bakgrund
betonar att militär och polis representerade
olika kulturer och att detta drabbade inter¬
nerna som hyste större misstro mot polisen.
Stämningen blev inte bättre av att de statspoliser som nu förstärkte bevakningsstyrkan
var klädda i svarta uniformer som påminde
om tyska SS-uniformer. De välväxta statspolisema kallades ibland »klädskåpen» av de
tyska internerna. De nya lägerchefema och
deras polisiära medhjälpare brukade hantera
ett helt annat klientel och försökte inte fort¬
sätta det förtroendefulla samarbetet med in¬
ternerna. Ekholms förklaring till detta är en
allmänt negativ inställning till tyskar och att
polisen kände trycket att undvika ytterligare
tragedier vid utlämningama. Den nya attity¬
den mot internerna var emellertid inte inskri¬
ven i några instruktioner utan framkommer
genom olika berättelser.26 Samtidigt får man
förutsätta att internerna bibehöll viss kontakt
med svensk militär personal genom bevak¬
ningsmanskapet.

Fortsatta utlämningar
Den 8 december anlände överraskande det
sovjetiska fartyget Belostroov till Trelleborg.
Till Sovjetunionens förtrytelse undantog den
19

svenska regeringen åter balterna. Dessutom
undantogs ett antal interner som inofficiellt
var föremål för utredning. I gengäld arrange¬
rades snabbt nya transporter av tyska inter¬
ner. Från beredskapssjukhuset i Ulricehamn
fördes först 117 tyskar till Gälltofta den 11
december och två dagar senare kom 173
tyskar från Borås till Rinkaby. Till det vän¬
tande fartyget fördes den 14 december 145
man direkt från beredskapssjukhuset i Häss¬
leholm, varav 7 fick bäras ombord. Samma
dag ilastades 318 man från Rinkaby och
Gälltofta och nästa dag ytterligare 209 man.
Inbrytningen i lägret hade skett överraskande
för internerna, och organisatoriskt har denna
andra utlämning kommit att betraktas som en
framgång för svenskarna. Denna gång
skedde transporterna till Trelleborg med
buss. Belostroov avgick den 16 december.27
Efter den andra omgången fortsatte trans¬
porterna inför nästa utlämning som dock
kom att dröja en dryg månad. Till Rinkaby
och Gälltofta kom nya omgångar av interner
som tillfrisknat. Till beredskapssjukhuset
Fridhem i Hässleholm fördes sjuka och ska¬
dade interner från beredskapsjukhus som
lades ned, och i den takt de repade sig fördes
de vidare till lägren. I början av januari bör¬
jade även balter omplaceras söderut, och den
18 januari skedde så den sista transporten till
Rinkaby.
För att bättre kunna hantera situationen i
lägren hade myndigheterna den 10 december
installerat en kurator, fil. kand. Gunnar Rei¬
mers från Lund, och denne har givit sin bild
av sin verksamhet och situationen i lägren i
en rapport. Han beskriver sig som kontakt¬
person mellan internerna och omvärlden. Till
de större vardagliga problemen i lägren
hörde att många interner blivit av med kläder
och andra tillhörigheter i samband med de
många transporterna. För de isolerade inter¬
nerna återstod inte många sysselsättningar.
Det var ont om litteratur på tyska även om
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Riksföreningen Sverige-Tyskland hade över¬
lämnat ett antal volymer. Kortspel var popu¬
lärt och marketenteriet var den samlande
punkten i lägren. Internerna ägnade dess¬
utom en del av sin tid åt att skriva brev, mel¬
lan två- och trehundra brev skall dagligen ha
passerat censuren. Reimers skall ha hjälpt
internerna att författa skrivelser och svarade
själv för censuren. Hans egentliga uppgift
skall ha varit att motverka allt tal om av¬
transport och försöka skingra internernas
tankar, och han bedömde själv att han lyckats
väl med detta och att stämningen trots situa¬
tionen blivit bättre och bättre. De besök som
präster och andra personer gjorde i lägren
bedöms i gengäld mindre positivt av Rei¬
mers; de skall snarare ha bidragit till att öka
internernas oro. Hans egen karaktäristik av
internerna, som präglas av tidstypisk rätt¬
framhet, utföll till tyskarnas och särskilt till
de tyska officerarnas förmån i jämförelse
baltema som sägs vara mindre disciplinerade
och mer tungsinta. Den slutsats man kan dra
av detta är att den större skillnaden i språk
och kultur bör ha gjort lägerlivet svårare för
de baltiska internerna.28
Inför den tredje utlämningen var strategin
väl beprövad. Lägren besattes i en ny blixtak¬
tion och internerna bussades från Rinkaby
och Gälltofta. Ett sjuttiotal interner fördes
direkt från beredskapssjukhuset i Hässle¬
holm. På grund av att hårt väder hindrade Be¬
lostroov att nå kaj fick en övernattning i all
hast organiseras i en sommarrestaurang i
Falsterbo. Nästa dag den 25 januari genom¬
fördes utlämningen i Trelleborg. Denna gång
bevakade lokalpressen noga händelserna.29
I och med den tredje utlämningsomgången
hade enligt Ekholms beräkningar samman¬
lagt 2.518 personer överlämnats till Sovjet¬
unionen, därav 146 balter. 310 tyskar och 54
polacker från östfronten hade istället sänts
till sina respektive hemländer. 104 interner
blev tills vidare kvar i Sverige. Frapperande

är att hela 98 tyskar avlidit redan innan utlätnningama inleddes. Därefter dog ytterli¬
gare sex tyskar och två balter, alla utom en på
grund av självmord. 25 interner hade rymt.30

Rymningar undan utlämning
Det finns ingen anledning att betvivla att
flertalet interner uppfattade en utlämning till
Sovjetunionen som direkt livshotande. I mot¬
sats till baltema, som in i det sista hoppades
att opinionen skulle få den svenska reger¬
ingen att ändra beslutet, kunde de tyska in¬
ternerna inte förlita sig på motsvarande stöd.
De försökte i sin förtvivlade situation beveka
svenska myndigheter i brev och telegram,
många med budskapet att de rätteligen skulle
utlämnas till västzonema. Andra interner tog
saken i egna händer och försökte rymma.
Några kännbara straff kunde inte utdömas
vid ett eventuellt gripande. Följden blev
disciplinstraff, d.v.s. arrest ett mindre antal
dagar (Genévekonventionen artikel 50). I
slutfasen förekom att infångade interner
hölls inlåsta i fängelset i Kristianstad. Ett 25tal förrymda tyska interner kunde emellertid
ta sig ur landet eller hålla sig undan tillräck¬
ligt länge för att undgå utlämning. Inga
rymde framgångsrikt från Ränneslätt. Hälf¬
ten av rymlingarna kom från Backamo,
Havdhem eller från olika sjukhus; den andra
hälften rymde från Rinkaby-Gälltofta.31
Den svenska historieforskningen har i
ringa mån intresserat sig för händelserna
kring rymningarna och de förrymda interner¬
nas vidare öden. Ekholm skriver så sent som
på 1980-talet att de förmodligen hade lämnat
landet. Med hjälp av det regionala källmate¬
rialet och Runsteens framställning kan vi
emellertid få en fylligare bild av den drama¬
tik som omgav rymningarna.
Genom att studera omständigheterna kring
försvinnandena kan vi också få kunskaper
om hur man på olika håll såg på dessa och

hur mycken energi myndigheterna var be¬
redda att offra på att spåra upp och straffa
personer som underlättat rymningarna
genom försumlighet, passivitet eller direkt
medhjälp i planeringen eller som transporte¬
rat och gömt flyktingar. Vi kan även få en
bild av personer som var beredda att bistå
rymlingarna. En rad frågor inställer sig.
Fanns det särskilda händelser som utlöste
flyktförsöken? Hur gick internerna till väga i
sina försök att rymma? Agerade de individu¬
ellt eller i grupp? Var man lojal mot kamrater
som planerade att fly? Hade de som rymde
hjälp utifrån? Hur reagerade lägerledningen

och den allmänna opinionen?
Internerna prövade en rad flyktmetoder.
De grävde tunnlar och hålor i den sandiga
marken, de försökte ta sig över stängslen och
lura vakterna. De flesta rymningsförsök
misslyckades, men förvånansvärt många
kunde fly lägren även om flera interner greps
tämligen omgående. En genomgång av hän¬
delseförloppet visar att lyckade rymningar
genomfördes under alla tre lägerchefemas
ämbetsperioder och i ett fall även efter det
som kom att bli den sista transporten till Sov¬
jetunionen.32
Under lägerchefen
major Helmer Mörner, A3
Under Mörners månad som lägerchef rymde
fyra tyska intemer. Den 9/10 försvann Stabs¬
feldwebel Walter von Heyman och Obergefreiter Johann Schneider och den 14/10
Gefreiter Werner Ahrweiler och Gefreiter
Willy Ossdorf. Jag har inte funnit några när¬
mare uppgifter om omständigheterna kring
deras försvinnanden eller senare öden. Över¬
huvudtaget är uppgifterna om Mörners pe¬
riod knapphändiga och har präglats av den
tragiska dödsskjutningen av internen Paul
Helfsgott. Jämfört med de efterföljande lägerchefema tycks Mörner ha varit mindre
formell till sin natur. Överste Stenholm häv-
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dar att de första rymningarna underlättats av
bristfällig bevakning och avspärrning. Det
fanns endast enkelstängsel när han tillträdde
som lägerchef.33 Under von Eckstaedt-utredningen (se nedan) förekom obekräftade på¬
ståenden av Otto Naujacks om att Mömer i
ett tal på tyska indirekt skulle ha uppmanat
interner att rymma och senare direkt ha med¬
verkat härtill.
Under lägerchefen
överste Holger Stenholm, 16

Stenholm lät förbättra avspärrningarna och
bevakningen hårdnade, men ändå genomför¬
des nya rymningar. Den första rymningen
under hans tid som lägerchef utfördes den
26/11 av Otto Naujacks, en cirkusartist och
tusenkonstnär som av de svenska myndighe¬
terna registrerats som holländare. Till
Rinkaby kom han med kontingenten från
Gotland i början av oktober. Han vann läger¬
ledningens förtroende och fick svara för
transporter med häst och vagn till och från
lägret. Han lyckades föda upp några smådjur
i lägret och innan han skulle utlämnas skulle
han nu få sälja dem till en bonde i närheten.
Lägerchefen i Gälltofta avdelade två man
som beväpnad eskort. Bonden bjöd på både
det ena och det andra, och då passade Nau¬
jacks på att försvinna. Polisen hade inga spår
efter Naujacks innan han överraskande greps
av tullen i Hittarp i mitten av maj 1946 34
Den 1/12 rymde två tyskar från Rinkaby,
Unterofficier Peter Hansen och Unterofficier
Helmut Nauke. Av dem hade polisen heller
inga spår förrän mitten av maj 1946.
Under lägerchefen statspoliskommissarie
Albert Lindroth, Malmö

På juldagen 1945 rymde hela sex interner. I
en rapport hävdade lägrets kurator Gunnar
Reimers att uppgifter till internerna från en
besökande representant för KFUM:s Världs¬
förbunds Krigsfångehjälps stockholmskon22

tor. en ingenjör Arvid Norén, skulle ha utlöst
rymningen. Han skall ha berättat för inter¬
nerna, som nu var helt avskuma från nyheter,
att det inte längre fanns något hopp om att de
skulle få stanna i Sverige. De båda präster
som medverkade vid julfirandet i lägret,
den tyske kyrkoherden i Göteborg Pfarrer
Kiesow och kyrkoherde Emst Erling från
Lund, hade båda först fått skriva på en för¬
bindelse att inte samtala om annat än reli¬
giösa frågor.35
Bland dem som rymde på juldagen var
Sanitetsoberfeldtwebel Gerhard Hertel, och
Sanitetsobergefreiter Hans Frohne. De greps
av hemvärnet i Sätaröd den 27/12. De hade
inte hunnit mer än ett par mil på grund av en
fotskada. Enligt egna uppgifter hade de hållit
sig gömda i höstackar på dagarna och för¬
flyttat sig nattetid i riktning Helsingborg.
Uppenbarligen hade de fått klara sig utan
hjälp. Efter gripandet fördes de först till
polisarresten i Kristianstad och sedan vidare
till straffängelset i staden, där länsstyrelsen
fått tillstånd att hålla interner inlåsta.36
På juldagen försvann också Obergefreiter
Herbert Fuchs och Feldwebel Wilhelm Lang.
Samma dag rymde Leutnant Helmuth Jensch.
Av dem saknade myndigheterna länge alla spår.
Runsteen har emellertid långt senare rela¬
terat hur Jensch utnyttjade att bevakningen
lättade under julhelgen. Han tog sig ensam
över staketet med sin madrass som skydd
mot taggtråden, parerade nästa tåg i Rinkaby
och smög sig ombord på detta, steg av vid
den första stationen i Balsby och tog risken
att knacka på i ett av husen i byn. Han lycka¬
des förklara sin situation och den överras¬
kade familjen såg till att lotsa honom till en
familj Nordborg i Malmö med hjälp av en
gymnasist som kunde en del tyska. Jensch
tillhörde inte dem som avslöjades. Med bi¬
stånd av sympatisörer, däribland en tyska
som senare blev hans hustru, kunde han hålla
sig dold i Malmö och Lund tills faran för ut-

lämning var över. Han blev kvar t Sverige och
slutade som stadsjurist i Västerhaninge.37
Låt oss återvända till Rinkaby där läger¬
ledningen efter juldagsrymningarna skärpte
bevakningen. En styrka under befal av löjt¬
nant Åke Ehrenberg arbetade under flera
dagar med att förstärka och höja stängslen,
men den omedelbara effekten blev nya
rymningsförsök. Den tyske internen Adolf
Schmidt utnyttjade att många svenska solda¬
ter var i rörelse på lägerområdet. Han be¬
blandade sig med dem den 30 december och
försökte på så sätt rymma genom en av lägerportama. Schmidt upptäcktes dock i tid av
några poliser på grund av att han bar ett vitt
skärp till sin svenska uniform.38
Bättre lyckades Oberleutnant Franz Hengstermann, Leutnant Heinrich Kuhn och Leut¬
nant Werner Prenzel som samma dag obe¬
märkta tog sig ur lägret. De hade använt
samma taktik som Schmidt, men förberett sig
så väl att inga yttre tecken på uniformerna
avslöjade att de var interner. De kontaktade
via en telefonkiosk en civilanställd sympati¬
sör som hämtade dem och arrangerade bil¬
transport till Göteborg, där de togs om hand
och hölls gömda av sympatisörer. Polisen
hade sedan inga spår efter dem förrän vid
mitten av maj.39
Efter den 30 december rapporterades inga
ytterligare rymningar före utlämningama. De
förstärkta bevakningsåtgärdema hade uppen¬
barligen effekt. Civilforsvarsstyrelsen va¬
kade också över rutinerna och reagerade mot
att internerna vistades utomhus »relativt sent
på dagen». Myndigheten uppmanade den 3
januari länsstyrelsen att överväga utegångsförbud under viss tid av dygnet.40

Von Eckstaedt - på rymmen i greve
Mömers byxor?
De som låg kvar på sjukhus efter den 25 ja¬
nuari riskerade fortfarande att utlämnas och
snart inträffade ännu en rymning, spektaku-

lär och med full information till lokalpressen.
I Kristianstadsbladet fanns den 30 januari
följande rubriker:

—

Tysk intern bortförd från lasarettet
i falsk ambulans?

Pimpinel Smith i skånsk upplaga gör
sensationell kupp.

Vem är Röda Nejlikan?

Intemen Emst-Gustav Vitzum von Eckstaedt, snart känd som den österrikiske gre¬
ven von Eckstaedt, vårdades på Kristianstads
lasarett för bensår och sviterna efter en magsårsoperation, när han försvann från sjuk¬
sängen natten till den 28 januari. Polisen stod
till en böijan utan spår men satte in stora
resurser i spaningarna, eftersom man från
början misstänkte att en organisation låg
bakom försvinnandet. Utredningen kunde
genom en polisläcka följas i pressen, och
efter ett par veckor meddelades sensationellt
att von Eckstaedt gripits hos två äldre damer
i Uddevalla. De visade sig vara släkt med en
av de misstänkta, den civilanställde motor¬
ingenjören Albin Svensson, och därmed
kunde polisen börja nysta upp ett nätverk av
personer som bistått flera av de tidigare rym¬
lingarna.41
1 fokus för utredningen om von Eckstaedts
rymning stod länge major Mömer, den tidi¬
gare lägerchefen i Rinkaby. Han hade nämli¬
gen besökt von Eckstaedt på lasarettet kort
före rymningen, iklädd galauniform inför be¬
gravning av godsägare Gilbert Kennedy på
Råbelöf, men hade sedan alibi på grund av ett
släktbröllop i Stockholm. Polisen försökte
bevisa att rymmaren burit ett par av Mömers
byxor, som denne skulle ha smugglat in
under galauniformen. Efter idog spaning
lyckades man slå fast att sådana byxor sålts i
en av staden butiker, vars innehavare dock
uppgav att han inte mindes kunden. Polisen
lyckades under utredningen inte få tillräck¬
ligt med bevis mot Mömer och denne gick
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istället till motattack inför domstol och i an¬
mälan till JO och JK.
Bindande bevis fanns däremot mot motor¬
ingenjören, som den 1 augusti stod åtalad
tillsammans med två sjuksköterskor på lasa¬
rettet. De dömdes vardera till en månads
fängelse villkorligt. Samma dag ställdes löjt¬
nant Ehrenberg inför krigsrätt beskylld för att
ha underlättat rymningar, men åtalets lades
ned.42
Naujacks bekännelser och livlinan avslöjas
Innan utredningen om von Eckstaedt var klar
gjorde polisen ett nytt kap. Otto Naujacks
som rymt i november togs om hand av tullen
i Hittarps hamn när han hörde sig för om
båtar över sundet. Han uppgav sin identitet
och tullarna fick närmast övertyga polisen i
Kristianstad om att det verkligen var Nau¬
jacks som de tagit hand om. Han förhördes
naturligtvis och tycks omedelbart ha avslöjat
de många personer som i ett halvår hjälpt
honom att hålla sig gömd i Kristianstad och
Immeln, Göteborg och Malmö.43 Resultatet
blev en rad polisrazzior hos nyckelpersoner,
och vid en sådan greps Heinrich Kuhn i
Malmö när han deltog i förberedelserna för
att med motorbåt slussa rymlingar ur landet.
Polisen kunde avslöja en »livlina» som orga¬
niserats av bland andra en Sigfrid Johnsson,
som var den som med hjälp av motoringenjö¬
ren Albin Svensson införskaffat båten.
De förrymda internerna befann sig i en för¬
tvivlad situation och har rimligtvis varit be¬
redda att ta hjälp av envar som var beredd att
ställa upp för dem. En ofrånkomlig fråga är
emellertid om det hos dem som tog risken att
hjälpa de förrymda internerna fanns sympa¬
tier för nazismen eller om de hade mer ren¬
odlade humanitära motiv. Slutsatsen är att
det tycks ha funnits motiv av många slag:
medkänsla med individer, äventyrslystnad,
släkt eller kontakter i Tyskland och nazist¬

sympatier.
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Tvärt emot den uppfattning som senare
varit gängse satsade staten mycket för att
kunna binda personer med tysksympatier till
brott i samband med interneringslägren och
rymningarna. 1 de flesta fall saknades till¬
räcklig bevisning, men i några fall kunde
man statuera exempel, och detta syfte måste
ha varit anledning till att man fullföljde åtal
även för i sammanhanget ringa förseelser.44
Löjtnanten Ehrenberg fick en stämpel på sig
att vara nazist, och det kom att hämma hans
karriär både som officer och som präst i
svenska kyrkan.
Direkt nazistanknytning hade två nyckel¬
personer, som åtalades vid Rådhusrätten i
Malmö för att ha gömt flyktingar. Båda var
gifta med kvinnor från Wien. Den ene var
den nyss nämnde, skriftställaren Sigfrid
Johnsson. Han var under namnet Gunnar
Berg känd som ledande person inom Riks¬
föreningen Sverige-Tyskland, som engage¬
rade sig mot utlämningama och på ett mer
praktiskt plan hjälpte internerna med littera¬
tur och gåvopaket och som efteråt tog hand
om många av de utlämnades bagage. Bergs
verksamhet inom denna organisation under
kriget har ingående behandlats av forsk¬
ningen. Den andre nyckelpersonen var mu¬
sikpedagogen Yngve Nordborg, som under
kriget hade medverkat som uppläsare i tyska
radiosändningar på svenska. Han hade ingått
i ett SS-förband under slutstriden om Berlin
innan han kunde återvända till Sverige under
sommaren 1945. Här verkade han som agi¬
tator och föreläsare inom organisationen
Svensk opposition på yttersta högerkanten.45

Avslutning
Den välkända baltutlämningen via Trelle¬
borg till Sovjetunionen omfattade cirka 150
f.d. soldater. Mindre känt är att Sverige dess¬
utom vid tre tillfällen utlämnade 2.500 tyskar
och andra nationaliteter som stridit för Tysk-

land och som flytt till Sverige i krigets slut¬
skede. En stor del av dessa hade kommit till
sydkusten. Efter att ha varit internerade i
läger i andra delar av landet vistades flertalet
före utlämnandet i Rinkaby och grannlägret
Gälltofta.
Ett dussintal interner lyckades undslippa
utlämning genom att rymma från RinkabyGälltofta. Studien har visat att svenska myn¬
digheter efter utlämningama satsade stora
polisiära resurser i jakten på förrymda mili¬
tära flyktingar och att en viktig anledning till
detta var misstanken om att en underjordisk
organisation med nazistisk anknytning
hjälpte rymlingar att hålla sig gömda och att
fly ur landet. Åtskilliga månader efter kriget
fick polisen avgörande ledtrådar i förhören
med en av de förrymda internerna, Otto Naujacks. Det ledde till razzior och gripanden
hos Sigfrid Johnsson, alias Gunnar Berg,
som tillsammans med bl.a. Yngve Nordborg
organiserade en flyktväg ur landet, en s.k.
livlina. Någon heltäckande bild av verksam¬

heten har inte kunnat ges i denna uppsats,
men framställningen har visat att ledningen
för organisationen vid denna tidpunkt ver¬
kade mer operativt än under den politiska
och ideologiska kamp inom Lunds Universi¬
tet som Sverker Oredsson skildrat i Lunds
Universitet under andra världskriget.
Påfallande är att polisen mötte stora svå¬
righeter under utredningarna. Den av Mömer
JK-anmälde kriminalkommissarien Svante
Svensson vid statspolisen i Malmö hävdade
långt senare i en skrivelse till landsfogden att
omständigheterna tytt på en organisation
bakom rymningarna och att Mömer varit in¬
blandad. Han återger förhör där Mömer pe¬
kats ut och hävdar att utredningen skulle ha
gett annat resultat om den infångade internen
Heinrich Kuhn hade infunnit sig som vittne
vid rättegången. Svensson antyder att någon
skulle ha fått Kuhn att utebli.
I brevet avvisar Svensson med kraft Mörners påstående att han skulle ha agerat på re¬
geringens order, men säger å andra sidan att

m

Flygbild över Rinkabylägret 1993. Många byggnader på kartan s. 16-17 står fortfarande kvar och järnvägen skymtar
nere till höger. Foto Arnold Nilsson.
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han hela tiden haft kontakt med statspolisintendenten i Stockholm, d.v.s. chefen fór lan¬
dets statspolis.
Svensson sammanfattar problemen under
utredningen:
Under min snart 30-åriga polismannabana har jag
sysslat med åtskilliga polisutredningar, men har
aldrig förmärkt så ringa stöd hos allmänheten som
just för denna utredning rörande rymningarna från
Rinkaby och lasarettet i Kristianstad. Hos såväl
flera militärpersoner som hos allmänheten förmärk
tes medvetet sanningslösa uppgifter... Man hade en
känsla av att folk inte vågade tala sanning.46

Viktiga forskningsuppgifter återstår. Enar
Runsteens Schutzlos in Schweden ger ett an¬
norlunda perspektiv på interneringarna som
påkallar fortsatt svensk forskning. Minst lika
viktigt är att gå vidare med lokala studier på
orter som Kristianstad, Helsingborg och
Malmö. Dessa orter hade en annan befolk¬
ningsstruktur än Lund, de berördes mer di¬
rekt av kriget och den militära närvaron, och
därmed bör mycket ha tett sig annorlunda.
Förnyade studier av de olika inblandade
professionerna är motiverade. Det är nämli¬
gen svårt att föreställa sig att svensk militär
och polis i modem tid ställts inför svårare si¬
tuationer än inför utlämnandet av militär per¬
sonal till Sovjetunionen. Läger skulle snabbt
iordningställas och personal trimmas. Orga¬
nisationen skulle förändras flera gånger på
kort tid. Nya anvisningar och order kom i en
jämn ström från riksplanet. Hela tiden fördes
internerade till och från lägren. Restriktio¬
nerna för internerna hårdnade när utlämningama närmade sig. Även om det fanns skrivna
reglementen och order fick säkert åtskilligt
improviseras fram. De lokala förutsättning¬
arna för lägren var olika. Även andra yrkes¬
grupper påverkades av intemeringsverksamheten. Sjukvårdspersonal på en rad orter var
exempelvis i högsta grad berörda liksom de
anställda vid en rad myndigheter.
Inte utan förvåning kan konstateras att vi
med få undantag saknar både djupare studier
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och översikter av händelser i Skåne, Halland
och Blekinge under åren kring andra
världskriget. Utöver värdefull kunskap om
yttre händelser kan djuplodande lokalhisto¬
riska studier av denna art öka vår förståelse
för hur människor på plats upplever och på¬
verkas av kriser. De flesta av oss har aldrig
varit i en liknande situation, och trots dagliga
rapporter i massmedia om krigets fasor och
flyktingkatastrofer har vi svårt att leva oss in
i villkoren för de människor som drabbats.
Här har skildringar av historiska paralleller i
vårt eget närområde en viktig uppgift att
fylla.
En rad personer har bidragit med värdefulla upplys¬
ningar under arbetet med uppsatsen. Ett särskilt tack till
l:e arkivarie Elisabeth Reuterswärd, stadsarkivarie
Göran Larsson, landsarkivarie Tryggve Siltberg och
krigsarkivarie Ulf Söderberg.

Noter
i Siffrorna återges av Zalcntanis s. 22. De avsåg den 11
juni 1945 och härrörde från försvarsstabens intemeringsavdelning. Curt Ekholm har ett omfattande siffer¬
material och hävdar att det är omöjligt att få fram helt
exakta siffror för såväl antal som fördelning på olika na¬
tionaliteter på grund av brister i rutinerna, förflyttningar
mellan läger och sjukhusvistelser. In i del sista skall de
svenska myndigheterna ha varit osäkra på det exakta
antalet. Den första officiella kommunikén 23/5 angav
antalet militärflyktingar till omkring 3.200. Ekholm 1
s. 68-71 Om avvisade fartyg med flyende se t.ex. Holmertz s. 40, Ekholm Is. 192 ff. (bilaga 2).
2 Zalcntanis s. 75. Därutöver hade en av balterna begått
självmord i Trelleborg inför avfärden 25/1 1946. Han
var den ende av balterna som kommit med llyg, till trak
ten av Malmö. Enqvist s. 8. Ekholm (II s. 278) anger an¬
talet utlämnade balter till 146. Om flykiingirafiken vid
Bomholm se Jensen s. 92 ff.
3 Ekholm II s. 280 ff. 17 av de kvarvarande baltema
hade då efter en dramatisk sjöresa fått en fristad i Stor¬
britannien.
4 En viktig fråga för bedömningen av utlämningama är
vilken information som vid krigsslutet var tillgänglig om
Stalins terror i Sovjetunionen. För en aktuell genomgång
av samtida litteratur se Samuelson.
5 Nya var dock uppgifterna om att Sovjetunionen cirka
1942 skulle ha fått tillstånd att gå in i svenska läger och
välja ut personer för utlämnande.

.

<> Uppgift om överlämnande av arkivet till landsfogde
Persson i lagerchefen Stenholms anteckningar 1971.
Perssons roll i dessa sammanhang motiverar en särskild
undersökning. Han arbetade på order frän centralt håll
och gjorde viktiga utredningar både under och efter intemeringstiden, utredningar som ftek konsekvenser för
enskilda individer inom militären.
7 Det finns tjänstenoteringar om författningsenligt för¬
störda handlingar cirka 1970. Dock påträffas fortfarande
handlingar, och ett exempel är det riksbekanta arkiv¬

skåpet som uppmärksammades hos Länsstyrelsen i Ble¬
kinge län för ett par år sedan.
8 Sammantaget finns från Länsstyrelsen i Kristianstads
län ett jämförelsevis rikt material som hållits samman
under den måhända alltför dramatiska titeln Länsstyrel¬
sen i Kristianstads län. hemligt arkiv 1891-1971. Det
domineras av rutinkorrespondens om beredskapsorganisation oeh folkförsörjning men omfattar också material
om flyktingverksamheten. Handlingarna från Rinkaby
och Gälltofta är arkivlagda i ursprunglig ordning och
omfattar förutom anvisningar, rapporter, telegram och
korrespondens i vid mening också läkarjournaler.
9 Landsfiskalerna var nyckelpersoner och kunde i
många fall påverka flyktingarnas öde. Se t.ex. Runsteen
s. 283 om landsfiskal E. Tydén i Ljungbyhed och Holmertz s. 40 ang. landsfiskal Bertil Bonde i Slite.
10 Ekholm 1 not 109 s. 77.
11 För en sammanställning av anlända flyktingar, an¬
komstorter nun. se Ekholm ] s. 192 ff.
Ekholm 1 s. 56 f. Lägerchef i Bökeberg var värnplik¬
tige kaptenen Theodor Nielsen.
15 Runsteen s. 86 ff.
14 Ekholm Is. 124 (not 4). 127.
'5 Ekholm I s. 66, 68 f.
16 Ekholm I s. 59 ff. om lägerorganisation på Rän¬
neslätt. s. 71 om samverkan med Arbetsmarknads¬
kommissionen om arbetsuppgifter utanför lägret på
Ränneslätt. Om »arbetslinjens» tillämpning i flykting¬
verksamheten se Olsson s. 51 ff., 57 ff„89 ff., 162 ff.
17 Runsteen s. 301 ff.
IS Ekholm II s. 128 f. Stenholms minnesanteckningar.
19 Enqvist s. 290 f.
711 Ekholm II s. 209 ff.
f Ekholm Ils. 227 (tabell), 231.
” Civilforsvarsstyrelsens chef Åke Natt och Dag var
inte odelat positiv till den nya ansvarsfördelningen. Ek¬
holm II s. 23 lf., 236.
Ekholm Is. 51 ff. Ils. 218.
24 Ekholm II s, 236. Lindroths tidigare medverkan
framgår av Stenholms »dagbok». Försvarsstaben, Inter¬
neringsdetaljen, volym Fl:1.
25 Ekholm II s. 231 ff.. 25 1 .
26 Ekholm 11 s. 236 f.
77 Ekholm II s. 251 ff.

28 Kurators rapport 5/2 1946. Länsstyrelsen i Kristian¬
stads län, hemligt arkiv 1891-1971 vol. F2A:8. Jfr
Ekholm Is. 145 med mindre positiva omdöme om kura¬
torernas insats.

Ekholm II s. 268 ff.
Ekholm II s. 272, 278 ff.
31 Ekholtn II s. 235, 272. För rymningar före ullämningsperioden se Ekholm I s. 146 f. Mot uppgiften att
ingen rymt från Ränneslätt står uppgifter om förrymda
interner som greps i Nässjö i Frcivalds s. 410.
32 Uppgifter om rymningarna finns i en lång rad hand¬
lingar. När ej annat sägs hänvisas i det följande till PM
angående tyska interners rymningar från Rinkaby-Gälltoftalägren 25/2 1946. Statspolisen i Malmö, Kriminal¬
avdelningens arkiv volym AI: 31 pag. 1094-1 11 1. Per¬
sonuppgifterna i denna PM sägs komma från landsfiska¬
len i Fjälkinge distrikt. Åhus och stämmer med uppgif¬
ter ur andra källor. Den enda lyckade rymning som
saknas i promemorian är Vitziim von Eckstaedts. Den
skedde från lasarettet i Kristianstad natten till den 28 ja¬
nuari 1946.
33 Stenholms minnesanteckningar 1971.
34 Runsteen s. 304 (arbetet i lägret), 389 ff.
35 Kurator G. Reimers till lägerchefen 27/12 1945.
Noréns tackbrev till Lindroth 3/1 1946 samt prästernas
försäkran i Länslyrelsen i Kristianstads län. hemligt
arkiv 1891-1971 vol. F2A:7.
36 Rapport nr 563/45 28/12. Slalspolisen i Malmö, Kriminalavdelningens arkiv vol. AI: 30 s. 5175 ff. Till
straffängelset avfördes enligt länstyrelsens beslut den
14/1 1946 även fyra tyska interner som enligt Lindroths
skrivelse till länstyrelsen 9/1 pa grund av sin antinazistiska uppfattning ansåg sig hotade till livet av andra in¬
terner. Länstyrelsen i Kristanstads län, hemligt arkiv
1 89 1 19V 1 vol. F2A: 7.
37 Runsteen s. 66 ff.
38 Rapport 3/1 1946, Länstyrelsen i Kristianstads län,
hemligt arkiv 1891-1971 vol. F2A:7
39 Polisens brist på ledtrådar framgår av skrivelse
Lindroth t. Statspolisintendenten 7/1, Länsstyrelsen i
Kristianstads län, hemligt arkiv 1891-1971 vol. F2A:7.
Ett facit finns i Rapport nr 243/46 11/7, Statspolisen
i Malmö, Kriminalavdelningens arkiv vol. AI: 32
s. 2305 ff.
40 Civilforsvarsstyr. till länsstyr. 3/1 -46. Länstyrelsen i
Kristianstads län, hemligt arkiv 1891-1971, vol. F2A:7.
41 Rapport nr 123/46 8/3, Statspolisen i Malmö, Krimi¬
nalavdelningens arkiv vol. AI: 31 s. 11 12 ff. Runsteen s.
104 ff. Kristianstadsbladct 30/1, 31/1, 2/2, 7/2. 8/2, 9/2,
11/2, 12/2, 27/2, 18/3, 29/3 1946.
42 Rapport nr 123/46 8/3, Statspolisen i Malmö, Krimi¬
nalavdelningens arkiv vol. AI: 3 1 s. 1 1 12 ff. Domare var
vid båda tillfällena stadens borgmästare Dörring. Ehren¬
berg och andra militärer kom dock all dömas senare. Ek25
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holm II s. 341, Kristianstadsbladet 5/7, 8/7, 9/7, 12/7,
2/8, 7/8, 9/8 1946.
43 Runsteen s. 104 ff. Rapport nr 205/46 20/5 s. 1997 ff.,

nr 226/46 1/6 s. 2202, nr 223/46 4/6 s. 2270, nr 249/46
17/6 s. 2407. samtliga i Statspolisen i Malmö. Kriminalavdelningens arkiv vol. AI: 32.
Se Ekholm II s. 330 ff. för uppgifter om en rad rätte¬
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Ranby, Caroline , Två gårdar i Himmelstorp :
bebyggelsehistorisk utveckling under
svensk tid. - (Kullabygd årg. 1998. s. 5377 : ill., litt.). - Båda gårdarna ger viktiga
kunskaper om den skånska byggnadstradi¬
tionens utveckling från sent 1600-tal fram
till idag.

32
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Wahlöö, Claes, Slaget vid Lund : ett mord
och icke ett fältslag / Claes Wahlöö &
Göran Larsson. - Lund, 1998. - 126 s. :
ill.). - Bearbetad version av författarnas
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Hammarlund, Anne-Marie, Släktled från
Råbockamöllan. - 1998. - 512 s. : il).
Ottosson, Nils, Una Hans-släkten från Trelle¬
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s. : ill.
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skapens vapenbilder. - (Ale 1998:4,
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