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Helsingborg och omvärlden
under andra världskriget
ETT LOKALHISTORISKT STUDIEMATERIAL
Axel Hultman & Henrik Rosengren

Trots att mer än 70 år har gått sedan andra världskriget tog slut upphör
inte vår fascination för tidsperioden. Det gäller inte bara själva kriget och
de faktiska striderna. Även det neutrala Sveriges agerande diskuteras
flitigt, ofta med moraliska förtecken. Med vilken måttstock ska vi
bedöma det förflutna – vår egen eller dåtidens?
Förutom de eftergifter Sverige gjorde gentemot de krigförande
staterna, företrädesvis Nazityskland, har också diskussionen om
flyktingmottagandet varit föremål för moraliska ställningstaganden.
Sveriges tradition som flyktingmottagande stat inleddes under andra
världskriget. Från att politiken präglats av en mycket restriktiv eller
avvisande attityd ersattes den med en betydligt mer generös inställning,
åtminstone vad gällde flyktingar från de nordiska länderna. En viktig
del i vändningen utspelades här i Öresunds norra del under hösten
1943 genom att över 7 000 i huvudsak danska judar tog sig över
vattnet och fick en fristad i Sverige. I den här skriften lyfter vi fram
de danska judarnas flykt och andra händelser och företeelser som i
bredare bemärkelse berör Helsingborgs relationer med omvärlden och
som vi uppfattar kan fungerar väl i historieundervisningen om andra
världskriget.
Intresset för lokalhistoria är stort i Helsingborg liksom i övriga Sverige.
Vilken historia och vilka tidsperioder vi väljer att lyfta fram säger
något om vår egen tid. Två tidsperioder har under de senaste åren fått
mycket uppmärksamhet i Helsingborg. För det första handlar det om
andra halvan av 1800-talet och början av 1900-talet då Helsingborg
gick från att vara en fattig liten småstad till att bli en rik handels- och
industristad. Helsingborg stad har satsat på stadsvandringar döpta efter
de framgångsrika entreprenörerna från förra sekelskiftet liksom på
bronsreliefer av ståtliga byggnader från den här tidsperioden. För det
andra handlar det om andra världskriget. I slutet av 1990-talet startade
på privat initiativ Beredskapsmuseet i det nedlagda Batteri Helsingborg.
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Museets engagemang för beredskapstiden har bidragit till att rädda
kvar bunkrar, värn och andra militärinstallationer längs kusten. År 2012
öppnade en ny permanent stadshistorisk utställning, På gränsen, som
mer än tidigare lyfter fram Helsingborgs relationer med omvärlden
utifrån enskilda människoöden. Andra världskriget ges ett tydligt
utrymme. I utställningen ingår bland annat en hemmasnickrad båt som
användes av judiska flyktingar 1943.
I skolan hade lokalhistoria länge en given plats för de yngre eleverna.
Genom läroplanen Lgr 11 återfick lokalhistoria en stark ställning för
elever i årskurs 1–3. För äldre elever i grundskola och gymnasium har
lokalhistoria ofta använts för att exemplifiera och konkretisera den
”stora historien”. Det har handlat om lokalt källmaterial som exempelvis
skolbetyg, vallängder och skifteskartor, liksom tidningsartiklar från
lokalpressen. Bland lärare som är förtrogna med orten används
stadsvandringar där lokala byggnader får exemplifiera skeenden och
människor i staden som också kan ha betydelse för den nationella
historien. En stadsvandring i andra världskrigets fotspår kan väcka
elevernas intresse. Varför står det stora betongblock i Slottsparken?
Vad tänkte de unga soldaterna som var placerade i bunkrarna längs
Öresund?
För många människor, framförallt äldre, kan lokalhistoria vara nära
förknippat med släktforskning. Vad som hände förfäderna på orten blir
existentiellt viktigt för vem man är idag. Eftersom Helsingborg länge haft
stor inflyttning har emellertid få av dagens elever ett nära släktskap till
dem som bodde i och kring staden under andra världskriget. Samtidigt
som vi ska ta vara på de elever som faktiskt har släktberättelser om
Helsingborg och kriget behöver vi också ha inblick i den historia som mer
ser till förbindelserna med omvärlden. Hur var det att vara flyktig då?
Hur är det idag? Varifrån kom varorna då? Varifrån kommer de idag?
Vi kan ur en moralisk synvinkel diskutera hur de totalitära ideologierna
i vår omvärld påverkade oss i Sverige. Varför fick kända svenska nazister
och andra högerextrema möjlighet att tala i Helsingborgs konserthus?
När det gäller handeln kan vi fundera över vilka inkomster som skapades
hos Helsingborgsredarna tack vare malmtransporterna till Tyskland.
Lokalhistoria, historia skriven för invånarna på orten väcker
förhoppningsvis intresse. Samtidigt kan en skildring av den egna stadens
historia tendera att överbetona invånarnas heroiska insatser eller
stadens unika ställning. Med detta sagt finns det enskilda helsingborgare
som gjort skillnad, vars insatser förtjänar uppmärksamhet. Det går inte
heller att komma ifrån att Helsingborg hade en utsatt position med tysk
ockupation inom synhåll.

4

HELSINGBORG OCH OMVÄRLDEN UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET. Ett lokalhistoriskt studiematerial

Vid årsskiftet 2013/2014 beviljade Helsingborgs stad medel för
forskarcirkeln Helsingborg och omvärlden under andra världskriget.
Starten var en fortbildningsdag som hölls på samma tema i maj 2014.
Forskningscirkeln svarar mot två politiska mål: Att ta till vara stadens
forskningskompetens och att fortbilda lärarna i deras ämnen.
Forskningscirkeln har letts av docent Henrik Rosengren vid Lunds
universitet. Tio lärare på gymnasiet och grundskolan har deltagit.
Forskningscirkeln har träffats åtta gånger från juni 2014 till maj 2015.
Syftet har dels varit att ge lärarna en fördjupad kunskap om Helsingborg
och andra världskriget genom diskussioner kring ny forskningslitteratur,
dels att ta fram ett konkret undervisningsmaterial för grund- och
gymnasieskolan. Forskarcirkeln har också undersökt och lyft fram nytt
material och därmed bidragit till ny forskning. Förhoppningsvis kan
denna skrift inte bara användas som konkret undervisningsmaterial, utan
också som inspirationskälla för lärare att använda Öresundsregionens
institutioner för fortbildning och undervisning, vilket inte minst texten
om stadsvandringen i Köpenhamn pekar på.
Avslutningsvis vill vi tacka Helsingborgs stad, lärarstudenterna vid
Lärarutbildningen Campus Helsingborg, Historiska institutionen Lunds
universitet, Pelle Johansson på Kulturmagasinet, Kristian Bergstrand på
Stadsbyggnadsförvaltningen och Anneli Frannung på Holmbergs tryckeri
som på olika sätt gjort detta projekt möjligt.

Medverkande
Maria Grönhave är lärare i SO, svenska och pedagogiskt drama. Åren
2006–2016 arbetade hon i Helsingborgs stad. Sedan december 2016
arbetar hon i Åstorps kommun. Maria premierades av Helsingborgs
stad 2013 för sin undervisning. Hon använder ofta och gärna staden
och omgivningarna i sin undervisning både ur historiskt och nutida
perspektiv. Maria föreläser på fritiden om ledarskap och hur man
vägleder elever.
Axel Hultman är sedan 1998 SO-lärare i Helsingborg. År 2012 kom
hans licentiatavhandling Lokalhistoria i norsk och svensk skola.
Historiekulturella perspektiv. Axel Hultman har ett stort intresse för att
använda Helsingborgs historia i undervisningen och har lett flera lokala
lärarfortbildningar i historia och geografi. Sedan 2016 är Axel Hultman
förstelärare på Laröds skola.
Tarja Kemppainen har verkat som lärare i svenska och SO sedan 1994.
Åren 2001–2016 var hon anställd på olika högstadier i Helsingborg.
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Under läsåret 2016–2017 har hon arbetat som rektor på gymnasieskolan
i Övertorneå. Tarjas intresse för andra världskriget har alltid funnits och
hänger säkerligen ihop med att hon har sina rötter i Finland. Hennes
släktingar deltog i vinterkriget och fortsättningskriget. Minnesfragment
från familjemedlemmars krigserfarenheter väckte nyfikenhet och lust att
väva ihop familjehistorien med den stora världens historia.
Marie Nilsson är sedan 2006 lärare i samhällskunskap och historia och
undervisar i Helsingborg. På fritiden är Marie engagerad i Helsingborgs
FN-förening.
Ulf-Axel Nilsson har lång erfarenhet som adjunkt i musik och historia
vid Rönnowska Gymnasiet i Helsingborg. Sedan 1980 är han också
doktorand vid Ekonomisk-Historiska institutionen, Lunds universitet
där han även har undervisat. Ulf Axels specialitet är Helsingborgs
sjöfartshistoria, ett ämne han ofta föreläser om.
Birgitta Olsson är sedan år 2000 lärare i svenska och SO. De första 15
åren arbetade hon på Råå Södra skola och Högastensskolan. Sedan 2016
är hon anställd på Varagårdsskolan i Bjuv. Birgitta har ända sedan sin
egen skoltid varit mycket intresserad av historieämnet och deltagit i ett
flertal fortbildningar.
Martin Olsson har arbetat som lärare sedan 2003. Inriktningen är
historia, religion och musik för gymnasiet. Martins specialintresse
inom historia är olika konflikter. Han har på arbetat inom flera olika
skolformer; från förskolan och fritids till gymnasiesärskolan. Sedan
2008 arbetar Martin på Filbornaskolan i Helsingborg, mestadels som
gymnasielärare på introduktionsprogrammen. Ett av Martins mål är att
medvetandegöra historieämnet i skolan, samt öka intresset för ämnet i
klasser och bland elever som brister i motivation.
Henrik Rosengren är docent i historia och verksam vid Lunds universitet.
Han är utbildad gymnasielärare i samhällskunskap och historia och
har arbetat med lärarutbildning på olika nivåer. I sin forskning har han
behandlat områden såsom antisemitism, nationalism, musik och politik,
historiedidaktik och biografiskrivande med betoning på 1900-talet.
Roger Starkenberg har arbetat som historielärare på Rönnowska
gymnasiet i Helsingborg. Han har studerat historia och ekonomisk
historia upp till förberedande PM för doktorsavhandling. En viktig
del i hans undervisning har varit att levandegörande historia genom
laborativa övningar och problembaserat lärande. Han har fördjupat
sig i flykten över Öresund under andra världskriget och speciellt
intresserat sig för de okända hjältarnas berättelser. Roger Starkenberg
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är nu verksam med att undervisa svenska på SFI och på Österlens
folkhögskola.
Eva Svensson är lärare i SO-ämnen för årskurs 7–9 på Gustavslunds
skolan och kommunlicentiand i utbildningsvetenskap vid Lunds
Universitet för Helsingborgs stad. Eva har undervisat sedan 2002 och
alltid varit intresserad av digital didaktik. Detta är också fokusområdet
för Evas forskning.
Rikard Warvlin Andersson är född och uppvuxen i Lidköping. Sedan
2007 är han gymnasielärare i Helsingborg. För tillfället undervisar han
i historia och filosofi på Olympiaskolan. Rikard Warvlin Andersson är
speciellt intresserad av 1900-talets historia och globalhistoriens långa
linjer.
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Lokalhistoria i kursplanerna
I kursplanerna från 2011 finns lokalhistoria tydligt uttalat för historie
undervisningen på lågstadiet. Även om termen lokalhistoria inte används
i kursplanerna som vänder sig till de äldre eleverna lämpar sig det lokal
historiska perspektivet för flera mål.
I Läroplan för grundskolan 2011, Lgr 11 tar kunskapskraven för historia i
årskurs 3 avstamp i det lokala:
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då enkla exempel på
människors levnadsvillkor under olika tidsperioder. Eleven gör då enkla
jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människans berättelser och olika
skildringar. Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i
naturen och i språkliga uttryck.

I Lgr 11 finns kunskapskrav som med fördel går att tillämpa på lokalt
material här för betyget A i historia, årskurs 9
Eleverna ska kunna förklara hur människors villkor och värderingar kan
påverkas av den tid de lever i.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl
underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor och för väl utvecklade
och väl underbyggda resonemang om källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur
historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för
olika syften, samt hur skilda uppfattningar om det förflutna kan leda till olika
uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för
gymnasieskola 2011, Historia betyget A 100 p
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser,
händelser och personer under olika tidsperioder samt för olika tolkningar av
dem.
Eleven ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat,
samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt
argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.
Eleven kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara
frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade
reflektioner över materialets relevans.
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Nazismen i Sverige
och Helsingborg
Eva Svensson, Richard Warvlin Andersson & Marie Nilsson
– Där jag bodde, på Olympia, där var sådana som… var riktigt tyskvänliga. Men dom visste
kanske inte om hur… illa det var ställt där. Dom flesta var ju tyskvänliga i början, det var dom
ju. Börje Nilsson, Thor von Rahden, ”Upplevelser i Helsingborg under krigsåren”
Utsatt läge 2005, s. 84.

Helsingborgs Dagblads förstasida 14 maj 1933.
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Nazismen var inte enbart en tysk företeelse. Även i andra europeiska
länder tog människor under tjugotalet intryck från Tyskland och
grundade nationalsocialistiska partier. Sverige var ett av de länderna.
Under 1930-talet finns det ett flertal nazistiska grupperingar i Sverige.
De två största partierna kallades i dagligt tal för Furugårdarna och
Lindholmarna. Benämningarna kom från de respektive partiledarna,
Birger Furugård och Sven Olof Lindholm. Under trettiotalet reste de
två männen runt i landet och höll politiska möten. De kommande
elevövningarna handlar om två sådana möten på Konserthuset i
Helsingborg 1933 och 1934.
Birger Furugård grundade 1924 Sveriges första nationalsocialistiska
parti. Efter att ha bytt namn och därefter slagit sig samman med andra
fascistiska och extremnationalistiska grupper antog man 1931 namnet
Svenska Nationalsocialistiska Partiet (SNSP). Året därpå ställde partiet
upp i riksdagsvalet. Där fick de endast 0,6 % av rösterna. I de kommunala
valen 1934 fick SNSP cirka 80 mandat runt om i landet.
Birger Furugård kom från det lilla samhället Molkom i Värmland och
var veterinär till yrket. Redan tidigt under 1920-talet intresserade han
sig för nazismen och besökte tidigt Tyskland. Under slutet av tjugotalet
och början av trettiotalet hade Furugård täta personliga kontakter
med ledande personer inom det tyska nationalsocialistiska partiet.
Han träffade bland andra både Adolf Hitler och Heinrich Himmler ett
antal gånger. Furugård sökte till och med 1931 tillstånd hos polisen i
Stockholm för att Hitler och Joseph Goebbels skulle kunna komma till
Sverige och hålla tal. Tillståndsansökan avslogs.
I januari 1932 höll Birger Furugård ett tal på Hötorget i Stockholm. Klädd
i uniform och hakkorsarmbindel stod han framför 6 000 människor
som samlats för att lyssna till honom. Furugård skall inte ha varit någon
speciellt duktig talare, men han hade en förmåga att retas med sina
åhörare och det sägs att det ofta gick livligt till på hans politiska möten.
Detta skapade publicitet och i början av 1930-talet var han mycket
omskriven och kallades för ”riksledaren”.
Under valrörelsen 1932 uppstod en politisk och personlig konflikt mellan
Furugård och den ställföreträdande partiledaren Sven Olov Lindholm.
Konflikten resulterade i att Lindholm bröt sig ur partiet och tillsammans
med ett antal anhängare bildade han Nationalsocialistiska arbetarpartiet
(NSAP) 1933. Lindholmarna tog till en början en mer socialistisk
position än Furugårdarna och betonade sin roll som arbetarparti. De två
partierna och deras anhängare ägnades sig åt politisk smutskastning av
varandra – något som vi kan se spår av i rapporteringen från mötena på
Konserthuset i Helsingborg.
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Furugårdarna i SNSP lyckades bara behålla en femtedel av sina röster
i riksdagsvalet 1936 och partiledaren valde därefter att lägga ned
partiet. Ändå gjorde nationalsocialisterna ett bättre val 1936 än 1932.
Sammanlagt röstade strax över 20 000 av väljarna på nazistiska partier.
Trots en ökning lyckades partierna inte få något riksdagsmandat. Det
enda nordiska nazistparti som lyckades få mandat i en riksdag var det
danska nationalsocialistiska partiet som vid valet 1939 fick tre mandat i
folketinget.
Bland Lindholmarna fanns också ett missnöje med valresultatet 1936.
Kommunalvalen 1938 blev en besvikelse för NSAP och Lindholm började
fundera på att byta strategi. I ett brev till en partimedlem skriver
Lindholm:
Vi kommer ingenstans! Jag betvivlar inte, att vi med stora offer och
ansträngningar skulle kunna trumma ihop ca. 20.000 röster även 1940, lika
så 1942-44 osv. Men Tyskland ligger oss i fatet så förbannat, så det går inte.
Folk är galna, och vad som sker i dessa dagar kommer man aldrig att glömma.
Hitler - Nazismen - Krig, mord, elände! Att bryta detta vansinne betecknar jag
nu som omöjligt. Det enda tänkbara om idéerna skall räddas blir att slopa
både namn och symbol, för att ej tala om stövlar, koppel och ”Hitlerhälsning”.

Heléne Lööw, 2004, s. 31.

I oktober 1938 bytte partiet namn till Svensk socialistisk samling (SSS)
och Lindholm ersatte hakkorset med Wasakärven som partisymbol.
I praktiken betydde namn- och symbolbytet inte mycket för partiets
politik. Lindholmarna var fortsatt antidemokrater, rasister och
antisemiter, precis som Furugårdarna varit. Men detta signalerade
att Lindholm och partiet vill ta ett tydligare avstånd från den tyska
nationalsocialismen. En anledning skulle kunna vara att medvetenheten
kring vad som skedde i Nazityskland hade blivit större och att det inte
gynnade de svenska nazisterna.
Hur många medlemmar de nationalsocialistiska partierna i Sverige
hade är inte alldeles lätt att säga. En anledning till svårigheterna att
bedöma detta är att de var splittrade i så många mindre grupperingar,
och anhängare bytte inte sällan parti. Men en uppskattning säger att det
fanns omkring 30 000 medlemmar i mitten av 1930-talet.
För oss idag kanske det är märkligt hur rumsren den svenska
nationalsocialismen var på 1930-talet. I Helsingborg hade exempelvis
Lindholmarna i NSAP 1934 helt öppet en lokal på Kullagatan 27. De
fick annonsera i dagspressen och kunde använda stadens konserthus
för politiska möten. Det fanns tyskvänliga strömningar på många
plan i samhället. Samtidigt skall man påminna sig om att det fanns
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ett motstånd och de som redan tidigt hårt kritiserade nazisterna och
regimen i Tyskland.
Den svenska nazismen under 1930- och 40-talen framstår som en
splittrad rörelse, med många små partier och falanger. Den fick inte
något stort politiskt inflytande. När krigslyckan vände för Tysklands del
så tynade de svenska nazistpartierna sakteliga bort och motståndet mot
Tyskland och nazismen växte.
Idag ser vi en ökande nynazistisk aktivitet runt om landet. Att studera
en annan tid då det var fullt möjligt att publicera en annons med ett
hakkors på förstasidan i Helsingborgs Dagblad kan ge ungdomar idag en
förståelse och förberedelse för att möta framtidens utmaningar.
Litteratur
Lööw, Heléne, Nazismen i Sverige 1924–1979: pionjärerna, partierna och
propagandan, Stockholm 2004
Utsatt Läge, Helsingborg under beredskapstiden, Karin Ohlsson (red.),
Helsingborg 2005
Åmark, Klas, Att bo granne med ondskan, Stockholm 2011
Åstrand, Sven, ”Birger Furugård”, Svenskt biografiskt lexikon. Band 16,
Stockholm 1964–1966
Till läraren
Historieundervisning kring nazismen centreras, av förklarliga skäl, kring
Hitler och Tyskland. Det är givetvis inte fel, men elevernas förståelse
av nazismen kan också vidgas och problematiseras. Källmaterial som
affischer från nazistiska möten, samtida tidningsartiklar och valstatistik
är några typer av källor som kan användas för att belysa nazismen
i Sverige under 1930- och 40-talen. Detta material kan ge tydliga
lokalhistoriska ingångar till klassrumsdiskussioner om nazismens uttryck
i Sverige.
Källmaterial som samtida tidningsartiklar och affischer ger en
ögonblicksbild av vardagen i Helsingborg och Sverige, en vardag
där nazistiska värderingar var både vanliga och legitima. I en
undervisningssituation kan de bilda underlag för diskussioner kring
hur, varför och av vem rastankar och antidemokratiska uppfattningar
uttrycktes. Här finns förstås också möjlighet att koppla till dagens
situation.
Här föreslår vi ett antal lektionsteman som rör nazismen i Sverige och
Helsingborg. Det kretsar kring centrala personer inom de nazistiska

13

HELSINGBORG OCH OMVÄRLDEN UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET. Ett lokalhistoriskt studiematerial

rörelserna, hur tidningarna rapporterade om de politiska mötena samt
hur den ekonomiska och politiska situationen såg ut i Sverige och
omvärlden.
Källmaterial
Helsingborgs stadsbibliotek
Affischer:
”Birger Furugård på konserthuset” 15/5 1933
”S. O. Lindholm på konserthuset” 22/3 1934
”Bolsjevikerna som krigshetsare” 25/11 1942
Helsingborgs stadbibliotek
Helsingborgs Dagblad, ”Bannstråle mot Furugård”, 24/8 1933 (Källa V)
Helsingborgs Dagblad, ”Furugård i Konserthuset”, 16/5 1933 (Källa X)
Helsingborgs Dagblad, ”Nazistmötet i går på Konserthuset”, 23/3 1934
(Källa Y)
Helsingborgs Dagblad ”Ljudliga protester mot nazistparti”, 23/8 2014
(källa Z)
Statistisk årsbok för 1934 och 1944
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Personer ur den svenska nazismen under 1930-talet
Inom de nazistiska rörelserna var personkulten viktig. Inte minst
partiledare och enskilda företrädare fick stor utrymme i offentligheten.
Vissa av ledarna från 1930- och 40-talens nazistiska rörelser har
fortfarande en viss status bland nynazistiska grupper. I de följande två
övningarna berörs dessa aspekter men också källkritiska frågor.
Om du ber eleverna att ta reda på mer om de nazistiska talarna som
framträdde i Helsingborgs konserthus under 1930- och 40-talen är
sannolikheten stor att de först och främst kommer använda sig av
webben. Att göra sökningar kring nazism och nazister kan leda eleverna
till sidor som har en dold agenda. Metapedia är en sådan sida. Vid en
första anblick ser sidan ut som Wikipedia, men bakom döljer sig en
annan, mycket tydlig avsikt:
Att kunna presentera egna definitioner av begrepp och egna tolkningar av olika
företeelser och historiska skeenden är en väsentlig del av varje metapolitisk och
kulturell kamp. Detta är viktigare än någonsin i dessa tider, då många begrepp har
förvrängts och förlorat sin ursprungliga betydelse – vilket kan ses som en följd av
våra politiska motståndares framgångsrika kulturkamp.
[…]
Dessutom innebär Metapedia en möjlighet att presentera en mer nyanserad
och rättvis bild av den etniskt medvetna rörelsen för såväl allmänhet som
akademiker, som tidigare varit hänvisade till oseriösa och öppet fientliga ”experter”
som Expo, Searchlight, Anti-Defamation League med flera.
http://sv.metapedia.org/wiki/Metapedia:Avsiktsf%C3%B6rklaring

En källa baserad på forskning kring nazism är artikeln ”Nazismen i
Sverige” av historikern Heléne Lööw, publicerad i Populär Historia nr. 9
2010.
http://www.popularhistoria.se/artiklar/nazismen-i-sverige/

Webbsidor med relevant information om Furugård utifrån skolans
värdegrund:
http://skola.expo.se/svensk-nazism-1915-1945_145.html
http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=14591

Historiebruk
Birger Furugård används än idag som en symbol inom
nationalsocialistiska grupper. I en del elevgrupper kanske du avstår från
att visa dessa för eleverna. För din egen del kan det dock vara intressant
att känna till. Här nedan följer exempel på hur Furugård används idag:

15

HELSINGBORG OCH OMVÄRLDEN UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET. Ett lokalhistoriskt studiematerial

”Hedrande av Birger Furugård i Årjäng”
https://www.youtube.com/watch?v=NBBApA8x1Tg

Videoklipp från Svenskarnas parti i Värmland.
Inlägg 2011-12-09 från det nationalistiska forumet nordisk.nu
http://www.nordisk.nu/showthread.
php?t=2942&page=12&p=615245&viewfull=1#post615245
”Birger Furugård gjorde sig genom åren därefter känd som en idealistisk, hängiven
och orädd förkunnare av nationalsocialismen och var denna ideologi trogen ända
in i döden. Eller som den svenskfientliga Nya Wermlands-Tidningen uttryckte saken
i ett minnesreportage om Furugård år 2000: ”…han förblev en oförbätterlig nazist
och judehatare till sin död», vilket får sägas vara ett gott betyg från fienden.
Den 4 december 2011, på dagen 50 år sedan Birger Furugård avled, begav sig
värmländska NNS-aktivister till den kyrkogård och grav i Värmland där Birger
Furugård vilar sida vid sida med sina bröder, för att minnas denne tappre
nationalsocialistiske anförare och markera att hans livsgärning är ihågkommen och
uppskattad ännu i vår tid.
Aktivisterna lade ned blommor vid hans grav och tände ljus. Därefter höll man en
tyst minut för Birger Furugårds minne. Det han gav sitt liv för var inte förgäves.
Kampen för nationalsocialismen fortsätter.”

”Birger Furugårds tal vid Hötorget”
https://www.nordfront.se/birger-furugards-tal-vid-hotorget.smr

Ovanstående artikel är hämtad från serien ”Dagens datum” på
nordfront.se, Nordiska motståndsrörelsens hemsida. Märk skillnaden i
ton mellan artikeln och de kommentarer som finns efter artikeln.
Uppgifter till eleverna
De svenska ledarna
Ta reda på vilka Birger Furugård och S. O. Lindholm var, och vad de stod
för.
Vilken relation hade de två till varandra? Titta i tidningsartikeln om
Lindholms framträdande på Konserthuset ur Helsingborgs Dagblad (HD)
23/3 1934 (källa Y). En annan ledtråd till förhållandet hittar du i notisen
från HD 24/8 1933 (källa V).
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Källkritik
Vilken strategi har du när du söker på nätet? Vilka problem kan du stöta
på när du söker information om nazister på Internet? Hur kan du hantera
problemen?
Varför står det så lite på NE.se? Vad skriver Wikipedia? Vilken
information ger Metapedia? Gör en källkritisk granskning av Metapedia.
Vad har sidan för syfte och målgrupp? Sök på sidans avsiktsförklaring.
Vad innebär den för hur man kan tolka innehållet på uppslagsverket?
Resonera kring sidans trovärdighet och använd källkritiska begrepp.
Arbete, bröd och politik
En av orsakerna till att antidemokratiska partier kunde locka väljare
var de ekonomiska problem som särskilt präglade mellankrigstiden.
Hög arbetslöshet och högt prisläge var situationer som dessa partier
ofta sade sig kunna råda bot på. En annan tydlig linje i den politiska
retoriken var nationalismen. Här följer ett antal övningar där eleverna får
kombinera analysen av affischerna inför de olika nazistiska företrädarnas
tal på Helsingborgs konserthus med omvärldshändelser och statistiska
uppgifter kring arbetslöshet, röstetal och prisnivåer.
Statistisk årsbok är tillgänglig på nätet i PDF-format. Med lite vägledning
kan eleverna hitta den information som söks. För de som behöver finns
också statiskik som lyfts ur källorna. Uppgifterna är hämtade ur Statistisk
årsbok för 1934 och 1944.
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/
Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20
for%20Sverige%201934.pdf
http://www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/
Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20
for%20Sverige%201944.pdf
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Affisch: ”Birger Furugård på konserthuset” 15/5 1933

Uppgifter till eleverna
På affischen som bjuder in till möte på konserthuset den 15 maj 1933
ser vi den nazistiska svastikan och två motton - “Arbete - bröd” och
“Sverige åt svenskarna”. Arbeta enskilt eller i mindre grupper och ta
ställning till följande frågor.
1. Hur ser arbetslösheten ut i Sverige och Helsingborg vid den här
tiden?
2. Diskutera utifrån statistik om arbetslösheten hur människor i
Helsingborg 1933 kan tänkas ställa sig till mottot “Arbete - bröd”.
3. En biljett till mötet kostade 50 öre. Undersök siffror från Statistisk
årsbok från 1934 och hitta livsmedel som kostar ca 50 öre i juni
1933.
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Affisch: ”Bolsjevikerna som krigshetsare” 25/11 1942

Ovanstående föredrag hålls under en tid då kriget i Europa står inför
en tydlig vändning. Denna gång talar Per Engdahl som representant för
det nybildade partiet Svensk Opposition. I denna uppgift kommer ni att
fokusera på att sätta in föreläsningen i en historisk kontext - att se en
lokal händelse i förhållande till sådant som samtidigt händer i världen.
Låt eleverna arbeta enskilt eller i mindre grupper och ta ställning till
frågorna.
1. Tre veckor innan föredraget i Helsingborg, den 4 november
1942, hade de allierade trupperna vunnit ett slag i vid El Alamein
Nordafrika. Winston Churchill, Storbritanniens premiärminister,
sa efter slaget: “This is not the end, it is not even the beginning
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of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.” (http://
www.winstonchurchill.org/learn/speeches/quotations/famousquotations-and-stories) Vad kan Churchill menat med sitt
uttalande?
2. Samtidigt som föreläsningen hålls befinner sig den tyska 6:e
armén i en knipa utanför Stalingrad i dåvarande Sovjetunionen.
Ta reda på lite fakta om slaget.
3. Under 1942 diskuterades i Tyskland “Die Endlösung der
Judenfrage”, den slutgiltiga lösningen på judefrågan. Så här
skriver landshövding Arthur Engberg i tidningen Veckojournalen,
alltså vid ungefär samma tid som mötet i konserthuset hålls:
“En gång skola de ohyggliga brotten dras fram i ljuset. Folken
skola erfara vad som utspelats bakom järnridåerna. Sanningen
skall triumfera och slöjan lyftas. Men redan veta vi mycket.
Fragmenten av helhetsbilden injaga förfäran. (…) I vårt
omedelbara grannskap har nyligen uppförts ett skådespel som
fyllt oss med förfäran. (...) Barnaögon fyllda av fasa, hjärtslitande
skrin från mödrar, fåfänga vädjanden och böner från mogna och
åldringar – inför denna scen ger man sig själv ett löfte att aldrig
glömma, aldrig översläta, aldrig gå på ackord. Ty här möter oss
det radikalt onda. Här gäller det valet mellan människa och
djävul.” (Om detta må ni berätta, 2015 s. 63)
a. Vad är “den slutgiltiga lösningen”?
b. Kan man tänka sig att svenskarna visste vad som hände i det
tyska riket?
4. Sammanfattande fråga. De viktiga skeenden som nämnts
ovan är bakgrunden för Engdahls och Steens föreläsningar på
konserthuset.
a. Diskutera om ni tror att skeendena skulle komma att ha någon
inverkan på Helsingborgarnas inställning till nationalsocialismen.
Motivera era slutsatser. Information finns att hitta i Statistisk
årsbok från 1944, där röstsiffror från val till stadsfullmäktige
(dåtidens kommunfullmäktige) finns angivna på sid 329.
b. Hur har röstsiffrorna i Helsingborgs stadsfullmäktige utvecklats
för de nationella och nationalsocialistiska partierna mellan 1934
och 1942? Siffrorna på sid 329 i Statistisk årsbok 1944 kan hjälpa
er. Diskutera med din klass vilka anledningar som kan finnas till
förändringen.
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Uppgifter till eleverna
Det politiska budskapet
Nu ska ni försöka analysera samtliga tre affischer utifrån deras politiska
budskap:
1. Försök lyfta fram de politiska slagorden som är framträdande i
affischerna. Vilka är dessa?
2. Vad står de för?
3. Finns det något politiskt budskap som ni förväntade er att se men
som saknas?
4. Finns det likheter och skillnader mellan de olika affischerna?
5. Går det utifrån dessa budskap bilda sig en uppfattning om vad
som var de centrala politiska uppfattningarna inom den svenska
nationalsocialismen?
Rapportering från politiska möten
Som läsare slås man direkt av hur stor skillnad det är på rapporteringen
av de politiska mötena på 1930-talet och idag. Bara det faktum att
mötena hölls på Konserthuset för betalande publik är intressant. Hade
det överhuvudtaget varit möjligt idag?
Artikeln i Helsingborgs Dagblad 23 augusti 2014 (källa Z) håller helt
annan kritisk ton i sin rapportering än den från trettiotalet. Istället för
att låta Svenskarnas partis åsikter komma till tals inriktar sig artikeln på
kritiska kommentarer. En jämförelse av artiklarna kan leda till samtal om
olika perspektiv och tidsmässigt sammanhang.
Uppgifter till eleverna
1. Hur rapporterar Helsingborgs Dagblad om Furugårds och Lindholms
framföranden (källa X och Y)? Försök hitta värdeladdade ord i
journalisternas beskrivningar av mötena.
2. Hur rapporterar Helsingborgs Dagblad om Svenskarnas partis möte på
Sundstorget i augusti 2014 (källa Z)?
3. Hur skiljer sig artiklarna från varandra?

21

HELSINGBORG OCH OMVÄRLDEN UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET. Ett lokalhistoriskt studiematerial

Källa X - Utdrag ur artikel i Helsingborgs Dagblad 16/5 1933, sidan 5.
”Furugård i Konserthuset”
Gapade det ett och annat tomrum i Konserthusets stora sal vid kungl.
operans gästspel härom dagen, så var det i alla fall proppfullt i går kväll,
då de svenska nationalsocialisternas ledare, sjukledige veterinär Birger
Furugård skulle lägga ut sin nationalsocialistiska text för helsingborgarna.
Salen var som sagt fullsatt och många voro de, som fingo stanna utanför.
(Sen kan hr Furugård i varje fall inte beskylla oss för att ha gjort några
försök att konstatera ett glänsande fiasko).
[---]
Hr Furugård har som bekant varit i flitig verksamhet på sistone, varför
hans utförsgåvor fullt förklarligt inte befunno sig i bästa kondition.
Rösten var hes och skrovlig och när därtill kommer, att han gärna slukar
hälften av orden, var det sannerligen inte så lätt att uppsnappa hela den
ordström, som rann över talarens läppar. Friska tag var det emellertid.
[---]
Utan manuskript satte hr Furugård i gång med en vitalitet och
”scenvana”, som redan från början fick publiken med på noterna.
Med händerna ömsom nedstuckna i fickorna och ömsom knutna mot
storkapitalismens och marxismens spöke, marscherade riksledaren av
och an på podiet i sina stövlar. Framförandet var utan en gnutta tvivel
synnerligen effektfullt och talaren kunde sin sak. Att man sen förgäves
försökte finna någon disposition för anförandet blir en annan sak. Det
gick som sagt utan manuskript och med en rivande fart. Det enda ordet
gav det andra och därför betydde det inte så mycket att det blev hopp
hit och dit, fram och tillbaka. Publiken var emellertid tacksam och med
jämna mellanrum levererade talaren en liten extrasalva, slog näven i
bordet eller hötte med densamma. Man skrattade och applåderade.
[---]
Hr Furugård började med franska revolutionen 1789 och underströk, att
det väl finns få ideal, som blivit mera förvanskade eller förfalskade än
trefaldigheten frihet, jämlikhet och broderskap. Den svenska pressen
fick sitt för sin hets mot Tyskland och talarens vanvördigheter om vår
sittande socialdemokratiska regering anammades gärna, ”dessa läkare
vid storkapitalismens sjukbädd”
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[---]
Den svenske bonden och vår germanska ras ska vi värna om. Sverige
har glömt traditionen, som knyter oss till vår svenska jord. Pressen fick
på huden, så att det förslog, inte minst sossetidningen i Helsingborg.
”denna asfaltsblaska, som är lögnens bästa förespråkare i det land som
heter Skåne”. Samtliga partier utom det nationalsocialistiska erhöll
sina varma omgångar, storfinansen, de mer eller mindre förstatligade
monopolbildningarna, enhetsprisföretagen, litteraturer, jazzbönan, som
”Fredrika Ström” gärna får behålla för sig själv etc. etc.
– Man säger om oss, att vi använda för starka ord, ja, invektiv. Se på alla
dessa hundratusentals, som svälta och lida nöd. Använda vi kanske för
starka ord. Vi äro inte flyglarna på en slagen armé, vi äro förtrupperna
till en kommande armé. Snart följer det svenska folket efter! slutade
talaren patetiskt och som final följde en ny heil-hälsning. Varpå musiken
spelade och man slutade med Du gamla du fria.
En kväll utan några som helst störande intermezzon, trots utdelande
av diverse marxistiska och kommunistiska flygblad såväl före som efter
föredraget.
Källa V - Artikel i Helsingborgs Dagblad 24/8 1933
”Bannstråle mot Furugård”
- Privattelegram Stockholm den 23.
Splittringen inom det svenska nationalsocialistiska partiet har
uppmärksammats av de svenska nationalsocialisterna i Berlin, vilka
enligt uppgift skola hålla ett möte där på torsdagen.
På mötet kommer man, enligt telegram till Sv. D. att uttala att ledaren,
veterinär Furugård helt bör avpolletteras och samling i stället bör ske
kring den andre ledaren, sergeant Lindholm.
Källa Y - Artikel i Helsingborgs Dagblad 23/3 1934
”Nazistmötet i går på Konserthuset”
Partiledare S. O. Lindholm lade i går ut nationalsocialismens text på
Konserthuset, det vill säga det nationalsocialistiska arbetarepartiets
läror, ty furugårdare och ekströmmare ha inte den rätta
nationalsocialistiska tron enligt hr Lindholm, liksom han far vilse i anden
enligt dem.
I alla fall talade hr Lindholm i går på Helsingborgs Konserthus och han
hade en åhörareskara på omkring 700 personer. Publiken satt stilla och
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andäktig hela tiden. Konserthusets bekväma stolar kunna kanske locka
till en liten stilla slummer, om åhörarna inte finner de toner som spelas
upp alltför eldande. Det var väl också därför, som det hängde en stor
transparang med orden ”Vakna Sveriges folk” över estraden i går.
Utanför Konserthuset var striden om själarna hetare. Några
ynglingar sålde en publikation, som kallades Senaste sovjetnytt,
furugårdarna delade ut flygblad, som inte just roade lindholmarna.
Vid ett tillfälle försökte en yngling rycka en bunt flygblad från en av
furugårdsapostlarna, men manövern lyckades inte. Folket gick hem, och
fyra poliser åskådade manövern med faderlig välvilja.
Källa Z - Artikel Helsingborgs Dagblad 23 augusti 2014
”Ljudliga protester mot nazistparti”
HELSINGBORG Burop, visslingar och kyrkklockor som hördes över hela
stan. Demonstrationen mot Svenskarnas partis valmöte på Sundstorget
var intensiv, men fredlig.
Uppskattningsvis 500 personer samlades på Sundstorget på
lördagskvällen under massivt polisuppbåd. Kravallerna i Malmö tidigare
på dagen hade skakat om och skrämt. Affärer på Drottninggatan som
annars brukar ha öppet hade stängt tidigare den här dagen.
Jenny Berg och Susanne Johansson berättar att de ändå beslöt sig för att
ansluta till demonstrationen på Sundstorget mot Svenskarnas parti och
deras valmöte.
Varför?
– Det är obehagligt som tusan att nazisterna mobiliserar, säger Jenny
Berg.
– Acceptansen har ökat, det verkar vara okej att vara rasist och nazist –
och det är för jäkligt, säger Susanne Johansson.
Den sydöstra delen av torget var avspärrad med kravallstaket.
Varenda vrå av torget genomsöktes av polisens bombhund. När
demonstranterna anlände tätnade leden runt staketen, och när
partiledaren Stefan Jacobsson och hans fyra medarbetare kom ut för att
rigga ljudanläggningen utbröt burop och slagord och långfingrar stacks i
luften.
”Åk hem alla fem”, ropade de. ”Ni har blod på era händer”. Men när en
grupp skanderade ”Dagens poliser skyddar morgondagens Hitler” klev
poliserna fram och tystade.
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Av partiledarens tal hördes inte mycket. Buande och skrammel med
nyckelknippor överröstade. Men så riktades högtalarna om, och en
lyssnande skara närmare Drottninggatan kunde ta del av det nästan
timslånga anförandet.
På Drottninggatan kör en bil sakta fram och tillbaka och tutar ihållande.
Över hela staden ringer kyrkklockorna. De varnar för fara.
I ett hörn av torget nära talaren håller polisen koll på ett gäng, mest
killar. En kvinna fattar mod och går fram, ropar och skramlar med
nyckelknippan. Hon får en brysk knuff av en åhörare och polisen går
emellan.
På det hela taget tycker polisen att det gick lugnt till i Helsingborg. En
16-årig ynglig greps sedan han bitit en person och spottat på en polis.
Några personer fick avvisas från platsen, och när torgmötet avslutades
utspelades några mindre skärmytslingar ut av aktivister som dröjde sig
kvar.
Samtidigt som motdemonstrationen hölls ordnades en ceremoni i
Ramlösa brunnspark där blommor lades på flyktingmonumentet som
står där till minne av flyktingmottagandet under andra världskriget.
http://www.hd.se/lokalt/helsingborg/2014/08/23/ljudliga-protester-motnazistparti/#

25

HELSINGBORG OCH OMVÄRLDEN UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET. Ett lokalhistoriskt studiematerial

Affisch 1: ”Birger Furugård på konserthuset” 15/5 1933
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Affisch 2 ”Bolsjevikerna som krigshetsarare” 25/11 1942
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Affisch 3, ”S. O. Lindholm på konserthuset 22/3 1934
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Statistik
Arbetslösheten i riket och Helsingborg i juni 1933
(Källa: Statistisk årsbok 1934):
Antal arbetslösa i riket: 145 458 personer
Antal arbetslösa i Malmöhus län: 13 242 personer
Arbetslöshet bland fackligt anslutna (gäller hela riket): 20,3 %. Under
årsskiftet 1932–33 hade arbetslösheten legat mellan 24 och 31 % i hela
riket. (Motsvarande siffra för Tyskland var 45 %!) I Helsingborg gjordes
under juni 1933: 3 370 ansökningar till totalt 741 lediga platser. 673
platser tillsattes.
Röstsiffror i Helsingborg - Stadsfullmäktige
(Källa: Statistisk årsbok 1944)
Helsingborg
1934

Landet
1934

Helsingborg
1938

Landet
1938

Helsingborg
1942

Landet
1942

8 546
(35 %)

262 922
(30 %)

5 410
(20 %)

230 300
(23 %)

5 893
(19 %)

281 489
(24 %)

Folkpartiet

1 310
(5 %)

108 331
(12 %)

1 259
(5 %)

128 289
(13 %)

1 681
(5 %)

160 779
(14 %)

Socialdemokrater

13 104
(54 %)

396 358
(46 %)

16 911
(62 %)

543 275
(54 %)

19 626
(63 %)

628 030 (
53 %)

Socialister

786
(3 %)

43 864
(5 %)

167
(1 %)

22 313
(2 %)

0
(0 %)

0
(0 %)

Kommunister

163
(1 %)

31 702
(4 %)

235
(1 %)

50 977
(5 %)

1 193
(4 %)

98 014
(8 %)

Nationella

0
(0 %)

0
(0 %)

2 836
(10 %)

7 936
(1 %)

0
(0 %)

0
(0 %)

Nationalsocialister

320
(1 %)

15 645
(2 %)

224
(1 %)

12 321
(1 %)

0
(0 %)

0
(0 %)

Övriga

0
(0 %)

4 774
(8 %)

0
(0 %)

10 186
(1 %)

2 776
(9 %)

22 021
(2 %)

Totalt:

24 229

863 596

27 042

1 005 597

31 169

1 190 333

Högern

Priset på matvaror i Helsingborg i juni 1933
(Källa Statistisk årsbok 1934):
Vara

Pris

Enhet

Smör

2,35 kr

Kg

Färska ägg

1,01 kr

Tjog

Limpa (sötlimpa)

53 öre

Kg

Färskt sidfläsk

1,52 kr

Kg

Torsk

1,36 kr

Kg
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Kriget kommer nära
Marie Grönhave, Birgitta Olsson & Martin Olsson

Bilder av helsingborgarnas andra världskrig
Sannolikt finns de flesta fotografierna av helsingborgarnas andra
världskrig inklistrade i privata fotoalbum. Några är kanske omsorgsfullt
inklistrade och daterade, andra ligger huller om buller, osorterade och
odaterade. Något album pryder en bokhylla, ett annat ligger glömt på
vinden. Bildmaterialet i detta avsnitt är hämtat ur Kulturmagasinet/
Helsingborgs museers fotosamling. De utvalda bilderna kommer alla
från fotografen Olle Lindberg som ägde och drev ateljén Lindberg Foto i
Helsingborg mellan åren 1941–1970. Ateljén fanns sedan kvar till 1984.
Både fotografen och hans bilder blev föremål för boken Med Helsingborg
i sökaren som gavs ut 2013. Några av bilderna i detta studiematerial
finns med i den boken, medan andra tidigare varit flitigt använda – som
bilden på den Danska brigaden på Hamntorget till exempel. Andra har
inte publicerats tidigare. Olle Lindberg fanns på plats i en stad med
ett ovanligt nära geografiskt förhållande till världsbranden. Det är
därför han kom att fotografera flyktingar, störtade plan, soldater och
splitterskydd. Bilderna publicerades oftast i lokalpressen men också i
rikspress. När den populära Bildjournalen i ett nummer från hösten 1943
hade ett stort reportage om den judiska flykten över Sundet, var det
Olle Lindberg som tagit bilderna. Men han fångade också med kamerans
hjälp en 40-talsvardag med människor på uteserveringar, välfyllda
spårvagnar och idrottstävlingar – en stad där vardagen lunkade på.
Fotoarkivet efter Lindberg Foto skänktes tillsammans med arkivet efter
AB Helsingborgs-bild till Kulturmagasinet/Helsingborgs museer 2007.
Tillsammans med bilderna skänktes också fotografens liggare, hans
arbetsböcker som är viktiga nycklar då datum, en plats och en händelse
ska kopplas till en bild.
Pelle Johansson, Antikvarie på Kulturmagasinet
Till läraren
Det finns en mängd olika perspektiv och analyser som är möjliga att
utgå från då man gör en analys av ett foto eller en bild. Det är enklare
för elever att få en klarare bild och en bättre förståelse av ett historiskt
sammanhang om undervisningen också sker i form av en bildanalys.
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Vi vill här ge några exempel på hur arbetet med bildanalyser kan gå till. Vi har valt
ut några bilder, men här finns förstås utrymme för lärarna att själva välja bilder
som kan vara lämpliga för just den egna undervisningssituationen. Frågorna kan
anpassas efter samtliga stadier i skolan.
Illustrationerna är framförallt inriktade mot det som hände i Helsingborg i krigets
skugga under 1940-talet, men det finns även en bild som visar hur det kunde se ut
i Helsingör vid denna tid.
Vi har valt ut elva fotografier för att skildra den lokala historien. Samtliga bilder är
hämtade ifrån Kulturmagasinet i Helsingborg, en guldgruva för lokalhistoriskt material.

Uppgifter till eleverna
Beskrivning
1.
2.
3.
4.
5.

Vad är det som skildras på bilden? Människor, föremål, miljöer?
Vad tänker du på när du ser bilden?
Vad gör bilden intressant?
Vad tror du att fotografen velat förmedla med bilden? Lyckades hon/han?
Beskriv bilden så ingående som möjligt. Det kan handla om personer, utseende, ålder, bakgrund eller föremål som finns på bilden. Finns det text?
Hur stor del av bilden upptar de olika detaljerna? Är det helbild, halvbild,
närbild eller extrem närbild?
6. Beskriv ljus, mörker, skuggor, färger och former.
7. Gör gärna en egen skiss av bilden.

Fördjupning
8. Tror du att bilden är autentisk, det vill säga skildrar den något som det faktiskt var? Kan det vara en förfalskning? Är bilder tillförlitliga källor för att
skapa förståelse för och kunskap om historien?
9. Vilken stämning är det i bilden? (Ex. lugn, livlig, upprorisk, humoristisk
etc.)
10. Vilka känslor väcker bilden och vad i bilden framkallar dessa?
11. Vilka värderingar lägger du in i bilden?
12. Vad i bildens utformning gör att vi får en specifik upplevelse av den?
(Färger, ljus, skuggor, linjer, detaljer, något i kompositionen?)
13. Vem/vilka är bilden avsedd för?
14. Vem har gjort bilden eller beställt den? (Reklambild, konstnär, företag)
15. Vad tycker du om bilden? Vad fastnade du för som var intressant?
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Arbetarna på Jutefabriken i Helsingborg någon gång under 1940-talet. På fabriken
tillverkades bland annat säckar och mattor av jute som är ett slags växtfiber.

Militär grupp beväpnade med karbiner. 1940-tal. Så här var svenska soldater klädda.
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1945 vid Sundstorget. Ljudet från hästhovar och spårvagnar var vardagsljud i staden. Till
vänster om spårvagnarna syns ett bombskydd.

5/5 1945 Den Danska brigaden står redo i Helsingborgs hamn att skeppas över Öresund till
Helsingör. Dagen innan hade tyska trupper kapitulerat i Danmark. Brigaden hade utbildats
i Sverige och hade i uppdrag att hjälpa till att säkra ordningen tills läget hade stabiliserats i
hemlandet.
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5/5 1945. Soldat ur Danska brigaden anländer till Helsingör.

1940-tal. Kjellstorps barnhem vid Berga.
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Finska krigsbarn anländer till Helsingborgs centralstation. Med lapp runt halsen och på
väg till karantän. 1940-tal. Omkring 80 000 barn från Finland togs till Sverige under andra
världskriget. Barnen räddades undan kriget där, de flesta var i åldrarna 1 till 14 år. Barnen
reste själva eller med syskon.

26/6 1944. Helsingborgsbarn på Söder på väg till badlägret i Råå.
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Barn tillsammans med Elsa Mannerheim och personal som arbetade med mottagandet av
krigsbarn från Finland. Fotot är taget sommaren 1945.

Hörnet Södra Storgatan och Lilla Bergaliden våren 1941. Framför butiksfönstren bygger man
skydd mot flygbomber.
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1940-tal. Ungdomar utbildas i hur man använder gasmask. (utanför Elverket)

Källor
Kulturmagasinet/Helsingborgs museers fotosamling, fotograf Olle
Lindberg
Med Helsingborg i sökaren, Therese Kruse (red.), Helsingborg 2013
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Att studera några tidnings
artiklar i Helsingborgs
Dagblad från 10 april 1940
Axel Hultman
Ett sätt att närma sig andra världskriget är genom lokala tidningsartiklar.
Genom tidningsartiklarna får vi både en lokal syn på världshändelser
och skildringar av vardagen i krigets skugga. Kanske var 9 april 1940 den
mest dramatiska dagen under hela kriget. Ockupationen av Danmark
kom överraskande. I Helsingborg fanns under andra världskriget
utöver Helsingborgs Dagblad (HD) flera dagstidningar som Skånska
socialdemokraten, Öresunds-Posten, Helsingborgsposten Skåne
Halland. En påfallande skillnad jämfört med idag är att reportrarnas
eller skribentens namn inte angavs. De följande artiklarna är hämtade
från HD. HD:s hållning under kriget har av historikern Göran Rystad
karaktäriserats som ”starkt protysk, antikommunistisk och nationell”,
men att anklagelserna om nazism eller fascism inte kan ”anses som
tillräckligt underbyggda för att kunna gälla som en karakteristik av
tidningens allmänna hållning” (Sören Somelius Helsingborgs Dagblad
5/5 2015) För ett utförligare resonemang om Helsingborgs Dagblads
hållning under 1930- och 1940-talen se Jan Berggren 2017, s. 108-125.
Till läraren
Ett viktigt syfte med att använda lokalt material är enligt den norske
historiedidaktikern Jan Bjarne Böe möjligheten till närhet, identifikation
och sammanhang. (Jan Bjarne Böe 2002, s. 227–239) Detta kan bland
annat appliceras på de källkritiska övningarna.
Även om tidningsläsandet minskar känner de flesta helsingborgselever
till Helsingborgs Dagblad eller hd.se. Nu som då är tidningen en källa till
information. Å ena sidan hade tidningen en allmänt positiv hållning till
ett Tyskland styrt av nationalsocialister – å andra sidan fanns en sympati
för det ockuperade broderlandet på andra sidan Sundet. När historien
har en direkt koppling till närmiljön ökar möjligheterna till identifikation
och undervisningen om det förflutna har därmed större möjlighet att
beröra eleverna.
Sammanhangen kring andra världskriget är till viss del kända hos
eleverna, inte minst genom film eller spel. För många av eleverna
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är flera av de lokala platser som förknippas med händelserna under
andra världskriget välbekanta, exempelvis Ångfärjestationen. Att
koppla samman denna kunskap med Ångfärjestationens roll under
andra världskriget blir däremot en ny upptäckt. Nästa gång eleverna
är vid Ångfärjestationen tänker de kanske på kriget, de många tyska
soldaterna som passerade här eller på flyktingarna som lyckades fly
undan deportering till koncentrationslägren.
Många elever i dagens Helsingborg har kommit som flyktingar eller
har föräldrar som gjort det. Kanske kan elever med rötter i andra delar
av världen identifiera sig med flyktingarna som kom hit på 1940-talet.
För de elever som har berättelser i familjen från Helsingborg och andra
världskriget blir identifikationen med platsen tydligare, kanske eftersom
gammelmormor var med då. Hösten 2015 var flyktingsituationen i
Mellanöstern, Europa, Sverige och Helsingborg så omfattande och
påtaglig att jämförelser gjordes med andra världskriget. Begreppet
flyktingar är inte avlägset i tid eller rum utan ytterst påtagligt här och nu.
En vidare förhoppning är följaktligen att elevernas intresse för det
lokala materialet ska leda till att de når en högre förståelse för källkritik i
historieämnet. (Böe 2002, s. 227–239)
Uppgifter till eleverna
Läs ledaren ”Krigstragedin i Norden” från Helsingborgs Dagblad 10 april
1940 och fundera på nedanstående frågor.
1) Hur reagerar ledaren på vad som hänt?
2) Hur märks det att Sverige och Norden inte bara hotades från
Tyskland?
3) Framförs någon kritik mot Tyskland? Hur?
4) Hur anser ledaren att Sverige ska förhålla sig till det nya
utrikespolitiska läget?
5) Vilka band anser ledaren finns mellan de nordiska länderna?
6) Vilka av påståendena (a-d) stämmer? Motivera
a) Ledaren är bra om du vill förstå hur Helsingborgs ledarredaktion
upplevde situationen direkt efter den tyska ockupationen av Danmark
och Tyskland
b) Ledaren är representativ för vad svenskar i allmänhet tyckte om den
tyska ockupationen
c) Ledaren ger en helhetsbild av vad som skedde i Danmark och Norge
den 9 april 1940
d) Ledarens hävdande av den svenska neutraliteten är i linje med den
svenska regeringens ståndpunkt
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”Krigstragedin i Norden”, Helsingborgs Dagblads ledare 10 april 1940
Så kom det, som man fruktade. Norden fick ej hålla sig utanför stor
makternas krigiska kraftmätning. Två av de nordiska brödranationerna
är sedan igår indragna i kriget, och inför det ohyggliga öde som drabbat
Danmark och Norge, fylls varje svensk man och kvinna av en djup
beklämning.
Ända från krigets början har den nordiska statsgruppen hävdat
sin vilja till neutralitet, och inga medel har lämnats oförsökta vid
understrykandet av denna fredsvilja. Men respekten för de små
staternas rättigheter att leva ett fritt och självständigt liv har undan
för undan avtrubbats under de gångna krigsmånaderna. De nordiska
staterna har allt hårdare pressats mellan de krigförandes sköldar, och
den självklara rätten att få hålla fred förvrängdes slutligen dithän, att den
skulle vara en orättvis förmån.
Man fruktar som sagt, att freden för Norges vidkommande var
tillspillogiven i och med den neutralitetskränkning som landet utsattes
för genom den av västmakterna företagna mineringarna i norska
farvatten. Den tyska motattacken kom blixtsnabbt. Med trupper,
flottstridskrafter och flyg skedde invasionen i vårt broderland, som inte
ansågs stort och starkt nog att få leva i fred. I de storas maktspel följs ett
slag från ett håll mot en svag tredje part omedelbart av maktfullkomligt
motstöt från andra hållet.
Norge satte sig till motvärn mot den tyska ockupationen. Hur starkt
detta motstånd varit och hur mycket i offer det kostade under krigets
första dag är inte känt. Av allt att döma har tyskarna lyckats sätta sig
fast på strategiskt viktiga punkter längs hela kusten. De inrepolitiska
förhållandena sedan Quisling proklamerat en regering som erkänt det
tyska beskyddet, undandraga sig ännu bedömande.
För Danmarks vidkommande kom Tysklands ultimatum mera oväntat.
Den södra grannstaten ansågs sig behöva kontrollen över Danmark för
att kunna genomföra företaget mot Norge, och så motiverades aktionen
med att inte heller Danmark skulle kunna skydda sin neutralitet med
egna medel. Danska regeringen föll omedelbart till föga och accepterade
det tyska ”beskyddet”, under samtidigt avgivande av en formell
protest. Efter ett fåtal timmar var även Danmark lagt under den tyska
krigsmaktens kontroll.
Med djup smärta har vi fått de broderländerna på andra sidan Kölen
och Öresund ryckas in i kriget. Vi förnimma kanske först nu tillfullo
den levande samhörigheten mellan de nordiska länderna genom de
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blodsband, som förena vårt folk med de norska och danska. Och vi
hoppas innerligt, att det öde, som nu så orättvist drattat dessa våra
grannar inte skall avsätta allt för hårda krigsspår.
Sverige har för sin del att i det läge, vilket Norden nu råkat, följa sin
otvetydiga neutralitetslinje. Ingenting får försummas för att i varje
framtida situation hävda den utrikespolitik, som Sverige fört såsom
suverän nation.
Uppgifter till eleverna
Läs Helsingborgs Dagblad 10 april 1940 ”Hur Helsingborgarna reagerade
för situationerna…”
1) Hur reagerar helsingborgarna på ockupationen av Danmark och Norge
enligt reportern?
2) Hur har helsingborgarna fått reda på vad som hänt i Danmark och i
Norge?
3) Varför vill så många helsingborgare ta ut sina pengar från bankerna?
4) Hur försöker bankdirektör Borna lugna spararna?
5) Bankdirektör Borna jämför dagen med en annan händelse, vilken?
6) Hur förklaras att det inte förekom någon större hamstring?
Här följer ett antal källkritiska frågor på samma artikel. Omformulerade
kan frågorna utifrån de fyra källkritiska kriterierna; äkthet, tidssamband,
beroende och tendens användas till samtliga tidningstexter.
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Källkritik
I. Äkthet
1) Hur vet vi att stämningen bland helsingborgarna var så som det
refererades?
2) Om ni hade möjlighet att dubbelkolla vad som hände och sades i
Helsingborg 9 april 1940, vilka källor skulle ni då vilja använda?
II. Tidssamband
1.) Hur bedömer ni närheten i tid från att observationerna äger rum tills
att de skrivs ner?
III. Beroende
1.) Framgår det att journalisten upplevt stämningen i Helsingborg själv
eller hur har skribenten fått reda på vad som hände?
IV. Tendens
Att hitta en opartisk källa får anses i det närmaste omöjligt.
1) Vad skulle få skribenten att avvika från en rimlig skildring av vad som
hände i Helsingborg 9 april 1940?
”Hur helsingborgarna reagerade för sensationerna – Rusning på
bankerna, rekordtrafik på telefonstationerna”, Helsingborgs Dagblad,
10 mars 1940
Den som intet anade, tog sig en promenad genom Helsingborg igår på
förmiddagen märkte nog ganska snart att något särskilt var i görningen.
Gatulivet präglades av en frapperande oro, och var helst två eller tre
möttes i gathörnen samtalades det med livlighet som det måste komma
en att ana att något inträffat. Och det måste vara något särdeles, ty
numera är vi så härdade för sensationer, att vi inte reagerar så livligt
för vad som helst. Nåväl, ingen kunde ju någon längre tid undgå att få
reda på vad som hänt. Tisdagens händelser ropades ut på extrablad,
på hela extratidningar och i depeschfönster. Och var helst någon sådan
nyhetskälla fanns till hands samlades helsingborgarna i mängder för att
gång efter annan läsa igenom de fantastiska telegrammen.
Men helsingborgarna nöjde sig inte med att jaga de senaste nyheterna
på gator och torg. Många av dem drog omedelbart vad de ansåg vara
de nödvändiga konsekvenserna av det nya läget för egen del. De vidtog
anstalter för den personliga beredskapen. Och det var inte alltid dessa
hastigt beslutade åtgärder blev riktigt lyckade, åtminstone inte ur allmän
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samhällelig synpunkt. De organ och de personer, som har till uppgift att
betjäna allmänheten kunna berätta om en väldig rusning igår.
Bankerna plundrades på kontanter.
Bl.a. gällde rusningen efter i sparbank insatta pengar. Bankdirektör
Erik W. Borna på Helsingborgs Nya Sparbank jämför situationen på
sparbanksfronten med den som rådde den 1 augusti 1914.
– Det började på allvar vid elvatiden, säger bankdirektör Borna. Till
en början beviljade vi uttagningar till samma maximumsumma som
vanligt, d.v.s. 1 000 kronor, men det blev snart klart, att vi måste sänka
maximumsumman om vi skulle ha några möjligheter att stå emot
denna ohejdade efterfrågan. Olyckligtvis hade vi skickat iväg en större
summa kontanter till Riksbanken igår och detta gjorde att vi inte ens
efter ransonering – vilken beslutades i samråd med övriga Sparbanker
som alla hade lika stark känning av rusningen – kunde stå till tjänst med
kontanter. Pengarna tog alltså slut framemot middagen och vi måste
övergå till checkar. Nu har vi emellertid rekvirerat flera kontanter, så
idag är vi bättre beredda. Vi kommer dock fortfarande att begränsa
uttagningarna till 200 kronor.
– I detta sammanhang vill jag passa på att tala om, att allmänhetens
fruktan för att bli avstängd från möjligheterna att få tag i sina insatta
pengar i händelse av evakuering torde vara opåkallad. Om det skulle
gå så långt att staden måste evakueras, då kommer det säkerligen att
ordnas så att en motbok med någon av våra sparbanker kommer att
gälla vid vilken annan sparbank och vid vilket postkontor som helst i
landet slutar bankdirektör Borna.
Relativt lugnt på hamstringsfronten.
Man skulle kunna vänta, att denna rusning efter pengar skulle motsvaras
av en lika stor rusning efter livsmedel och andra förnödenheter men
enligt vad som försäkrats på affärsmannahåll har allmänheten denna
gång i förvånansvärt stor utsträckning avhållit sig ifrån att hamstra.
Någon oro har det naturligtvis varit även på denna front, men inte så
stor som man skulle kunna vänta. Detta beror kanske främst på att
man nu lite varstans har fått klart för sig, att vårt lands försörjning med
nödvändiga varor är god. […].
(Verbböjningarna har tagits bort)
Uppgifter till eleverna
Läs TT-artikeln ”De allierades plan var att besätta hela Skandinavien. För
attack från norr mot Tyskland” 10 april 1940.
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1. Hur motiverar den tyske utrikesministern von Ribbentrop
ockupationen av Danmark och Norge?
2. Värdera källan. Vad gör källan pålitlig eller opålitlig om vi vill förstå
varför Danmark och Norge ockuperades?
3. Med vilka ord i texten kan man ana att nyhetsförmedlaren,
Tidningarnas Telegrambyrå, TT, förhåller sig skeptisk till de tyska
uppgifterna?
4. Vilka påstående passar/ passar inte in på den här källan? Motivera,
passar/ passar inte därför att…
a) Källan ger en trovärdig förklaring till varför Tyskland ockuperade
Norge och Danmark.
b) Källan visar ett bra exempel på ockupationsmakters svepskäl för att
kränka andra länders suveränitet.
c) Nyhetsbyrån TT förhåller sig skeptisk till Tysklands motivering.
TT:s artikel i Helsingborgs Dagblad 10 april 1940
von Ribbentrop:
De allierades plan var att besätta hela Skandinavien. – För attack från
norr mot Tyskland.
– Rikskanslern har givit det passande svaret.
Berlin den 9. (TT)
D.N.B. (Den nazistiska nyhetsbyrån Deutsche Nachrichtenbüro)
meddelar:
Med anledning av de genom Englands och Frankrikes folkrättsvidriga
uppträdande inträffade nya händelserna i Skandinavien inbjöd
riksutrikesministern von Ribbentrop på tisdagen de utländska
presskorrespondenterna till en extra konferens i utrikesministeriet för
att informera dem om det nya läget och den tyska ståndpunkten härtill.
Riksutrikesministern avgav följande förklaring:
Måndagens engelsk-franska brott mot den norska neutraliteten innebär
det mest flagranta rätts- och neutralitetsbrott som kan tänkas. Englands
och Frankrikes intrång på norskt territorialområde kom icke överaskande
för Tyskland. Det i går skedda intrånget på territorialvattnen från
Englands och Frankrikes sida genom minutläggning och sänkning av alla
kustfartyg är endast första delen av den brittiska plan som är känd av
riksregeringen.
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Andra delen skulle enligt informationer, som riksregeringen är i
besittning av, genomföras omedelbart därefter. Den bestod i hela
Skandinaviens besättande d.v.s. Danmarks, Norges och även Sveriges, ty
blott genom detta besättande av Sverige skulle England och Frankrike
varit i stånd att avskära Tyskland från den svenska malmtillförseln.
De engelsk-franska trupperna skulle sedan på snabbaste väg göra en
framstöt i Skandinavien mot söder och från Norden infalla i Tyskland.
Redan sedan någon tid har […] överträdelsen av Norges neutralitet
till medvetande om den oerhörda cynismen och den brutalitet med
vilken England och Frankrike här i den fredliga Norden ville skapa en
krigsskådeplats mot Tyskland.
England har våldfört sig på Skandinavien och på detta internationella
rättsbrott har rikskanslern idag givit det passande svaret: den tyska
krigsmakten skall sörja för att ingen engelsman eller fransman under
detta krig mer visar sig i Norge och Danmark. Tyskland har därigenom
skyddat Skandinaviens länder och folk för förintelse och skall nu till
krigets slut trygga den sanna neutraliteten i Norden.
Riksutrikesministern avslutade sin förklaring med orden: Jag är av den
övertygelsen, att detta steg från rikskanslerns sida har bevarat en mycket
ärevördig del av Europa från den säkra undergång och den absoluta
förintelse, som tydligen lämnat våra engelska och franska fiender
likgiltiga.
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Läs artikeln ”Flyktingtrafiken den enda för dagen över Sundet”
1) Hur många flyktingar uppges ha kommit till Helsingborg sedan
ockupationen av Danmark inleddes?
2) Varför har flyktingarna kommit till Sverige?
3) Hur tas flyktingarna om hand i Helsingborg?
4) Vem har bestämt att flyktingarna får stanna?
Källkritik
I. Äkthet
5) Har den intervjuade polischefen verkligen sagt till tidningen det som
journalisten påstår att han har sagt?
6) Hur har reportern fått reda på varför flyktingarna valt att komma till
Sverige?
7) Om ni hade möjlighet att dubbelkolla vad som hände och sades i
Helsingborg 9 april 1940, vilka källor skulle ni då vilja använda?
II. Tidsamband
8) Hur bedömer ni närheten i tid från att observationerna görs tills de
skrivs ner?
III. Beroende
9) Framgår det om journalisten själv upplevt stämningen i Helsingborg
eller hur har skribenten fått reda på vad som hände?
IV. Tendens Att hitta en opartisk källa får anses i det närmaste
omöjligt
10) Vilka skäl skulle kunna finnas för skribenten att avvika från det som
rimligen hände?

”Flyktingtrafiken den enda för dagen över Sundet. Främlingarna utan
giltiga legitimationspapper bör ej avvisas i Helsingborg”, Helsingborgs
Dagblad 10 april 1940
En omedelbar följd av den tyska invasionen i Köpenhamn och Danmark
blev ett avbrott i färjeförbindelserna över Sundet. Det blev, som tidigare
meddelats stopp i trafiken mellan de två grannstäderna på ömse sidor
om Öresunds smalaste del.
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Många personer som vistades i Köpenhamn och Danmark, hade
ingen lust att stanna kvar där i landet, dit de kommit som flyktingar
från Tyskland eller också andra länder för att undgå anstalter, som av
tyskarna vidtagits i deras ursprungliga hemland. När tyskarnas hårda
hand också nådde det land, där de såsom flyktingar hoppats få tillbringa
lugnare dagar, ville de gärna skydda asyllandets stoff av sina fötter [ge
sig av] och söka en fristad på något annat håll. Därvid kunde ju närmast
Sverige komma i åtanke.
Redan tidigare har nämnts, att tretton personer under tisdagen tog
sig över till Helsingborg och Sverige. De följdes så under den följande
natten av sju personer, och under gårdagen anlände ytterligare med
olika båtlägenheter av privat art ett tjugofemtal. Några av flyktingarna
har varit försedda med vederbörligt pass, men andra har icke varit
så väl utrustade, och under sådana förhållanden ställdes de under
polismyndighetens kontroll tills vidare. De inlogerades i gamla
tullbyggnaden vid Hamntorget, och där får de tak över huvudet, tills
deras öde kan avgöras och de eventuellt får tillstånd att resa vidare. Det
gäller i allt ett tjugotal.
På hamntorget flanerade och vaktade människor igår för att möjligen
finna en lägenhet att komma åter till Danmark. Liksom en hel del
svenskar i Danmark icke kunna komma över till den svenska sidan
i tid, fanns också många danskar, som blivit stängda kvar i Sverige
och ingenting hellre önskade än att få komma hem till Danmark. De
väntande fick spana förgäves – det kom ingen färja och gick ingen färja,
och de hade ingenting annat att göra än att bida tiden, ihop om att
befrielsens dag skulle komma inom en icke alltför avlägsen framtid. I
några fall lyckades det dock att komma med någon mindre båt över
vattnet.
Intresset för HD:s extrablad var synnerligen stort, och man var tydligen i
hög grad nyfiken att få höra om de senaste händelserna på storpolitiska
arenan, som sträckte sig ända fram till våra gränser och sannerligen
också kan befaras utvidga sig ytterligare.
Hur förfara med flyktingarna? – De får röra sig fritt men anmäla sig hos
polisen.
– Vi har ett tjugotal flyktingar här i Helsingborg säger polismästare
E. Ulfsberg på HD:s förfrågan – tyskar, som flytt från sitt hemland av
missnöjde med Hitler-regimen och sedan vistats i Danmark, där de med
ˮmyndigheternas goda minneˮ fått stanna kvar, ehuru deras papper
icke varit fullt i sin ordning såsom utgångna. Egentligen skulle dessa ha
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visering vid ankomsten till Sverige, men besked har getts, att de icke
bör utvisas, fast de saknar giltiga handlingar. Först var det så, att de
skulle vara i polisens förvar, men sedan har det bestämts, att de får röra
sig fritt och hyra in sig, varhelst de kunna, dock med skyldigheten att
dagligen anmäla sig hos polismyndigheten. En del har inlogerats i gamla
tullhuset, där Röda Korset ställt sängutstyrslar till förfogande. Några av
dem har inte så gott om pengar, medan andra är väl försedda och gärna
vill hjälpa olyckskamraterna så gott de kan. Deras legitimationspapper
förvaras hos polisen, och detta är ju en trygghet för de ska följa
maningen att anmäla sig varje dag
Hur det ska förfaras med dem är ännu ovisst. Jag har – förklara
polismästaren – förfrågat mig hos länsstyrelsen och socialstyrelsen, men
något direktiv har ännu icke kommit. Tills vidare får de vistas här på
angivna villkor. Till Höganäs och Viken har också flyktingar anlänt, vilka
har omhändertagits.
Källor
”Krigstragedin i Norden”, Helsingborgs Dagblad, 4/10 1940
”Hur helsingborgarna reagerade för sensationerna – Rusning på
bankerna, rekordtrafik på telefonstationerna”, Helsingborgs Dagblad,
4/10 1940
”De allierades plan var att besätta hela Skandinavien. För attack från
norr mot Tyskland” Tidningarnas Telegrambyrå i Helsingborgs Dagblad,
4/10 1940
”Flyktingtrafiken den enda för dagen över Sundet”, Helsingborgs
Dagblad 10/4 1940
”Sanningen under jord”, Somelius Sören, Helsingborgs Dagblad,
5/5 2015
Berggren, Jan, Helsingborgs Nyheter. Från lägerelden till Facebook.
Personer som formade opinionen vid Sundet, Råå 2017
Böe, Jan Bjarne, Bildene av fortiden: historiedidaktikk og
historiebevissthet, Kristiansand 2002
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Motstånd och flykt
över Sundet
Roger Starkenberg
Ska vi förstå Helsingborg under kriget behövs en grundläggande
kännedom om den militära och politiska utvecklingen i Danmark. Detta
är aspekter som sällan berörs i läroböcker. Här tecknas därför dels en
kort bakgrund till krigshändelserna i Danmark under andra världskriget,
dels en bild av de förbindelser som fanns mellan Sverige och Danmark.
Sammanhanget är viktigt för att förstå den dramatiska flykten för de
danska judarna under hösten 1943. Många personer som idag är relativt
bortglömda gjorde hjältemodiga insatser för att rädda människoliv och
genom att stå upp mot den nazistiska ockupationen.
Efter de inledande texterna om det historiska förloppet och
beskrivningen av ett urval centrala personer för händelserna i
Öresundsområdet följer en simuleringsövning som knyter an till den
dramatiska transporten av de dansk-judiska flyktingarna i oktober 1943.

Invasionen av Danmark
Klockan 04.30 den 9 april 1940 fick den danske statsministern Thorvald
Stauning ett telefonsamtal från den tyske ministern i Danmark Cecil von
Renthe–Finck som meddelade kort:
– Våra trupper har satt sig i rörelse och Köpenhamn kommer att bombas
om något motstånd görs.
Tidigt i gryningen lade två stora fartyg till vid Langelinie och från
dem strömmade tyska soldater in i huvudstaden. Den militära
kommandoplatsen Kastellet besattes och posteringar sattes upp vid
viktiga byggnader och gatukorsningar i de centrala delarna. Trupper
landsteg i flera hamnstäder, fallskärmssoldater intog flygfälten och de
södra gränsstationerna forcerades snabbt av motoriserade förband.
Danmark var ockuperat!
Enligt nazidiktaturen var det en fredlig ockupation med syfte att skydda
danskarna mot engelsmän och fransmän. Efter diskussioner i den danska
regeringen beslöt man samma dag att kapitulera för att ” skona landet
och folket”. Kraven formulerades så att Danmark skulle få styra sig själv,
förutsatt att de gjorda det som bestämdes i Berlin.
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En som inte lydde order
Vid sjutiden samma dag nåddes chefen för fjärde infanteriregementet
i Roskilde, överste Helge Bennike, av order om kapitulation. Han
beslutade dock att fortsätta kampen trots beslutet. Men tillsammans
med den svenska armén som han trodde också var i strid. Planen var att
ta sig med färjan från Helsingör över till den svenska sidan.
I bilar och marscherandes i ilfart anlände cirka 180 tungt beväpnade
soldater till färjekajen klockan 10. Översten befallde att de
järnvägsvagnar som skulle tas ombord lämnades och istället gick
soldaterna ombord. De la sig under promenaddäck för att skyddas mot
insyn från eventuella spaningsplan. 20 minuter senare, utan att ha
blivit upptäckta av vare sig tyska båtar eller flyg, radade den lilla danska
truppen, till helsingborgarnas stora förvåning, upp sig vid ångbåtskajen
i Helsingborg. Redo att ge sig ut i strid på svenskarnas sida! Efter
förvirrade överläggningar beslöts att danskarna skulle få bli en del av
bevakningen av Ljungbyheds flygplats.
Den färja de anlänt med var den sista på ett antal veckor innan trafiken
återtogs igen under heltysk kontroll.
Situationen avslöjar en hel del om den svenska beredskapen vid tiden.
Det fanns bara ett stridsdugligt infanterikompani, ett kustartilleribatteri
vid Trelleborg och några enstaka luftvärnsförband i Skåne! De
kustbefästningar i det svenska gränslandet som kallades ”Per-Albinlinjen” som var i stort sett färdigbyggd för dyra pengar, hade ingen
inkallad trupp för bemanning...

Motståndet påbörjas och organiseras
En av de tidiga motståndshandlingarna utfördes av en modig Röda
Korset-dam som på perrongen i Fredericia smugglade in militära
underrättelseuppgifter om tyskarna till utvisade brittiska diplomater i
ett förbipasserande tåg. Materialet fanns i en hopvikt tidning som hon,
medan de tyska vakterna var ouppmärksamma, kastade in genom ett
kupéfönster och ropade att de skulle läsa grundligt.
Under sensommaren 1940 växte ett dansk–brittiskt nätverk fram.
Spindel i nätet var journalisten Ebbe Munck. Officiellt, framförallt
för nazisternas misstänksamma ögon, var hans uppgift att vara
korrespondent för den danska tidningen Berlingske Tidende i
Stockholm. Men hans viktigaste uppdrag var att förmedla militärt
underrättelsematerial om tyskarna i Danmark till britternas spioncentral.
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Uppgifterna smugglades oftast som mikrofilm finurligt gömda i
ihåliga skaft till rakborstar, i dubbelbottnade tvålaskar eller till och
med i små cylindrar som fördes in i ändtarmen. Den kanske första
leveransen genomfördes dock av fru Munck som helt öppet klev på
Helsingborgsfärjan med ett kuvert i handen. Hade hon visiterats hade
hon ertappats med innehållet som bestod av hemlig mikrofilm.
Den vanligaste transportleden var just färjan över Sundet. Med tiden
blev det nödvändigt att uppfinna allt smartare sätt att transportera de
hemliga uppgifterna för att inte riskera upptäckt. I brådskande fall kunde
telefonkontakt tas men då i kodad form. Muncks täcknamn var till en
början ”Skipper”.
Ett annat sätt var att föra uppgifterna vidare på trevliga middagar i
den villa på Djurgården i Stockholm som hyrdes ut av skådespelerskan
Ingrid Bergman. Hon filmade i Hollywood och hyrde ut åt den
brittiske pressattachén Peter Tennant. Han var dessutom ansvarig
för den brittiska underrättelsetjänsten, speciellt deras hemliga
sabotageorganisation SOE.
Organiserandet och utvecklandet av motståndsrörelsen i Danmark i
allmänhet och i Öresundsområdet i synnerhet gick dock långsamt på
grund av de annorlunda förutsättningarna i jämfört med länder som
Frankrike eller Norge. Den relativa självständighet och stabilitet som
rådde i Danmark gjorde att de allierade prioriterade andra länder
för ett mera snabbt och aggressivt uppbyggande av sabotage- och
spionverksamhet. Långsamheten och tvehågsenheten dröjer sig kvar
ända fram till katastrofens år 1943.

Lågan börjar flamma upp
Sakta börjar dock motståndets låga flamma upp. Olika nätverk och
motståndsorganisationer växer fram. Kontakterna med de allierade
via London blir tätare och djupare. Olika inflytelserika politiker och
företagare tar tydligare ställning mot ockupationen och nazismen.
Samtidigt som radiosändningar med uppmaningar till motstånd blir allt
tätare, trycks och sprids illegala tidningar.
I april 1942 smugglas den kände motståndspolitikern Christmas Möller
med familj ut ur Danmark till England via Göteborg och Stockholm.
Skepparen Johannes Schmidt på skonerten Argo med last av keramiklera
hade ställt i ordning ett utrymme i båtens lastutrymme. Gömda bakom
lera och en tunn brädvägg undgick de tysk inspektion och nådde en kaj i
Göteborg. Av sekretesskäl ville man undvika den svenska passkontrollen
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så fru Möller går i land med skepparen som ”fru Schmidt” medan far
och son Möller tar sig i land i en annan del av hamnen i en liten roddbåt.
Med bil till Stockholm och sedan flyg från Bromma nådde de så lyckligen
England där han kunde börja med radioutsändningar till det danska
folket. Därefter intensifierades motståndet i Danmark.
• I juni 1942 grävde sig några politiska fångar via en tunnel ut ur fång
lägret i Horseröd för att senare bilda stommen i sabotagegruppen
BOPA.
• I september sändes Möllers upprorstal via BBC där han manade till
kamp, uppror och sabotage: -Gör er plikt! Kämpa för allt du har kärt,
till döden om så krävs!
• Den 26 september uppstod en diplomatisk kris då den danske kungen
Christian X ger ett svar till Hitlers födelsedagsgratulationer som
uppfattas som respektlöst och kränkande mot den nazistiske diktatorn.
• Framåt årsskiftet och under sommaren/hösten 1943 trappades
aktionerna upp: Motståndsgruppen ”Ligan” utförde ett antal sabotage,
material och agenter släpptes ner i fallskärm, ubåtsvarvet bombades.
Aktionsgruppen ”Holger Danske” sprängde tyska förläggningar mitt
under ljusa dagen. Strejker och maskningsaktioner utfördes runt om i
landet.
Naziregimen markerade att ett nytt läge inträtt i Danmark. Klockan 04.00
på morgonen den 29 augusti proklamerades militärt undantagstillstånd.
Den totala nazistiska diktaturen infördes.

Med livsfarlig last - Om flykten över Öresund under
andra världskriget
På kvällen den 29 september 1943 kom ett kort telefonsamtal till ett litet
hus nere vid Öresund som lät: ”Jag har fått ihop mitt kortspelsgäng.” Det
var ett kodmeddelande inom familjen Dreyer som innebar att de måste
fly! Gestapo hade påbörjat sin razzia mot Danmarks judar. Alla judar
skulle hämtas för transport till dödslägren. Från mun till mun spreds
larmet. Nu skedde det som man fruktat men in i det sista hoppats aldrig
skulle ske.
Den dagen flydde 300–400 människor för livet över Sundet till Sverige.
Under de följande tre veckorna, i små motorbåtar, roddbåtar, stora
motorbåtar och fiskekuttrar, tog sig cirka 6 000 judar och 2 000 andra
människor av olika nationaliteter som var eftersökta av nazisterna, iland
på den svenska kusten.
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Överfarten var minst sagt dramatisk. Dock klarade sig de flesta om än
inte alla. Minst 500 flyktingar blev tillfångatagna av Gestapo redan innan
de ens försökt fly, och skickades till koncentrationsläger, framför allt
Theresienstadt. Många dog under sina flyktförsök. Några incidenter kan
återberättas:
Två roddbåtar hade gått ut från en hamn på Nordsjälland. Båda hade
två roddare och nio passagerare och var minst sagt överlastade. Vädret
var hårt, båtarna kastades mot vågorna och alla blev sjösjuka. Eftersom
vågorna hela tiden slog över båtarna blev alla passagerare genomblöta.
När båtarna var endast 800 meter från land reste sig en av roddarna upp
i båten och skrek:
– Nu sjunker vi!
En stor våg hade tryckt ner båten som på ett ögonblick vattenfylldes
och sjönk. Några av passagerarna följde med till botten medan andra
försökte simma iland. Den andra båten, som redan var överfylld, kunde
inte göra annat än att försöka snabbast möjligt nå land och slå larm.
I den båt som ännu var flytande satt en mor och en far och såg sina
båda söner kämpa för livet. Där satt också en hustru med sina två små
barn och såg sin make, barnens pappa, drunkna. Vänner och släktingar
som hörde skriken och nödropen från dem som kämpade för sina liv i
det kalla, mörka vattnet var maktlösa och kunde inte göra något för att
rädda dem.
Två bröder hade försökt simma iland när den ene, som hette Erik, visade
tecken på utmattning. Den andre som fortfarande hade krafter kvar
försökte hålla honom uppe och viskade: – Var lugn, Erik. Försök flyta
litet... det spar på krafterna. Men Erik regerade inte längre, Han hade
fått kramp och blev allt tyngre. Det blev svårare att hålla honom uppe
och ännu värre blev det när han grep tag och nästan drog med sin bror
i djupet. Då måste brodern släppa sitt tag och låta Erik gå till botten för
att kunna rädda sig själv. Han såg Erik försvinna, men lyckades med sina
sista krafter nå stranden.
På fredagskvällen den 1 oktober kom ett halvt dussin Gestapomän
och bultade på dörren till en lägenhet i Köpenhamn. Där bodde en
rysk emigrant, ett par med, deras 18-årige son och fyra mindre barn.
Den äldsta dottern hade tidigare förts i säkerhet. Dörren slogs in och
Gestapomännen rusade skrikande och hotfulla in i lägenheten och
kommenderande: –Heraus, heraus, schnell!
Kvinnan och småbarnen hann inte så långt medan mannen och sonen
sprang ut på en balkong där de befann sig, på tredje våningen. De
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upptäckte en stupränna. Via den gled de ner till våningen under och så
till nästa balkong och vidare nerför stuprännan ända ner till marken.
Under vägen ner hade mannen knäckt ett par revben och blödde kraftigt
från sina sönderrivna händer.
Gömda bakom några soptunnor såg de hur nazisterna släpade iväg de
jämrande och gråtande barnen och deras mamma. De såg bilen köra
iväg. De hörde kvinnans nödrop. Men de kunde ingenting göra.
På olika omvägar nådde de nästa dag en hamn norröver där de mötte
den äldsta dottern. Hon hade ordnat en båt för överfarten och de fick
följa med fast båten egentligen blev överlastad. De rodde ut när det
blev mörkt. De var hårt väder och kraftiga vågor. Efter en timmes rodd
vräkte en brottsjö båten över ända och alla hamnade i vattnet. Några
drunknade omedelbart. Fadern och sonen som var märkta av sin flykt
och sina skador lyckades hålla sig ovan vattenytan en stund. Dottern som
hade mött dem i hamnen orkade inte hjälpa dem trots sina desperata
försök, utan även de försvann också i de böljande vågorna.
En av kvinnorna som varit i båten klängde sig fast med ena armen vid
den omkullvräkta båten. Med den andra armen höll hon sitt lilla barn
över vatten ytan i ett krampaktigt grepp. Med vågorna sköljande över
sig, barnet och båten vägrade hon släppa sitt grepp.
Hennes bror och den unga kvinnan som fortfarande båda var vid
liv beslöt att försöka simma tillbaka för att skaffa hjälp, trots risken
att hamna rätt i armarna på Gestapo! De simmade i två timmar.
Ett hundratal meter från stranden förlorade den unge mannen
medvetandet men kvinnan lyckades släpa honom till stranden där några
fiskare upptäckte dem och förde dem till sjukhus. Räddarna förstod att
det fanns fler ute i vattnet och gick ut med båt för att leta, i ett till synes
hopplöst försök att hitta de nödställda.
Det otroliga inträffade! De hittade dem och de var vid liv. I minst två och
en halv timme hade modern legat i det kalla vattnet med ett så fast tag
om båten att handen verkade ha vuxit eller fryst fast i våta träet. I ett
järnhårt men ömt grepp höll hon envist sitt barn över vattnet. Hon var
som i trans och var knappt medveten om räddaren som lyfte upp dem
och förde dem till samma sjukhus som de två andra överlevande.
Dagen därpå fick de höra att Gestapo var på väg, så dödströtta och med
värkande kroppar flydde de återigen för sina liv. Fem minuter för sent
bankade de skoningslösa jägarna på sjukhusporten. Flyktingarna hade
undkommit och anlände senare samma dag till Sverige. Denna gång med
en säker överfart.
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Många historier finns om hur illa barnen for i denna flykt för livet. Ett
exempel är från en nordskånsk hamn där en flyktingbåt medförde tre
föräldralösa småbarn. Nazisoldaterna hade under en razzia fört bort
deras föräldrar medan barnen, som var 2 och 6 år, hade lekt på gården.
När barnen kom tillbaka upp till lägenheten fanns varken mamman eller
pappan där. Grannarna tog hand om dem och lyckades få över dem till
Sverige där vänliga människor mötte upp. Eftersom ingen hade hunnit
fråga efter deras namn stod de länge på flyktinglistor som ”okända”.
Trots detta blev de så småningom återfunna av sökande släktingar.
Vad som hände föräldrarna är dock okänt. Antingen var de några av de
hundratals danskar som bortfördes och avrättades i förintelselägren,
kanske var de bland dem som överlevde och återvände i slutet av eller
efter kriget ?
Tack vare insatser av modiga kustboende danskar och svenskar
som hjälpte till med överfarten över Sundet och mottagandet vid
framkomsten, räddades ändå de flesta flyende.
Trafiken över Sundet bestod också av smugglade både motståndsmän
och så småningom om av vapen. Därför ska vi gå tillbaka till när allt
började.

Sundslinjerna
Över Öresund upprättades i september 1943 ett antal hemliga
sundslinjer för att hjälpa den stora judiska flyktingströmmen till
frihet. Linjerna användes också för motståndsmän som återvände för
att fortsätta kampen. En av linjerna, Kajaklinjen, sköttes av folk från
gummifabriken Tre Torn. Man tog sig över Sundet i kanoter och kajaker
men linjen avslöjades efter en kort men intensiv period.
En annan linje uppkallades efter den fiskebåt som användes, Stella.
Stellalinjen sköttes av en läkare och en skeppshandlare. Även denna
avslöjades efter en ganska kort tid av Gestapo. Läkaren lyckades fly till
Sverige men skeppshandlaren sattes i tyskt koncentrationsläger. Han
överlevde dock och återvände efter kriget.
Thomsenlinjen drevs av ägaren till Snekkerstens Kro. Det var en
handlingskraftig man som delvis som en följd av sin djärvhet
hamnade i Gestapos klor och misshandlades till döds i det tyska
koncentrationslägret Neuengamme utanför Hamburg. En minnessten till
hans minne finns utanför hotellet Kystens Perle i Helsingör.
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Lotsbåtarna och Wibroebryggeriets ölbåt användes på olika sätt för
överfart av både post och människor.
På färjelinjen mellan Helsingborg och Helsingör fraktades trots dess
officiella funktion och nazitysk kontroll hundratals människor på flykt
eller i hemligt uppdrag. Knepen för att lyckas var många men utan
färjepersonalens insatser hade sannolikt inte så många klarat sig.

Kjaerlinjen
Den viktigaste och mest framgångsrika linjen drevs av boktryckaren
Erling Kjaer från Snekkersten.
Han skaffade sig en egen båt med vilken han fick enorm betydelse
för motståndsarbetet och räddningen av flyende. Han gjorde 142
resor över Sundet och förde 1 400 flyktingar till Sverige och cirka 300
motståndsmän tillbaka till Danmark.
Kjaer förde post, information och meddelanden mellan nätverk
över Sundet. Han hade direkt kontakt med både polisen och
motståndsgrupper i de båda länderna. Till stöd hade han den lokala
motståndsgruppen i Helsingör som kallades för ”syklubben” och bestod
av ett antal inflytelserika personer, däribland även polisintendenten i
Helsingborg, Göte Friberg, som kom att få en mycket stor betydelse för
både den legala och den hemliga trafiken över Sundet.
Kjaer-linjens betydelse visas också när Gestapos bevakning av Sundet
skärps. Då hjälper både svensk militär och civila myndigheter till för att
skydda hans verksamhet. Vid minst två tillfällen skar svenska marinen av
tyska patrullbåtar på jakt efter Kjaer.
Kjaer själv var en oförskräckt och modig man som vid några tillfällen
gjorde tre turer i dagsljus, förbi spanande sundspatruller. Det sas
att man kunde ställa klockan efter hans regelbundna turer, oavsett
väderleksförhållanden. En fiskare lär ha sagt: -Han tror visst att han kan
rida på vågorna, som den kavallerist han är.
En annan händelse som visar hans oräddhet inträffade i november 1943.
Klockan var redan runt 23.00 då han fick i uppdrag att åka tillbaka i en
extra tur och hämta två man till från den danska sidan. Han protesterade
mot att göra ytterligare en tur efter att nyss klarat sig helskinnad över.
Han klagade ännu mer när han inte fick information om vilka det var
han skulle hämta. Men som den modige man han var återvände han till
den danska stranden där två män väntade honom. Han frågade efter
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männens namn men fick till svar att han inte skulle fråga så mycket.
Kjaer ilsknade till och sa att det då inte skulle bli någon tur! Det svar han
då fick, gjorde att han genast med sin vanliga djärvhet förde männen
över till svenska sidan. Hans passagerare var nämligen ingen mindre än
generalmajor K. Knudzen som skulle bli chef för den ”danska brigaden”
som var under hemlig militär träning i Sverige.
Eftersom Kjaer var en av Gestapo efterspanad man, fick han bo under
antaget namn och byta bostad med jämna mellanrum. Detta med hjälp
av nämnde Friberg. På sin 143:e tur på kvällen den 12 maj 1944 blev
Kjaer infångad av Gestapo i Sundet utanför Viken. Han blev antagligen
angiven av tyska infiltratörer eller danska förrädare, s.k. stikkers. Han
överlevde dock fångenskapen trots svår misshandel och kunde genom
Röda Korsets aktion återvända i slutet av året.

De många modiga människornas hjälteinsatser
Allt detta som hände runt Öresund, vare sig vi pratar om
motståndsarbete, underrättelseaktioner eller flykt för sitt liv, hade inte
lyckats om inte så många modiga och initiativkraftiga människor fulla av
civilkurage, och med det egna livet som insats, gjort det möjligt.
Förutom de storslagna handlingarna under gevärsmynningars hot,
var det människor i städerna och byarna runt Sundet som hjälpte,
skyddade, gömde, tog emot, gav husrum och delade med sig som ska
äras och hyllas. De som gömde flyktingar undan Gestapo i sitt hus. De
som värmde de frusna och blöta med sina filtar och varm dryck. De
som upplät rum i sina hus till de som undkommit döden. De som gick
till uppsamlingslägren med kläder. De som distraherade patrullerande
vakter så flyende kunde smita förbi. De som blinkade varningsljus då det
var fara på gång.
De var Sundets hjältar!
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Okända hjältar
Roger Starkenberg
Texten på nästa sida, ”Vad gjorde dessa okända hjältar?” är ett litet
axplock av alla de ödesmättade historier som borde berättas om
människorna vid Öresund under krigsåren. Det var så många olika
insatser av så många olika människor som avgjorde de krigsdrabbade
folkens öden.
Hur skulle det ha gått om dagens rop på stopp för invandring hade
fått råda under krigets sista år? De tusentals människor som fick en
fristad i Sverige för att sedan kunna vara med och bygga upp en ny
värld efter nazismens outhärdliga förbrytelser, skulle de ha nekats att
fly över Sundet? Varför blev inte fler svenskar dekorerade? Är det bara
”tapperhet i fält” som är värt att utmärkas? Sist men inte minst: Varför
berättas så sällan kvinnornas historia?
Uppgifter till eleverna
1.
2.
3.
4.
5.

Vad drev alla dessa människor att göra sin insats?
Varför handlar alltför sällan historia om ”det vanliga folket”?
Varför berättas alltför sällan kvinnornas historia?
Varför fick inga av dessa hjältar utmärkelser?
Vilka statyer finns i Helsingborg och vilka saknas?

De lokala hjältarna
De flesta känner till Raoul Wallenberg och Folke Bernadotte. En del
kanske till och med vet något om hur Per Anger lade grunden för Raoul
Wallenbergs mission i Ungern vilket räddade ett stort antal ungerska
judar. Några vet kanske dessutom att Raoul Nordling bidrog till att rädda
tusentals franska motståndsmän och förhindra de tyska planerna på
att ödelägga Paris. Men inte så många vet vilka heroiska insatser Erick
Björk, Gunnar Nilsson, Arne Bruhn, Jørgen Gersfelt, Gilbert Lassen, Bodil
Löfberg, Erling Kjaer, H.G. Widding och Göte Friberg gjorde. De är bara
några av alla de som gjorde små och stora insatser för att bistå flyktingar
och hjälpa till i motståndet mot Nazityskland. De är våra lokala hjältar.
Några av dem riskerade sitt eget liv med sina insatser medan andra ändå
räddade mångas liv utan att ta lika stora risker.
Som vanligt är det lättare att hitta fler namn på män än kvinnor, men
det betyder inte att männen var mer aktiva. Det är bara en alltför vanlig
tendens att kvinnor glöms bort i historieskrivningen.
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Vad gjorde dessa okända hjältar?
Arne Bruhn var aktiv i motståndsrörelsen och redaktör för Landboen, en
av de underjordiska tidningar som producerades och spreds i hemlighet
under ockupationstiden. Arne Bruhn blev förhörd av Gestapo efter att
man fattat misstankar om hans förehavanden. I tre omgångar satt han i
fängelse under ockupationen.
Våren 1945 fördes Arne Bruhn till tyska säkerhetspolisens fångläger
Frøslev vid dansk-tyska gränsen. Därifrån räddades han och andra fångar
med Bernadottebussarna när krigsslutet var nära. Via Norrehedsskolan,
som var en uppsamlingsplats i Helsingborg, kunde han återfå sin frihet.
Gilbert Lassen var handelsman i Smidstrup vid Gilleleje som på sin cykel
for med bud mellan olika båtskeppare och flyktingar, mellan de i byn
som samlat in pengar för att betala överfarten och fiskebåtsägare. Han
upprättade kontakter och förmedlade information som en spindel i ett
hjälpnät.
Bodil Löfberg var en av de sjuksköterskor och annan vårdpersonal som
med kraft och engagemang förde rädda, förnedrade, utmärglade och
sjuka flyktingar tillbaka till livet. Genom hennes medmänsklighet och
värme kunde plågade själar återfå sin framtidstro och livsglädje.
Erick Björk, född på Råå, kom från en mycket gammal fiskar- och
sjömansfamilj. Han blev befälhavare på ett litet sjöbevakningsfartyg och
fick kommendering i södra delen av Öresund. En natt i oktober 1943
under en av hans bevakningsrundor i Sundet kom en fiskebåt som låg
rätt djupt i vattnet. Han tänkte: ”Det är säkert många flyktingar stuvade
i den båten så djupt som den ligger”. Ett tyskt bevakningsfartyg kom
efter och Björk insåg risken att flykten skulle upptäckas. Genom att
manövrera sitt skepp akter om tyska bevakningsfartyg, hade han tidigare
lyckats locka dem att vända. Hans försök att göra samma sak lyckades.
Det tyska fartyget vände och flyktingarna kunde föras i säkerhet.
I den lilla fiskebåten fanns 24 människor. Den yngste passageraren var en
fyramånaders baby och den äldste en 74-årig man. En av passagerarna
var den berömde nobelpristagaren och atomfysikern Niels Bohr som
jagades av Gestapo.
Gunnar Nilsson föddes 1915 i Nyhamn, ett fiskeläge norr om Höganäs.
Han var en av dem som mötte strömmen av flyktingar som kom från
Gilleleje till fiskehamnarna i Nyhamn, Mölle, Lerhamn, Lerberget och
Viken. Båtarna bar oftast 20–30 flyktingar nerstuvade i lastrummen.
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Män, kvinnor och både små och större barn var illa däran av rädsla, köld,
fukt och sjösjuka. Gunnar Nilsson tog emot och hjälpte dem efter bästa
förmåga. Välkomnande varma filtar och varm dryck innebar nytt hopp
för dem som nyss fruktat för sina liv.
H.G. Widding var stadsläkare i Höganäs. Han arbetade stolt för
att den lilla orten själv skulle hantera sin andel av den växande
flyktingströmmen. Natten mellan den 8 och 9 oktober anlände 124
flyktingar till Höganäs hamn. Widding och andra hjälpande ortsbor
arbetade hela natten för att undersöka alla och ordna inkvartering. Själv
tog han emot flera familjer i sitt hem för att ge tillfällig vila och tid att
komma till ro. Det var små insatser som betydde mycket för många.
Jörgen Gersfelt var läkaren i Snekkersten som hjälpte till att ordna
med överfarten till Sverige. I varje stund riskerade han upptäckt av
Gestapo. Han undersökte alla som behövde medicinsk hjälp och gav
t.ex. lugnande medicin för de vuxna som behövde och framförallt för de
barn som annars hade kunnat avslöja de olika gömställen som användes
i flyktbåtarna. Ett enda litet ljud hade kunnat vara ödesdigert för den
flyende skaran.
Göte Friberg var polisintendent i Helsingborg. Under lönetimmarna var
han tjänsteman med ordningsfrågor. Resten av dygnet samordnande han
hemliga överfarter för flyktingar i ena riktningen och för motståndsmän
och vapen i den andra. Med en orubblig känsla för sin insats var han
avgörande för organiserandet av stadens flyktingmottagande och i det
nätverk som upprättades för överfarten över Sundet.
En av alla episoder beskriver hur Friberg får ett samtal från en kustbo
som vill anmäla något skumt som försiggår i hamnen nattetid. Han
tackar för upplysningen och tänker att det inte var en bra idé att smuggla
vapen på det sättet. Så istället ändrar han upplägget. Han var ju själv
inblandad i ”det skumma”. Vapenöverföringen till motståndsrörelsen i
Danmark gjordes i fortsättningen i fullt dagsljus. Vanliga lådor lastades
ombord på en båt i hamnen för att mot kvällningen lämna kajen med
destination ockuperat område.
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Med livsfarlig last
– en simuleringsövning
Roger Starkenberg
Till läraren
En upplevelsebaserad övning är ett sätt att närma sig historien där
även känslor sätts i rörelse. Tävlingsmomentet är alltid en stimulerande
ingrediens i lektionsinnehållet. Ett spelifierat lärande ger dels variation,
dels igenkännande i dagens digitala kultur.
En bra förberedelse kan också vara att studera en karta över Öresund för
att få mer igenkännande och kanske insikt i hur nära kriget verkligen var.
Uppgift till eleverna
Över Öresund fraktades både flyktingar, motståndsmän och - kvinnor
samt vapen. Nu ska du förflytta dig tillbaka till 1940-talet… Ditt
uppdrag blir att på kortast tid genomföra så många lyckosamma turer
som möjligt. Riskerna var stora och lasten man hade med sig innebar
fara för livet. Den vanligaste rutten var från Snekkersten till någon av
Helsingborgs kajer.
Instruktioner:
Det finns två vägar för överfart.
Den ena (A) är långsammare men gör att mer last kan medföras.
Den andra (B) är snabbare men innebär mindre last.
Rutt A innehåller 5 svårigheter.( 1,2,3,4,5)
Rutt B innehåller 3 svårigheter. (1,3,5)
På A kan man medföra 15 passagerare till Sverige och 15 lådor med
vapen tillbaka.
På B kan man medföra 5 passagerare till Sverige och 5 lådor med vapen
tillbaka.
Svårigheter:
1. Upptäckt av Gestapo. Stå över en omgång.
2. Motorkrångel. Stå över en omgång.
3. Upptäckt av tysk patrullbåt. Stå över en omgång.
4. Kringflytande bråte. Stå över en omgång.
5. Hittar inte anläggningsplats p.g.a. krånglande ljussignal.

Vid varje svårighet slås en tärning. Om tärningen visar 5 eller 6 får man
stå över en omgång.
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Spelordning:
1. Val av rutt. (A- långsam, B- snabb)
2. Alla spelare slår i turordning= en spelomgång. Klarar man sin första
3.
4.
5.
6.
7.
8.

svårighet flyttar man vidare till nästa: 2 på rutt A, 3 på rutt B.
Den som inte klarar sin svårighet står över en spelomgång.
Allt upprepas tills man tagit sig till Sverige och tillbaka igen.
Man antecknar hur många passagerare och hur mycket last man lyckats smuggla.
Då börjar en ny spelordning.
Allt upprepas tills spelet avbryts. Man bestämmer i förväg hur länge
spelet ska hålla på.
Efter avslutat spel utses som vinnare den spelare som lyckats föra
över flest passagerare och mest last över Sundet.

Efterdiskussion:
Att göra jämförelser kan vara vanskligt ändå ligger det nära till hands
att jämföra flyktingsituationen i Öresund 1943 med den på Medelhavet
2016. Vilka likheter och skillnader finns?
Vilka risker tog de som körde båtarna? Vad drev dem att ta dessa risker?
Hur kunde man hjälpa till på den svenska sidan? Varför sköttes inte
flyktingtrafiken av den svenska militären?
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I historiens fotspår –
stadsvandringar
Axel Hultman, Tarja Kemppainen & Ulf Axel Nilsson
Stadsvandringar kan vara utmärkta tillfällen att knyta an historien till
det lokala eller regionala genom att stimulera elevernas nyfikenhet och
förståelse för hur det förflutna lever i nutiden. Här följer förslag på två
stadsvandringar i Köpenhamn respektive Helsingborg.
Sannolikt blir historien mer levande genom att berättelserna förmedlas
och övningarna sker ute på platserna. I den fortsatta undervisningen
finns några konkreta platser och byggnader att koppla berättelserna till.
Att bedriva undervisningen utomhus i stadsmiljö synliggör att historien
finns utanför lektionerna. Historia och motion är en bra kombination
i vilken eleverna kan koppla intressanta händelser och företeelser till
både kända och okända platser. Informationen är relativt kort och de kan
diskutera med varandra under promenaden.

Stadsvandring Köpenhamn med fokus
på ockupationen 9 april 1940–5 maj
1945: Från samarbete till motstånd
Ett sätt att få perspektiv på Helsingborg och Sverige under andra
världskriget är en studiedag med eleverna i Köpenhamn. I den danska
huvudstaden utspelade sig åtskilliga dramatiska händelser under andra
världskriget. Även om Danmark i en europeisk jämförelse kom lindrigt
undan dödades människor under ockupationen. Stadsvandringen är ett
försök att beskriva Köpenhamn utifrån några betydelsefulla händelser
som utspelade sig relativt centralt i staden. Även om fokus ligger på
andra världskriget får eleverna uppleva några av Köpenhamns mest
kända byggnader och platser. Stadsvandringen tar cirka två och en halv
timme. Det är lämpligt att börja med ett besök på en utställning eller ett
museum. Frihetsmuseet vid Langeline brann ner 2013. Ett nytt museum
som skildrar ockupationsåren beräknas inte stå klart förrän 2018. Ett bra
alternativ är det judiska museet.
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1. Det judiska museet
Proviantpassagen 6
I närheten av Det kongelige bibliotek/Sorte diamant
http://jewmus.dk/skole/
http://jewmus.dk/index.php?id=234
Här passar det utmärkt med en guidad visning på 1–1,5 timme. Välj
fokus antingen på de danska judarnas flykt till Sverige 1943 eller de
danska judarnas återvändande. Man kan förbereda besöket genom
att använda sig av deras flickr-profil https://www.flickr.com/photos/
danskjodiskmuseum/sets/72157637908270336/. Här hittar du bilder på
en del föremål som hör till museet och som kan väcka många tankar och
frågor. Till varje bild finns en text.
2. Christiansborg Slot
Prins Jörgens Gård 1

http://www.christiansborg.dk/undervisning/

Christiansborgs Slot är en lämplig plats att berätta något om hur själva
ockupationen gick till. Den danske utrikesministern Peter Munch fick
besked via telefon av den tyska ambassadören Cecil von Renthe-Fink
klockan 04.15. Utrikesministern skulle infinna sig i ambassadörens privat
bostad. Vid Munchs ankomst delgavs han två dokument av RentheFink. Det första gällde den förestående ockupationen av Danmark och
det andra framställde en räcka krav som Tyskland ställde på Danmark,
bland annat att undvika allt militärt motstånd. Ambassadören hotade
med att bomba Köpenhamn om Danmark inte gick kraven till mötes.
Tyskarna kallade det för “en fredlig ockupation” som var till för att skydda
danskarnas territorium och neutralitet, samt att “skona” landet och
folket från följderna av ett krigstillstånd. Munch bad att få träffa kungen
Christian X, statsministern Thorvald Stauning, försvarministern Alsing
Andersen, samt de militära cheferna. De bestämde sig för att stoppa
motståndet men att under motstånd inordna sig under Tysklands krav.
Antal döda danskar under kriget
16 danskar dog den 9 april 1940
23 dog i kampen den 29/8 1943
2 000 sjöfolk dog på de allierades sida
500 dog i tyska koncentrationsläger
102 motståndsfolk avrättades
2 000 danskar dog i tysk krigstjänst
Danskarna slapp lindrigt undan jämfört med resten av Europa. Danmark
upplevde heller inget totalt systemskifte under eller efter kriget utan
förblev relativt likt från 1939 till 1946.
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Danska domstolar skulle utöva juridiken och dansk polis skulle
upprätthålla ordningen i landet. Däremot skulle brott som riktade sig
direkt mot den tyska ockupationsmakten utredas av tysk militär och polis,
och dömas av tysk domstol med tillämpning av tysk krigslagstiftning.
3. Kongens Nytorv
Hotel Angleterre – nazisternas huvudkvarter under ockupationen. Bilden
visar Hotel Angleterre med den nazistiska flaggan hissad.

Hotel Angleterre http://samlinger.natmus.dk/FHM/17796

4. Sankt Annae Plads
Ryttarstaty: Kung Christian X på sin morgonritt
Bredgade
Under den tyska ockupationen 1940–1945 blev kung Kristian X en
samlingsgestalt för det danska folket. Han fortsatte sin dagliga ridtur
genom Köpenhamn. I oktober 1942 kastades kungen av sin häst och
skadades allvarligt så att han aldrig helt hämtade sig. Kristian X dog 20
april 1947, 77 år gammal.
Här passar det bra att berätta om den 26 september 1942:
Telegramkrisen
Christian X blev 72 år och hyllades. Bland lyckönskningstelegrammen
fanns ett från Hitler. Kungens tacktelegram till Hitler var ytterst
kortfattat. Det kom att utlösa en serie händelser. Hitler hade under
en längre tid varit irriterad över den danska pressens tyskfientlighet
och deras maningar till sabotage. Pressen uttryckte även fientlighet
mot Fritz Clausen, ledaren för det danska nationalsocialistiska partiet
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(DNSAP). Frikorp- och Schalburgkåren blev också öppet hånade. Cecil
von Renthe-Fink, som hittills varit riksbefullmäktigad i det ockuperade
Danmark, ersattes med SS-Obergruppenführer Dr. Werner Best.
Överstekommendanten Hermann von Hanneken fick order att slå ner allt
motstånd i Danmark. Han drev en hårdare linje än Best. Tyskarna ställde
också krav på att den danska regeringen skulle ombildas. Hösten 1942
blev en svår tid för de danska politikerna.

Christian X blir firad på sin 70 årsdag http://samlinger.natmus.dk/FHM/asset/17878

5. Amalienborg
Amalienborg Slotsplads 5

http://www.kb.dk/da/nb/tema/historie/illegale/4/index.html

De första massprotesterna mot ockupationen uppstod i samband
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med att den danske utrikesministern Scavenius undertecknande antikominternpakten. När Scavenius återvände var Köpenhamn präglat
av studentdemonstrationer mot pakten. Från BBC blev de danska
radiolyssnarna informerade om att det innebar ett danskt deltagande
i kriget på Östfronten, och att 65 000 inkallelseorder låg färdiga att
skickas ut. Demonstationerna slogs ner hårt.

Studentdemonstation på Rådhusplatsen http://samlinger.natmus.dk/FHM/17775
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http://www.kb.dk/da/nb/tema/historie/illegale/4/index.html Storköpenhamns
poliser arresterades 19 september 1944 och deporterades till Tyskland. Polisvakten vid
Amalienborg som hade skyddat kungen, efter att livgardet hade blivit avväpnat 29 augusti
1943, försvarade sig så resolut, att tyskarna senare meddelade att det ”hade varit ett
missförstånd”, då man ville internera vaktmanskapet. På dansk sida blev två poliser och
slottsförvaltaren i ”Det Gule Palæ” sårade, medan hela 20 tyskar blev dödade och det
dubbla antalet sårade.
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Skador från tysk kanoneld kan fortfarande ses vid slottet, där det 1952
uppsattes en minneplatta. Av den danska politisstyrkan på 10 000
man blev 1 960 tillfångatagna i samband med aktionen. Många poliser
blev varnade i förhand eftersom avlyssningscentralen i Helsingør hade
uppsnappat planerna om arresteringarna några dagar i förväg.
I första omgången blev de tillfångatagna placerade koncentrationslägret
Neuengamme vid Hamburg. De danske poliserna blev överflyttade från
Neuengamme till Buchenwald i två grupper den 29 september 1944 och
6 oktober 1944.

Bild 5. http://samlinger.natmus.dk/FHM/14364
(Källa text: http://da.wikipedia.org/wiki/Deportationen_af_det_danske_politi)
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Langelinie Hansestad Danzig 1940 med tyska soldater.
http://samlinger.natmus.dk/FHM/12288
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På bilden från 1943 syns det danska kustförsvarsskeppet Peder Skram som har sänkts
för att hindra tyskarna från att använda det i kriget. Bilden blev en symbol för slutet av
samarbetspolitiken. http://samlinger.natmus.dk/FHM/14361

6. Kastellet
Kastellet blev intaget av tyskarna på morgonen 9 april 1940.
Det var först åratal senare som kunskapen om tyskarnas plan för ockupa
tionen av Kastellet blev känd. Syftet med ockupationen var, att ta den
kommenderande generalen – och helst också andra höga officerare
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– som gisslan, för att pressa den danska regeringen till att acceptera
ockupationen och de tyska kraven. Det är svårt att finna en bättre bas för
avspärrning av Amalienborg och det inre Köpenhamn.
Så här berättar en dansk soldat. På gräsmattorna till vänster om
Norgesporten, när man kom in från Kastellet låg 150–200 tyska soldater
direkt på den bara kalla marken som de sov eller var medvetslösa - några
hade bandage på. Deras uniformer var skrynkliga och smutsiga. Jag
förmodar, att de hade kommit med fartyg direkt från en krigsskådeplats i
norra Tyskland. Det måste ha varit krigströttheten och sammanstuvningen
i fartyget, som hade gjort dem fullständigt utmattade. De hade inga
vaktposter. Det förvånade mig, att de inte hade kommit in i Kastellet, men de
måste ha varit så utmattade att de inte hade kunnat släpa sig över bron och
in i Kastellet. Lite senare dök vakter upp och jag drog mig genast undan. Då
jag senare kom tillbaka var styrkan borta.
(Källa: http://kastelletsvenner.dk/index.php?page=den-ydmygende-dag-1940)

7. Det kungliga livgardet
Den 29 augusti 1943 blev kasernen angripen av tyskarna som ett
led i Operation Safari. Kasernvakten bestod då av en korpral och 18
meniga och en styrka av 1. Livgardesbataljonens andra kompani: tre
officerare, fem befallningsmän av officiantgruppen, fem underofficerare
från reserven och 177 meniga (utbildat manskap). 29 augusti klockan
04.00 trängde tyska trupper på flera platser under våldsam eldkraft
in på kasernen. Skjutandet besvarades av vakten, av posteringarna
på exercisplatsen och av befallningsmän och manskap, som avgav
eld från fönstren. Skyndsamt inställdes eldgivningen efter order
från kompanichefen (Rosenborgflygeln) och för övriga kasernens
vidkommande av chefen för livgardet, som hade ankommit ledsagad av
en tysk befallningsman. En officer och en underofficer av reserven blev
dödade.
(Källa: http://da.wikipedia.org/wiki/Livgardens_Kaserne)
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8. Dagmarhus

H.C. Andersens Boulevard 12/Jernbanegade 2

http://samlinger.natmus.dk/FHM/17515

Funkisbyggnaden vid Rådhusplatsen uppfördes 1937–39. Redan före
ockupationen var den främsta kanalen mellan Danmark och Tyskland
den tyska legationen. Efter ockupationen utvidgade legationen sin
personal och flyttade till större lokaler på Dagmarhus. I byggnaden kom
också Werner Best ha sitt högkvarter. Under ockupationen fanns stora
plattformar på taket för luftskyddet. Paradoxalt nog låg den i nazistiska
ögon ”judevänliga” Politiken bredvid. På nedre botten i Dagmarhus låg
också Dagmar Teatret som var mycket populär i början av ockupationen.
Författare och skådespelare specialiserade sig på att driva med
ockupationsmakten utan att det gick att sätta fingret på förolämpningen.
(Bo Lidegaard 2013, s.194–95)
(https://da.wikipedia.org/wiki/Dagmarhus)

73

HELSINGBORG OCH OMVÄRLDEN UNDER ANDRA VÄRLDSKRIGET. Ett lokalhistoriskt studiematerial

9. Shellhuset
Kampmannsgade/Vester Farimagsgade

Shellhuset brinner 21 mars 1945. Gestapos arkiv förstördes.
http://samlinger.natmus.dk/FHM/14466

RAF flög in på mycket låg höjd och släppte bomber över Gestapohög
kvarteret i Köpenhamn. Några bomber hamnade fel och träffade bland
annat Franska skolan. Tyskarna, som hade insett faran att bli bombade,
hade placerat sina politiska fångar på översta våningen (vilket de också
såg till att göra känt). Under flygräden, den 21 mars 1945, fällde RAF:s
jaktplan sina bomber från mycket låg höjd så att de träffade de lägre
våningarna. Räden blev en stor framgång dels för att ett stort antal
danska politiker och motståndsmän lyckades fly, dels för att Gestapos
arkiv förstördes.
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Maglekildevej på Fredriksberg - felbombningar i samband med bombningen av Shellhuset.
http://samlinger.natmus.dk/FHM/14458

I Fredriksberg låg DNSAP distrikstkontor nr 8 på Gemmel Kongevej.
http://samlinger.natmus.dk/FHM/14426
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Helsingborg och andra världskriget –
en stadsvandring
Till läraren
Andra världskriget pågick nära Helsingborg vilket satt spår i stadsbilden
genom bunkrar och värn som påminner om närheten till det stora kriget.
De nazistiska grymheterna åskådliggjordes genom de vita bussarna
som rullade av färjorna i Helsingborgs hamn. Kanske bidrar de konkreta
platserna att göra historien mer levande. I förlängningen kan de
användas för att fördjupa elevernas historiemedvetande
Stadsvandringen kan följas upp med några interiörbilder från de militära
anläggningarna och andra bilder från beredskapstiden. (Johan André
Kanonerna på Djuramossa 2007, Utsatt läge 2009 och Helsingborgs
stadslexikon är bra litteratur för information och bilder.
Uppgifter till eleverna
1) På vilka sätt tror ni situationen i Helsingborg var annorlunda jämfört
med många andra svenska städer?
2) Hur tror ni att helsingborgarna påverkades av kriget?
3) Kom kriget att förändra helsingborgarnas syn på omvärlden?
4) Varför bevaras de militära anläggningarna idag?
I andra världskrigets fotspår
Stadsvandringen är ett försök att beskriva Helsingborg under andra
världskriget utifrån geografiska platser i innerstan. Försvarsanläggningar
och monument som kan berätta om tidsepoken syns mer eller mindre
tydligt. Byggnader som då spelade en viktig roll kan ha fått nya
funktioner idag.
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Från Dunkers kulturhus går vi västerut över Kvickbron till det första
stoppet:
1. Utsiktsplatsen Parapeten
Platsen visar tydligt Helsingborgs utsatta läge. Här ges en översiktlig bild
av hur kriget drabbade Helsingborg. Sedan berättas om några speciella
händelser:
-

Den 7 april 1940 gick det tyska fartyget Curityba av Bremen på
grund utanför Hittarp. Det stora lastfartyget på nära 5 000 ton
vägrade ta emot svensk hjälp utan inväntade tyska högsjöbogserare.
Utsläpp i vattnet gjorde ortsbefolkningen misstänksam. Senare stod
det klart att fartyget hade varit fullastat med tyska soldater som
skulle delta i ockupationen av Norge.

-

Kronborg i Helsingör användes av tysk militär under kriget. Från
dess batteri riktades kanoner mot Helsingborg under den tyska
ockupationen.

Längs kusten byggdes massor av försvarsanläggningar 1939–40. Efter
ockupationen av Danmark ökade byggtakten. Uppgiften var att förhindra
fientlig landstigning och därmed vinna tid för att kunna mobilisera de
egna styrkorna. Det största projektet var Batteri Helsingborg i Djuramåsa
vid Döshult mellan Domsten och Allerum. Anläggningen med sina
fyra stora kanoner, luftvärnskanoner, kulsprutevärn och skyddsrum
bemannades av 300 personer och var en viktig del av försvaret av
Nordvästskåne. En annan viktig uppgift var att bevaka trafiken i Öresund.
Endast svenska och tyska fartyg fick passera genom öppningarna i
ubåtsnätet som gick mellan Viken och Hornbaeck. Storbritannien såg att
Sverige genom detta helt bröt mot neutralitetsförklaring.
-

Överflygningarna 1943–45 då 100–300 allierade bombplan per
dygn passerade på väg för att släppa sin last över tyska städer. På
hemvägen mot England var de inte sällan skadade vilket gjorde att
flera plan störtade runt Helsingborg.

-

Längs med kusten ut mot Höganäs var det i synnerhet under 1943
ofta dramatiskt under nattetid. När de tyska ockupanterna gav
sig på den judiska befolkningen sökte sig dessa till mindre danska
samhällen längs med kusten. Här gömdes flyktingarna innan de
med hjälp av fiskare kunde ta sig över till säkerheten på den svenska
sidan. Merparten av de 7 000 flyktingarna kom till området mellan
Helsingborg och Höganäs.
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-

I krigets slutskede kom Öresund att bli platsen för en dramatisk
händelse. När danskar i Ålborg gjorde uppror mot tyskarna
skickades en torpedbåt från Köpenhamn. I hårt väder gick båten
under utanför Vikingstrand. Några soldater lyckades rädda sig i land.
Vid begravningen av de tyska soldaterna som inte klarade sig i det
kalla vattnet deltog många Helsingborgare.
(www.beredskapsmuseet.com har mycket information och bilder,
Ulf-Axel Nilsson, 2007.
Vi går tillbaka österut över Kvickbron. Om gruppen har tid
rekommenderas att gå några hundra meter söderut och studera
sjöfartsmonumentet vid Restaurang Parapeten. Eleverna kan där
räkna hur många nordvästskånska fartyg som sänktes under kriget.

2. Ångfärjestationen:
Helsingborg fick Sveriges första tågfärjelinje år 1892. Några år senare
1899 invigdes stationsbyggnaden som var i bruk till 1991. I och med
bygget av en kongressanläggning flyttades byggnaden 75 meter
söderut 2016. Med undantag av några veckors uppehåll efter den tyska
ockupationen i april 1940 och några dagar på våren 1945 då det rådde
svår bränslebrist upprätthölls daglig färjetrafiken under hela kriget.
-

Permittenttrafiken mellan Tyskland och Norge. Dagligen
skickades mellan 1 000–1 500 tyska soldater på permission
mellan Helsingborg och Oslo. Det transporterades också tyskt
krigsmateriel. Hamnområdet kring ångfärjestationen var avspärrat
för allmänheten. Trafiken inleddes under sommaren 1940 och
upphörde i augusti 1943. Låt eleverna fundera över vad dåtidens
skolelever tänkte när de såg de tyska soldaterna på svensk mark.
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Ångfärjestationen var avspärrad under kriget

-

Vita bussarna. De norska Röda Korset hade en fått en bra bild över
hur många norrmän som fanns i de tyska koncentrationslägren
och kom i slutet av kriget på att man skulle försöka få hem dessa.
Röda-korschefen Folke Bernadotte anammade det norska förslaget.
Bernadotte lyckades också få kontakt med SS-chefen Himmler.
Planer gjordes upp och ett 40-tal bussar sändes till Tyskland för
att få hem norska och danska koncentrationslägerfångar samt
nordiska medborgare. Innan krigsslutet hade flera tusen flyktingar
kommit till Sverige. Till Helsingborg kom de första den 9 april 1945,
transporten bestod av 132 flyktingar (119 norskor, 11 danskor samt
2 fransyskor de flesta judinnor). Flyktingarna transporterades först
till sanitetsanstalten vid Rönnowska skolan. Sedan fick de mat och
nattlogi. Tusentals flyktingar kom de följande dagarna. För att möta
behovet av sängplatser öppnades Ramlösa Brunnshotell, flera skolor
och fabriker. Sammanlagt kom 15 000 flyktingar till Sverige med
de Vita Bussarna. (Utsatt läge 2005, s. 119–123, Tillbaka till livet.
Ramlösa brunn – en räddningsstation, 2010 s. 52-99, Hoppets hamn
s. 16–22,) Låt eleverna fundera över hur det var att komma som
flykting till Sverige då. Hur är det att komma som flykting till Sverige
idag?
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UNRRA f.d. lägerfångar anländer till Helsingborg i juli 1945

3. Drottninggatan 20–22:
Om det var få övertygade nazister i Helsingborg var det betydligt
fler tyskvänliga invånare i staden. På östra sidan av Drottninggatan,
i ett modernt funkishus, fanns tidningen Helsingborgs Dagblad. I ett
av skyltfönstren publicerades nyheter. Här fanns också stora kartor
som visade tyskarnas framgångar i kriget.
-

Tidningens tyskvänlige ägare Ove Sommelius hade eget lokalt parti
– Medborgarförbundet, som hade nära band till Sveriges nationella
förbund, kallat de nationella, en rörelse som slängdes ut ur
Högerpartiet i mitten av 1930-talet. Med hjälp av tidningen lyckades
såväl Medborgarförbundet som De nationella få många röster. För
arbetarrörelsen var dessa partier nazistiska. I andra kammarvalet
1936 fick De nationella drygt 7 procent i Helsingborg, sett till riket
en mycket hög siffra. På andra håll i nordvästra Skåne hade partiet
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ännu större framgångar, Ängelholm 8 procent, Viken 18 procent och
Nyhamnsläge 11 procent. Låt eleverna fundera hur viktig tidningen
var som informationskälla då jämfört med idag. Vilka andra
informationskällor fanns 1940?

Helsingborgs-Dagblad på Drottninggatan 20-22

4. Sankt Jörgens plats
-

Vi berättar att konserthuset vid flera tillfällen användes för
nazistiska möten(se kapitel 2). Skulle det vara tänkbart idag?

-

Nazismen hade på tidigt 30-tal framgång i val på flera håll i Skåne.
Bland annat i Kattarp. I Helsingborg fanns hundratals personer med
koppling till Riksföreningen Sverige-Tyskland, diverse nazistiska
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partier och sammanslutningar. Under 1930-talet höll man ofta
möten på gator och torg. Under en tid hade ett av nazistpartierna
sin lokal på Kullagatan. Några större valframgångar hade inte
nazisterna. I valet till andra kammaren 1936 fick de endast 220
röster (0,7 procent) i Helsingborg.
-

Vi berättar om de danska soldaterna som kom till Helsingborg 9
april 1940

Klockan 10.30, 9 april, 1940 avgick den sista färjan från Danmark innan
de tyska trupperna nått Helsingör. Ombord fanns 150 fältutrustade
soldater från Roskilde under befäl av överste Helge Benneke. De
ville ansluta sig till den svenska armen, som de trodde var i krig.
Soldaterna tågade Kungsgatan norrut och möttes av den svenska armen
representerad av en ensam cyklist som visade de danska soldaterna till
militärförläggningen på Berga. Under de danska soldaternas marsch blev
många helsingborgare påminda om kriget som de trodde också kommit
till Sverige.
I Helsingborg rådde överhuvudtaget stor uppståndelse 9 april 1940,
de extra tidningsbilagorna räckte inte till, runt om i staden samlades
folk och diskuterade. De danska militärerna internerades i Ljungbyhed.
På våren och sommaren då läget i Danmark klarnat och färjetrafiken
hade återupptagits valde många av soldaterna att återvända. Längre
fram under kriget då samarbetspolitiken upphört ökade antalet danska
soldater i Sverige. Vid krigsslutet bestod de av en brigad om cirka 5 000
man. Den 5 maj 1945, dagen efter freden i Danmark, skeppades de över
med färjorna och möttes av jublande folkmassor i Helsingör. Låt eleverna
fundera över hur det var att möta hundratals danska soldater.
Vi fortsätter uppför Hälsovägen och stannar vid stridsvagnshindren
alldeles vid Sofiakällan. Vänder vi blicken över vägen syns en järndörr i
bergväggen. Låt eleverna gissa vart dörren med rälsen leder. Elevernas
svar är troligen mer fantasieggande än verkligheten. Innanför dörren
förvarade man under kriget en större kulspruta som kunde rullas ut med
hjälp av järnvägsrälsen (Se Utsatt läge s. 20).
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Danska brigaden innan överskeppningen 5 maj 1945

5. Öresundsparken
Från Hälsovägen går vi upp för trapporna till Öresundsparken där vi letar
upp det cirkelrunda stadsvärnet som är dolt i ett buskage. Låt eleverna
gissa vad byggnaden användes till. Värnet var avsett för åtta soldater och
tre kulsprutor som kunde skjuta i alla riktningar. En soldat fanns högst
upp i observationshuven och ropade ner till besättningen genom ett
talrör. (För skiss och mer detaljerad beskrivning se
www.beredskapsmuseet.com)
6. Långvinkelsbacken
Från Öresundsparken går vi förbi Långvinkelsgatan mot Slottshagen. Vi
berättar att denna infartsväg snabbt kunde förses med stora stolpar så
att inga fordon eller stridsvagnar kunde komma fram (Utsatt läge s. 18).
7. Slottshagen
I Slottshagen kommer vi fram till lekplatsen där det finns många
stridsvagnshinder. Hur många? Låt eleverna räkna och fundera över hur
de användes. (Det är fler än vad som syns vid en första anblick.)
8. Gamla läroverket vid Bergaliden
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Efter Slottshagen beger vi oss ner till Gamla läroverket som nu (2017)
används av Vittra vid landborgen. Under andra världskriget inrymde
skolbyggnaden Hälsingborgs handelsgymnasium. Här finns ett
stridsvagnshinder. Låt eleverna gissa hur det fungerade (Utsatt läge s. 21)

Stridsvagnshinder vid kvarteret Bastionen

Vandringen går nu längs Landborgspromenaden till vi kommer till en
trappa vid Nicolaiskolan med järnräck på båda sidor. Från denna trappa
och längs Himmelriksgränd kommer vi ner på Södra Storgatan där vi går
norrut fram till Billeplatsen.
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9. Billeplatsen:
Här alldeles framför Maria kyrkan finns ett vitt korsvirkeshus. Det finns
en öppning i detta hus som leder in till en gård. På gården finns en
källartrappa längst in till höger. Låt eleverna gissa vad som döljer sig
där bakom. Trappan leder in till skyddsrum, underjordiska gångar och
olika rum. Idag används dessa utrymmen bland annat till vinkällare. Det
finns också en större lokal där man kan ha fester såsom bröllop (För
att komma in måste man känna någon medlem eller ta kontakt med
personer som har nycklar.)
10. Minnesstenarna framför Rådhuset mot Drottninggatan
Låt eleverna undersöka texten och fundera över motiven på stenarna.
Redan år 1944 började konstnären Harald Istenstein på monumentet
föreställande en flyktingbåt från Danmark till Sverige. Han hade de
danska judiska flyktingarnas flykt från Danmark till Sverige oktober 1943
i färskt minne vilket uppenbarligen inspirerade motivet.
År 1945 strax efter kriget invigdes monumentet framför Rådhuset i
Helsingborg med ministrar från Sverige och Danmark. Ordföranden i den
i Helsingborg verksamma Danske klubb, Björn Saltorp var närvarande
som initiativtagare till konstverket. Den danske klubb hade bildats av
danska flyktingar i augusti 1943. Medlemsantalet växte så att klubben
hade nästan 5 000 medlemmar vid krigsslutet.
Den norska minnesstenen vid rådhusets södra del kom på plats år 1955.
Stenen är en gåva från det norska folket. Båda minnesstenarna ska vara
ett tack till helsingborgarna för deras insatser under kriget.
Källor
Andrè, Johan, Kanonerna på Djuramossa, Stockholm 2007
Beredskapsmuseet Kulturmagasinets fotosamlingar, Helsingborg
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Helsingborgs Stadslexikon www.stadslexikon.helsingborg.se
Nilsson, Ulf Axel, ”En fruktansvärd fartygskatastrof”, Vårt Laröd våren
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Schimanski, Folke, Tillbaka till livet: Ramlösa hälsobrunn - en
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Helsingborg och havet
Axel Hultman & Ulf-Axel Nilsson
De följande texterna försöker på ett realistiskt sätt visa hur det kunde
vara för en sjöman från Helsingborg under 1930- och 40-talen. Personer
och händelser kopplas fritt samman. Ett syfte med texten är att skapa
rumslig närhet genom att utgå från Helsingborg. Ett annat syfte är
att skapa identifikation genom att utgå från en person i skolåldern.
I texten kopplas Helsingborg samman med omvärlden genom
dåtidens ekonomiska nätverk. Den korta avslutande texten visar på
Helsingborgssjömannen Kurt Björklund vars erfarenheter gjorde att han
aktivt kom att ställning under andra världskriget.
Till läraren:
Många elever tycker om berättelser. Förhoppningen är att berättelserna
ska väcka intresse för hur unga gav sig ut på äventyr till sjöss men också
att förstå vilka risker det var för svenska sjömän under kriget. En möjlig
övning kan vara att låta eleverna konstruera egna berättelser med
utgångspunkt i faktiska historiska sakförhållanden men där karaktärer
och detaljer kan vara fiktionaliserade.
Uppgifter till eleverna
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Titta på bilden av s/s Leonardia
Hur drevs fartyget framåt?
Vad består lasten i huvudsak av?
Vilket intryck får ni av fartyget?
Vad skiljer fartyget från dem som passerar Öresund i nutid?
Vad skiljer äventyrliga ungdomars resor då jämfört med nu?
Vad skulle ni tycka om att sluta skolan och mönstra på ett fartyg?
Motivera
8) Hur skiljer sig möjligheterna att göra yrkeskarriär under 193040-talen jämfört med idag?
9) Vad skiljer sjömansförmedlingen från dagens arbetsförmedling?
10) Vad innebar Magnus tid i flottan?
11) Hur värmdes husen i Helsingborg upp under 1930- 40-talen? Hur
värms de upp idag?
12) Vad tycker ni om Magnus och Knuts arbetsuppgifter?
13) Vad innebär det att ligga på redden?
14) Vad säljer Sverige till Storbritannien idag?
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15) Vad säljer Storbritannien till Sverige idag?
16) Vad innebär det att ett fartyg läggs upp?
17) Hur förändrades sjöfarten för fartygen från Helsingborg under
kriget?
18) Vilka faror fanns för sjömännen från Helsingborg under kriget?

Magnus Andersson – Sjöman från
Laröd – Hittarp
Magnus Andersson föddes i Laröd år 1920 men flyttade i tidig ålder till
familjens nybyggda hus vid hamnplan i Hittarp. Pappan var en av cirka
tio fiskare i Hittarp vilket betydde att Magnus tidigt fick följa med sin
pappa ut på sjön.
Efter sex år i skolan, de flesta gick inte längre, var det dags för Magnus
och hans kompisar att skaffa arbete. För Magnus del var det solklart vad
han ville syssla med. Han skulle ”gå till sjöss” och bli sjöman.
Magnus blir sjöman
Med föräldrarna tillåtelse skulle nu Magnus mönstra på ett ångfartyg
för att arbeta. Eftersom det i Helsingborg med omnejd fanns massor av
rederieraktiebolag som ägde ett eller flera fartyg var det inte svårt att
få jobb. Inte mindre än 135 ångfartyg var hemmahörande i distriktet. I
huvudsak gick dessa fartyg med trälaster till England där man framförallt
använde timret till husbyggen eller som stöttor i de otaliga kolgruvorna.
Som returlaster till Helsingborg hade man kol vilket var det vanligaste
bränslet för uppvärmning av hus. Andra laster förekom också.
För att få arbete till sjöss fick man gå till sjömanförmedlingen som fanns i
Sjömanshuset, Kungsgatan 8, mitt emot Ångfärjestationen i Helsingborg.
Väl inkommen på sjömansförmedlingen hälsades Magnus och hans
kompis Knut välkomna av arbetsförmedlarna. Ingen tog notis om deras
låga ålder. Naturligtvis hade de intyg från sina föräldrar att de fick arbeta
till sjöss eftersom de ännu inte var myndiga.
Magnus hade valt att arbeta i maskin, ångpannan, under däck och Knut
hade valt att arbeta på däck. Lite förenklat kan man säga att ångpannan
innehöll vatten som värmdes upp till kokpunkten så att ett tryck bildades
vilket gjorde att ångmaskinen kom igång. De befattningar som fanns för
att få arbeta i maskin var maskinister, eldare eller lämpare. Maskinister
hade utbildning, eldare en viss vana och lämpare skulle kunna lägga
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askan i en skottkärra och köra bort den från eldstaden. För Magnus
del fick det bli lämpare. Knut som hade valt att arbeta på däck kunde
mönstra på som jungman, ett arbete som likt lämpare inte fordrade
någon utbildning.
Genom att arbeta till sjöss kunde man efter hand få bättre befattningar
på fartygen som lättmatros, matros eller båtsman. Ville man bli kapten,
styrman eller maskinist var man tvungen att gå på någon sjöbefälsskola
vilket det vid denna tid fanns gått om i Sverige.
Magnus och Knut till sjöss
På sjömansförmedlingen blev de båda kompisarna Magnus och Knut
tilldelade ett fartyg där de skulle arbeta. Fartyget hette s/s Leonardia
och tillhörde rederiaktiebolaget Transmarin i Helsingborg. Fartyget var
på väg från Sundsvall med en trälast vilken skulle till West Hartlepool,
beläget på Englands ostkust. När de lämnade sjömansförmedlingen
hade de var sin sjömansbok. En sådan måste man ha annars fick man
inte arbeta på svenska fartyg. Sedan fick de uppsöka en skeppshandel
i Helsingborg för att köpa nödvändiga sjömanssaker. Det fanns cirka tio
olika skeppshandlare i Helsingborg så det var bara att välja. De måste
själva hålla sig med bland annat tallrik, bestick och mugg. En koffert som
kallas sjömanskista inköptes också för att ha alla sina övriga saker i.
Genom radiotelegrafi kom meddelandet när s/s Leonardia beräknades
passera Helsingborg på sin väg till England. Magnus och Knut mönstrade
på fartyget på Helsingborgs redd sent en sommarkväll. Ett litet fartyg
som gick med proviant från Helsingborgs hamn till s/s Leonardia tog
med dem ut. Proviantfartyget la sig i sidan av s/s Leonardia. Nu skulle de
gå upp för den smala, branta lejdaren vilket blev en ny läskig upplevelse.
Lejdare är en stege som hissas ner på utsidan av fartyget. Väl uppkomna
på s/s Leonardias däck blev de hänvisade till kapten Månsson på
bryggan som hälsade dem välkomna samtidigt som han skrev i deras
sjömansböcker.
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Leonardia av Jonstorp byggt 1906. Bilden visar hur fartygen från Helsingborgsområdet
kunde se ut lastade. https://digitaltmuseum.se

Efter ett kortare uppehåll på Helsingborgs redd var fartyg klart för resan
till West Hartlepool. Efter cirka 20 minuters gång i Öresund norr ut
började fartyget att tuta med sin ångvissla, samma signaler hela tiden.
Magnus och Knut, vilka nu kommit igång med sina arbeten, frågade
sina skeppskamrater vad allt tutande betydde. De fick till svar att nu
passerade de Viken och de passerade just där kapten Månsson bodde
och tutandet var ett sätt att hälsa till familjen. På land svarade Månssons
familj genom att hissa flaggan på sin flaggstång så länge tutandet pågick,
detta var en sed som gjordes av alla kaptener bosatta längs Öresund.
Efter ytterligare en halvtimme till sjöss passerade de Kullens fyr med sin
starka ljusprisma och sedan bar det av ut i Kattegatt. Efter att ha rundat
Danmarks nordspets var de ute på öppet hav i Nordsjön. Innan de var
framme i West Hartlepool i England skulle det ta ytterligare 3–4 dygn.
Arbetet för de båda pojkarna var tungt, Magnus samlade upp askan från
ugnarna och Knut fick knacka rost och hjälpa till att skala potatis i köket.
Väl framme i West Hartlepool fick s/s Leonardia ankra på redden
eftersom det inte fanns plats i hamnen. Efter ett dygn hade flera fartyg
lämnat hamnen och det blev en ledig plats för Leonardia som med
bogserbåtars hjälp kom in till kaj. Arbetet med att lossa fartygets trälast
började genast. Träplankorna skulle bäras i land av stuvare vilket tog
några dagar. Hamnvistelsen kom väl till pass för de unga sjömännen då
det efter arbetet på fartyget fanns tid att gå iland. Att se sig omkring i
West Hartlepool var något annat än Laröd-Hittarp. Det fanns massor av
affärer, barer, industrier och hamnanläggningar.
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De såg redan nu hur fartyg lastade kol. Tågvagnar med kol kom in på en
bro högt uppe i luften och där tippade de sin last. Med stora sprutor
fylldes fartygen med kol. Efter att ha lossat sin trälast skulle s/s Leonardia
över till kolhamn för att få sin kollast. Att lossa trälasten tog tre dagar.
Med hjälp av sprutorna tog det endast någon timme att fylla fartyget
med kol. När fartyget var lastat begav de sig iväg med engelsk lots för
att komma riktigt ut från West Hartlepool. Med västlig vind tog resan till
Helsingborg endast fem dagar. Väl i Helsingborg kunde Magnus föräldrar
hälsa på sin tonårspojke. Efter att ha lossat kollasten vid Lundvallskajen
i Helsingborg begav sig fartyget på ännu en trälastresa från Bottenhavet
till England. Magnus och Knut fick göra många resor det första året de
var till sjöss. Vid jultid lades s/s Leonardia upp i Helsingborg likt de flesta
andra Helsingborgsfartygen. På vårkanten var det åter dags att ge sig av
med fartygen.
Då andra världskriget började skulle allt förändras för fartygen
hemmahörande i Helsingborgsdistriktet. Magnus hade inte varit
sjöman på många år. Istället hjälpte han sin pappa med fisket i Hittarp.
Magnus blev nu inkallad att göra militärtjänst. Som son till en fiskare
placerades han givetvis i flottan. Det var mycket konvojtjänst, vilket
innebar att Magnus följde med en minsvepare som tillsammans med
andra militärfartyg skulle skydda vanliga handelsfartyg från exempelvis
ryska ubåtar. Annars kunde de skicka torpeder mot handelsfartygen vilka
skulle explodera och förlisa. Magnus tid i militären blev två år sedan
kunde han komma hem för att börja ett civilt liv.
För fartygen hemmahörande i Helsingborg med omnejd blev också
traderna helt annorlunda på grund av att det strax norr om Kullen ute
i Kattegatt lades minor så att inga fartyg skulle kunna passera. Fartygen
från Helsingborg, cirka 100 -tal, blev nu ”inlåsta i Östersjön” men det
fanns gott om frakter. Östersjön behärskades nu under brinnande krig
nästan uteslutande av Tyskland. Sverige behövde kol och koks och
Tyskland behövde järnmalm till sin krigsindustri. Nu bar det sig så att
Tyskland hade gott om kol och Sverige kunde exportera järnmalm. Dessa
båda produkter kom i stora mängder att fraktas på Östersjön under de
fem åren som kriget varade. Den största faran var de ryska ubåtarna
vilka opererade från sin flottbas Kronstad längst in i Finska viken. Nu var
det så att det ryska ubåtsförsvaret var ganska dåligt men om de lyckades
få iväg en torped mot något fartyg fick det förödande konsekvenser.
Trots konvojsystem och stor försiktighet minsprängdes eller
torpederades 40 fartyg tillhörande rederierna i området vilket betydde
att cirka 200 sjömän som seglade med fartyg från Helsingborgstrakten
fick sätta livet till under andra världskriget.
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Ett av de 40 fartyg vilket torpederades var s/s Ada Gorthon som
besköts den 22 juni år 1942. Utkiken hade om babord observerat ett
ubåtsperiskop på 400 meters håll och strax därpå en torpedstrimma.
Det skulle ta 25 sekunder för torpeden att nå målet. Utkiken skrek
upp till bryggan vad han sett och fortsatte springa akteröver för att
meddela besättningen om den annalkande faran. Vid maskinkappen
ropade han TORPED med sina lungors fulla kraft. Ropen hördes av några
i besättningen. Torpeden träffade nu fartyget midskepps i höjd med
eldrummet. Både lastrummet i fören och det i aktern hade vardera
2 000 ton järnmalm vilket betydde att lastrummen fungerade som
hävarmar med eldrummet som gångjärn då Ada Gorthon brast i två
delar. Fartyget gick till botten på 30 sekunder. Av en besättning på 22
räddades 8 man. En av de åtta överlevande var eldaren Gunnar Rosander
som upplevde sin andra förlisning på malmtraden. Han hade varit med
om bombningen och sänkningen av s/s Hilda utanför Rotterdam den 21
oktober 1941. Här berättar han om sina upplevelser av Ada Gorthons
förlisning.
”Vi satt i mässen och åt, när vi plötsligt hörde smällen bortifrån midskepps.
Vi förstod ögonblickligen vad som hänt och rusade uppför lejdaren till
kappen, samtidigt som vi hörde en andra smäll, bra mycket kraftigare än
den första. Det var troligen ångpannorna som exploderade eller lufttrycket
när lastrummet akterut sprängdes, och ögonblicket efter började trävirke
och järnskrot regna ned över oss. Vi stannade någon sekund i kappen för att
skydda oss för nedslagen. Vi kände på överhalningen att föränden började
sjunka och rusade fram till flotten och hann lagom få fatt i mantågen, när
vi kände hur också aktern bar nedåt. Det gick så hastigt att det var som att
sugas ner i en grop. Båtsmannen, som var med oss uppe i kappen men vänt
för att hämta något i sin hytt, hann aldrig upp igen innan vattnet svepte över
oss och drog oss under. Donkeymannen, en 40-års karl, hade lyckats ta sig
upp på flotten och ropade just som det bar nedåt: -”Håll fast er pojkar, för nu
bär det iväg i djupet.
Jag kände ett ryck i armarna som om de skulle slitas från kroppen. Fingrarna
som höll i mantåget raknade och plötsligt virvlade jag omkring utan det
fäste jag nyss haft i flotten. Hur många sekunder det hela tog vet jag inte.
Allt gick slag i slag utan något tillfälle att hinna reflektera över vad som
verkligen hände. När jag åter kom upp till ytan fick jag tag i en plankbit och
tog mig fram till flotten, som låg och drev en bit ifrån. Ett par man hade
redan kommit upp på den. Donkeymannen, som ropat till oss att hålla fast,
hade tydligen inte själv kunnat hålla sig kvar i det kraftiga suget utan var
försvunnen. De som kommit upp på flotten kunde emellertid inget för att
komma oss andra till hjälp, eftersom flotten inte hade några årtullar.
Efter att ha blivit några man på flotten, lyckades vi genom att ta spjärn med
fötterna mot varandra åstadkomma en provisorisk årklyka, så att vi kunde få
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flotten att sakta röra sig åt det håll vi ville. På det viset kunde vi ta oss fram
till tredjemaskinisten som låg och klamrade sig fast vid en lucka ett stycke
från flotten. Kocken, som hoppat över bord så fort han hörde jungmannens
varningsrop, hade tagit sig upp på de söndersprängda resterna av förliga
flotten men var för långt borta för att vi skulle kunna nå honom. En av
matroserna, som hade gått över akterdäcket just då torpeden träffade, hade
fått tag i ett av stagen till aktermasten och äntrat uppför det allt eftersom
fartyget sjönk. Genom att det inte låg djupare än att masttoppen endast
var ett par fot under vattenytan, kunde han rädda sig genom att sittande på
masttoppen hålla ansiktet över vattnet. Vi hade blivit sex man på flotten, när
det efter en knapp timmes tid kom ut två fiskare till vår hjälp. Den ene styrde
ner mot vraket och tog hand om matrosen och kocken, den andre kom till oss
på flotten.
Underligt nog hade ingen av oss blivit nämnvärt skadad.”
(Ofredens hav s. 116–118)

Litteratur
Lindeberg, Jan och Lundberg, Lennart, Ofredens hav, Stockholm 2002
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ORDLISTA TILL ARTIKELN MAGNUS BLIR SJÖMAN.
Ångfartyg

Fartyg vilket framdrivs med en ångmaskin på engelsk
steamship därav s/s
Däck
På fartyg heter golv däck
Redd
Område (oftast grunt) utanför hamnpirarna i hamnen där
fartygen kunde ankra
Sjömanskista
Stor koffert där sjömannen hade alla sina egodelar vilka
behövdes till sjöss
Lejdare
Stege eller ”gångbro” hängande på fartygets utsida
Bogserbåt
Mindre fartyg vilket drar (bogserar) fartygen in till kaj
Fartyg lades upp Då isvintern kom hade dessa äldre fartyg så svaga motorer
att de inte kunde segla
Flottan
Också marinen: försvarsgren bestående av fartyg
Konvojtjänst
Marinfartyg vilka vaktar vanliga handelsfartyg så ingen
fiende ska anfalla
Kronstadt
Den ryska flottans viktigaste bas
Torpeders
Torped skickad från U-båt mot ett mål (fartyg) som
exploderar
Minsprängt
Fartyg vilket seglat på en mina som exploderar

ORDLISTA TILL ELDAREN GUNNAR ROSANDER BERÄTTAR
HUR HAN UPPLEVDE ADA GORTHONS FÖRLISNING:
Mässen
Besättning
Midskepps
Lejdaren
Kappen
Akterut
Överhalning
Mantågen
Båtsman
Däck
Donkeyman
Årtullar
Årklyka
Lucka
Jungman
Matros
Stagen
Vrak

Enklare matsal för besättningen
De som arbetade på fartyget
Mitt på fartyget
Stegen eller trappan
Skorstenen
Bakre delen av fartyget
Fartyget började luta
Repen
Leder arbeten på däck
Detsamma som golv
Högst ansvarig för ångfartygets ångpanna
Där man satte årorna för att kunna ro
Samma som årtular
Trälucka som täckte ett lastrum
Befattning för sjöman som arbetade på däck
Sjöman som arbetade på däck med högre befattning än
jungman
Linor som höll masterna
Sjöodugligt fartyg som skadats eller sjunkit
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Helsingborg och omvärlden under
andra världskriget, exemplet Kurt
Björklund
Uppgifter till eleverna
1. Vilka problem och faror fanns för unga svenska sjömän som hamnade
utanför Skagerackspärren under andra världskriget?
2. Varför tror du att vissa svenskar valde att delta i kriget trots att Sverige
var neutralt?
3. Sjöman var ett mycket manligt yrke. Kan ni komma på några andra
skillnader i hur män och kvinnor arbetade under krig?

För sjömän från Helsingborg och Sverige var Skagerackspärren, ett
omfattande minfält på det yttre Skagerack som lades ut i april 1940, en
tydlig vattendelare. Den svenska handelsflottan kom att klyvas i två delar
där drygt halva tonnaget på större fartyg hamnade utanför spärren. På
grund av Skagerackspärren kom många Helsingborgssjömän att vara
utestängda från Sverige under hela kriget. I denna grupp fanns också
sjömän som arbetade på utländska fartyg.
Kurt Björklund hade som femtonårig mönstrat på ett fartyg i
Helsingborg. När andra världskriget bröt ut arbetade han på norska
fartyg. Efter Nazitysklands ockupation av Norge kom större delen av den
norska handelsflottan att ledas från London och senare även från New
York. Kurt Björklund kom att vistas mycket i brittiska hamnar.
Några år senare efter att Nazityskland satt igång sin väldiga invasion
av Sovjetunionen kom Kurt Björklund att ingå i Murmanskkonvojerna.
Det var engelska och amerikanska fartyg som fraktade krigsmateriel
till de sovjetiska hamnarna Murmansk och Archangelsk vid Ishavet.
Sovjetunionen, Storbritannien och USA gick samman mot Nazityskland.
Av vissa ansågs transporterna som självmordsuppdrag eftersom tyskarna
sänkte många av de allierades fartyg. De fartyg som Kurt Björklund
befann sig på klarade sig medan många andra fartyg sänktes.
Upplevelserna gjorde att Björklund tog värvning i den brittiska armén.
Efter träning i Storbritannien kom Kurt Björklund att delta i de allierades
invasion i Normandie 6 juni 1944. Många soldater dog den dagen men
Kurt Björklund överlevde. Efter några år i Storbritannien flyttade han
tillbaka till Helsingborg. Kurt Björklund arbetade bland annat på färjorna
och var boxningstränare på fritiden. På 1980-talet kom Kurt Björklund
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att bli känd som världsomseglare. Inte mindre än tre gånger seglade han
ensam jorden runt. Hans segelbåt finns på Råå museum. Kurt Björklund
avled 2006 i en ålder av 85 år.
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