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L I T T E R AT U R

de svenska historiedagarna hölls häromåret 
i Greifswald, den gamla svenska universitets-
staden invid Rügen i vad som tidigare hörde 
till DDR. För ett av de mest uppmärksamma-
de inslagen stod Birgitta Almgren, professor i 
tyska vid Södertörns högskola. Under rubriken 
”Hitler tog Greifs wald ifrån mig, DDR gav mig 
det åter!” föreläste hon om läraren, författaren, 
forskaren, skolpolitikern och S-riksdagsmannen 
Stellan Arvidson. Denne hade en tid tjänstgjort 
som radikal professor i Greifswald men sparkats 
ut när nazisterna kom till makten.
 För de alltmer förundrade åhörarna redogjor-
de Almgren för hur Arvidson – och kanske i 
ännu högre grad hans hustru och vapendragare 
Britta Stenholm – under efter krigstiden visade 
en maximal förståelse för den östtyska kommu-
nistiska regimen. På ett närmast häpnadsväck-
ande sätt medverkade de till att i Sverige sprida 
en ljus bild av förhållandena i DDR. Deras möj-
ligheter till sådan påverkan sammanhängde med 
att bägge hade centrala positioner inom skolvä-
sendet. Utåt var det mest han som syntes – till 
exempel som ordförande i Svenska Freds eller 
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i Vänskapsförbundet Sverige-DDR. Stenholms 
arbete i det tysta – i form av utvärderingar och 
skolutredningar – hade dock sannolikt större 
betydelse när det gällde DDR:s möjligheter till 
politiskt-pedagogiskt inflytande. Tillsammans 
utgjorde de en kraft som förmedlade bilden av 
ett östtyskt samhälle som nått långt i sin utveck-
ling i en rad sociala hänseenden – en på många 
sätt attraktiv modellstat. En annan person av 
betydelse för de svensk-östtyska förbindelserna 
var författaren Peter Weiss. Till skillnad mot 
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Arvidson-Stenholm  råkade han dock på kolli-
sionskurs med DDR eftersom Weiss kritiserade 
förtrycket och försvarade en humanistisk socia-
lism mot en dogmatisk marxism-leninism.
 Firman Arvidson-Stenholm får stor plats i 
Almgrens bok som utgör en beundransvärt hel-
täckande genomgång av förbindelserna mellan 
Sverige och DDR ända fram till murens fall. 
Den är resultatet av omfatt ande arkivstudier 
både i Sverige och i Förbundsrepubliken. Se-
parata kapitel ägnas åt ”DDR:s kulturpolitik i 
Sverige” liksom åt ”DDR i svenska skolor och 
universitet”, bland annat svenska lärares fort-
bildning i DDR. Även Stasis aktiviteter och det 
svenska kommunistpartiets roll belyses.  Till-
sammans utgör denna samlade dokumentation 
och redovisning en skakande läsning. Som den 
respekterade forskare Almgren är håller hon 
ändå en kylig distans till sitt ämne och fäller ald-
rig några domar utan låter materialet tala för sig 
själv. På sin höjd uttrycker hon emellanåt för-
våning över hur pass lättlurade olika svenska 
aktörer ofta var. De kännetecknades inte sällan 
av en naiv välvilja eller aningslöshet, kombine-
rad med en oförmåga att se genom och bakom 
den östtyska retoriken. Det klassiska uttrycket 
om ”nyttiga idioter” ligger många gånger nära 
till hands under läsningen. Till bokens många 
kvaliteter hör att den är väl illustrerad med fo-
ton, tidningsurklipp och – inte minst färgglada 
propagandaaffischer. 
 För fem år sedan utkom författaren med 
Drömmen om Norden – nazistisk infiltration i Sve-
rige 1933–1945, som redan blivit något av ett 

standardverk. I sin nya bok fortsätter hon 
granskningen av tyska diktaturers intresse för 
och försök till inflytande i vårt land. Tillsam-
mans innehåller dessa studier viktiga bidrag till 
forskningen om vårt förhållningssätt till dikta-
turer. Särskilt intressant är förstås att analysera 
hur sådana söker utnyttja olika kanaler genom 
gränserna till manipulation och hur fort antide-
mokratiska krafter kan ta över och innebära hot 
mot just demokrati, mänskliga rättigheter och 
yttrandefrihet. 
 Jag kan inte finna annat än att detta är en 
mycket angelägen bok. Behållningen förhöjs 
extra av att Almgren understryker det väsent-
liga i att även se de goda sidorna i DDR och 
minnas de många individer som mot alla odds 
vågade visa motstånd mot regimen. Därför lyf-
ter hon särskilt fram de DDR-medborgare som 
kämpade för mänskliga rättigheter. Det är också 
förklaringen till bokens titel.

Recensenten är fil dr och ledamot av  
KKrVA.


