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»Allt är harmoni»
Om tillvaron på Stigbo,  
ett hem för judiska flyktingbarn år 1939

Pontus Rudberg

Efter novemberpogromerna 1938 införde de svenska myndig
heterna en kvot som tillät 500 judiska barn från Tyskland och det nyligen 
annekterade Österrike att vistas i Sverige. Kvoten, som tillkom på initia
tiv från den Mosaiska [Judiska] församlingen i Stockholm, hade som 
syfte dels att befria barnen från förtryck och våld i Nazityskland, dels att 
underlätta för deras föräldrar att förbereda »emigrationen» till ett tredje 
land. Den svenska regeringen ville nämligen inte riskera att barnen blev 
några så kallade bosättningsfall. På villkoret att föräldrarna inte hade för 
avsikt att komma till Sverige fick barnen tillfälligt uppehållstillstånd för 
som mest två år.1 I en rapport från december 1939 redogjorde Mosaiska 
församlingens hjälpkommitté kortfattat för kvoten:

Barnen, som inrest till Sverige utan sina föräldrar, skola framdeles dels 
gruppvis överflyttas till Palestina (s.k. JugendAlijahbarn) dels ock, såvitt 
möjligt, återförenas med sina föräldrar under förutsättning att dessa un
der tiden kunnat lämna de tyska områdena för invandring till någon stat, 
där bosättningsmöjlighet finnes.2

Barnen omhändertogs i enskilda familjer, »judiska likaväl som kristna», 
samt i »särskilda för ändamålet grundade barnhem». Mosaiska försam
lingen i Stockholm bekostade helt eller delvis några av dessa barnhem, 
som det i Tullgarn i Uppsala, ett i Tjörnarp i Skåne samt ett i Korsnäs 
i Dalarna. Förutom dessa barnhem fanns det flera mindre sådana för 
judiska barn, varav några låg i och runt Stockholm. 

När Mosaiska församlingens hjälpkommitté i slutet av år 1938 påbör
jade barnhjälpen visade det sig snart att det behövdes ett hem i Stock
holm där barn tillfälligt kunde placeras, i avvaktan på definitiv plats hos 
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privatfamiljer eller i barnhem. Ett sådant inrättades också på Fleming
gatan 45. Det var emellertid inte ovanligt att barnen blev kvar längre tid 
i hemmet som bestod av en lägenhet med tre rum, matvrå och kök. Före
ståndare var ett par som själva kommit som flyktingar. År 1940 beslöt 
kommittén att istället förlägga barnhemmet till en lägenhet på Hornsga
tan 75 på Södermalm. Föreståndare blev en annan tyskjudisk flykting, 
fru Elisabeth MüllerWinter. Enligt en rapport från maj 1940 vistades 
elva barn hos henne.3

Ett barnhem har emellertid passerat närmast obemärkt i litteraturen, 
nämligen Stigbohemmet i dåvarande Vallentuna härad. Det drevs privat 
av en grupp välbeställda Stockholmskvinnor, samtliga gifta med svenska 
judar, och verksamheten bekostades helt genom traditionell  filantropi. 
Pengar samlades in bland familj och vänner. Verksamheten var dock inget 
man skyltade med. Hade det inte varit för att en av hemmets grundare, 
Signe Lamm, placerade sina handlingar i sin mans privatarkiv på Stock
holms stadsarkiv, hade den förmodligen fortsatt att vara höljd i dunkel.

I Lamms arkiv finns korrespondens, protokoll och promemorior från 
Stigbohemmets styrelse. Korrespondensen ägde dels rum mellan Signe 
Lamm och de andra medlemmarna av hemmets styrelse, dels mellan 
henne och personalen och barnen. Främst härrör den från verksamhet
ens första år. Efter vissa meningsskiljaktigheter med de övriga styrelse
ledamöterna »beträffande hemmets organisation» valde Lamm nämli
gen att lämna styrelsen i april 1940.4 En stor del av hennes anteckningar 
och dokumentation från Stigbo finns bevarade i en dagbok. I arkivet finns 
också registerblad över barnen och deras föräldrar samt  fotografier av 
barnen och byggnaden. Med hjälp av dessa dokument ska jag här försöka 
ge en inblick i tillvaron på Stigbo under det första året av  verksamheten.

Kindertransport till Sverige
Trots att den judiska barnkvoten hade sin specifika svenska bakgrund 
var den samtidigt en liten del av en större rörelse som brukar kallas Kin
dertransport. Fler än 10 000 barn räddades genom den från Nazitysk
land till framför allt Storbritannien.

Den 25 april 1933 instiftades en lag riktad mot så kallade »ickeariska» 
barn i Tyskland som begränsade andelen judiska elever till högst fem 
procent. Men på grund av lagens undantag för barn till krigsveteraner, 
utländska medborgare och barn födda i »blandäktenskap», undantogs 
till nazisternas stora förvåning hela 75 procent. Förbehållet togs bort och 
alla judiska barn blev 1938 utestängda från skolsystemet. Misshandeln 
och förtrycket mot judiska skolbarn hade dock börjat omedelbart efter 
att lagen instiftades 1933.5 Ett sätt att undkomma diskrimineringen var 
emellertid att grunda tyskjudiska skolor i utlandet och flytta barnen dit. 
Minst ett tjugotal sådana skolor öppnade efter april 1933. En av dessa 
var internatskolan Kristinehov i Skåne som inrättades och drevs av ett 
tyskjudiskt forskarpar, Ludwig och Charlotte Posener. På initiativ av 
de judiska församlingarna i Berlin ordnade de mosaiska församlingarna 
i Sverige även att ett antal tyskjudiska barn kunde tas emot som »ferie
barn» i svenska hem under somrarna 1933 till 1938. Genom insamlingar 
till fadderskap bland församlingarnas medlemmar bekostades också 
direktemigration till Palestina samt skolgång och uppehälle där för ett 
antal judiska barn. Genom dessa små men viktiga insatser etablerades 
kontakter mellan de judiska organisationerna i Sverige och utomlands. 
Sedan 1933 fanns även en kvot för judiska ungdomar som utbildade sig 
till jordbrukare och praktiserade på gårdar i Sverige. De förberedde sig 
på vidareemigration till företrädesvis Palestina.6    

I december 1938 bildades en särskild barnavdelning vid Mosaiska 
församlingen i Stockholm. Syftet var att administrera mottagandet av de 
500 barn som skulle komma inom ramen för kvoten. Arbetsfördelningen 
inom Mosaiska församlingens hjälporganisation styrdes till stor del av 
sedvanliga könsroller. Många kvinnor var engagerade, men inte i de olika 
avdelningarnas och kommittéernas styrelser. I  underkommittéer och 
utskott fanns det däremot många kvinnor. De ansvarade oftast för tradi
tionellt kvinnliga verksamheter som att dela ut understöd till  fattiga och 
barnomsorg. Flera kvinnor, oftast hustrur till församlingsaktiva män, 
var även aktiva i insamlingsarbetet. Kvinnor hade av tradition en stark 
position i judiska församlingar men  förväntades särskilt verka inom 
välgörenhet och omsorg. Men till skillnad från  församlingens  övriga 
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kommittéer bestod barnavdelningens styrelse till stor del av kvinnor. 
Förutom församlingsföreståndaren Frank Hirsch och barnläkaren Isak 
Jundell ingick Gerda Marcus, Eva Warburg och Hedvig  Waldenström 
i den.

Avdelningen fick ansvar för att »anskaffa goda hem» och att korre
spondera med de tyskjudiska organisationer som ordnade med förbe
redelserna i Tyskland. Den skulle även ansöka om uppehållstillstånd för 
barnen hos Socialstyrelsen och om pass och nödvändiga tillstånd hos 
tyska legationen i Stockholm. När barntransporterna anlände skulle 
avdelningen dessutom ordna så att de blev mottagna och utplacerade 
i  respektive hem. Den ansvarade även för att vårdnadsavtal med barnens 
fosterföräldrar slöts, att ersättning till fosterföräldrarna utbetalades 
och att barnavårdsnämnderna underrättades. Den skulle också ordna 
omplacering av barn om så behövdes, och inspektera hemmen för att 
 förvissa sig om deras lämplighet och barnens välbefinnande.7

Arbetet leddes av Gerda Marcus med Eva Warburg som biträde. Dess
utom var tre kvinnor anlitade för att sköta avdelningens korrespondens 
och kontorsarbete. I regel tog Marcus själv emot presumtiva fosterföräld
rar och personer som ville ha hjälp att ordna med uppehållstillstånd åt 
namngivna barn. Marcus ansvarade för undersökningen av fosterhem
mens lämplighet, för att »fördela barnen på disponibla hem» liksom för 
att upprätthålla kontakten med hemmen. Ett stort antal både judiska och 
ickejudiska familjer hade erbjudit sig att ta emot flyktingbarn i sina hem 
och de absolut flesta av barnen (72 %) togs om hand av dessa familjer. 
Men fosterfamiljerna räckte inte till och de övriga barnen omhändertogs 
i olika former av kollektivboenden som organiserades runt om i landet.

Fosterhemmen förband sig att ta hand om barnen under en  period av 
ett och ett halvt till två år, lika länge som deras uppehållstillstånd gällde. 
Mosaiska församlingen framhöll dock att det inte kunde  garanteras 
att barnen inte skulle bli kvar längre. Warburg hade i uppdrag att per 
brev eller telefonledes upprätta kontakten med de tysk judiska hjälp
organisationerna i Berlin och Wien och att stå i förbindelse med 
hjälpkommit téerna i Göteborg och Malmö. Det var hennes ansvar att 
ta emot  »ankommande barntransporter» och se till att de kom fram till 

En grupp judiska flykting barn med ledsagare anländer till Stockholm. 
Foto: Aftonbladet den 16 februari 1939. Stadsmuseet, Stockholm, Ab328.
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 fosterfamiljer och  barnhem. Hon skulle också hjälpa barnen tillrätta 
i den nya miljön genom att ge dem råd och förhållningsregler.8

Barn som redan hade släkt i Sverige skulle prioriteras och placeras 
med sina släktingar. I övrigt skulle urvalet göras av de tyskjudiska orga
nisationerna. De förhållanden som skulle beaktas rörde huruvida bar
nen hade möjlighet att emigrera vidare och hur långt uppehållet i Sverige 
skulle vara. En uttalad önskan från Socialstyrelsens sida var att barnens 
möjlighet till vidarevandring skulle vara säker. Barnavdelningen fick 
i uppdrag att kontrollera garantierna för barnens uppehälle och om släk
tingar i länder som USA eller Storbritannien kunde lämna en deposition 
för att bekosta barnens uppehälle. Om barnet hade släkt i Stockholm 
skulle släktingen själv ansöka om uppehållstillståndet. Församlingen 
skulle bara ansöka om myndigheterna avslog släktingens begäran. En
dast barn under 16 år som kom utan föräldrar kunde komma ifråga för 
en plats på barnkvoten. Deras föräldrar fick heller inte avse att emigrera 
till Sverige. Det hände vid flera tillfällen att föräldrar till barn som kom
mit genom kvoten fick sina ansökningar om uppehållstillstånd avslagna. 
Skälet var att barnens vistelser var villkorade till att vara tillfälliga och att 
syftet därmed hade varit att göra det enklare för föräldrarna att fly till ett 
annat, tredje, land.9

Den motvillighet med vilken de svenska myndigheterna godkände 
den judiska barnkvoten, det låga antal barn som fick uppehållstillstånd 
och svårigheten att hitta fosterfamiljer står i bjärt kontrast till mottag
andet av de finska krigsbarnen. Det framgår tydligt av Ann Nehlins be
skrivning i denna bok av stockholmarnas beredvillighet att hjälpa dessa.

Stigbohemmet
Barnhemmet i Stigbo grundades tidigt på våren 1939 av Signe Lamm, 
Tony Bonnier och Ingrid Sachs. Kvinnorna vände sig till familjer, vänner 
och bekanta och bad dem att helt eller delvis och under en längre tid 
förbinda sig att betala understöd för ett barn. I Lamms arkiv finns flera 
avskrifter av dessa förfrågningar liksom av de teckningskort på vilka 
 bidragsgivarna skulle fylla i de belopp och utbetalningar de förband 

sig till. Hemmet garanterade barnens försörjning i fem år om så skulle 
behövas, och bidragsgivarna uppmanades att förbinda sig för samma 
tidsperiod. Ofta skickades flera kort med så att förbindelsen kunde de
las av flera personer. Givarna gavs också möjlighet att »välja ett barn» 
och erbjöds i så fall att bli visade fotografier och få reda på barnens fa
miljeförhållanden. Lamm framhöll emellertid att de flesta understöds
givarna föredrog att inte göra det, »då den [utvalde] så lätt kan bli utsatt 
för förmåner i motsats till de övriga barnen». Bidragsgivarna blev också 
inbjudna till hemmet för att få det och barnen förevisade.10 Välsitue
rade svenskjudiska familjer som Bonnier, Hirsch, Josephson, Lamm, 
Nathanson, Philipson och Sachs utgjorde kärnan av donatorerna, men 
även ickejudiska vänner till styresmännen, däribland riksbankschefen 
Ivar Rooth, lämnade betydande bidrag.

Hemmet i Stigbo började sin verksamhet i mars 1939. Från begynnel
sen förestods det av en kvinnlig tysk emigrant, Käte Fuchs, som skötte 
hushållet och tog hand om barnen. Till sin hjälp hade hon den 21åriga 
hushållerskan Maja Magnusson som tidigare arbetat som föreståndare 
för centralköket på Birkagården där hon även undervisade i skolköket. 
Hon kom till Stigbo på rekommendation av Birkagårdens föreståndare, 
flyktingvännerna Natanael Beskow och Gillis Hammar. På hemmet 
fanns också en tyskjudisk flykting, en äldre läkare, som var inackorde
rad »för en mycket ringa avgift».11

Barnhemmet låg på landet i Vallentuna och var inrymt i en gammal 
flygelbyggnad med två våningar. Enligt planerna skulle det rymma om
kring tolv barn. Utanför huset låg en stor fruktträdgård. I huset fanns, 
förutom Magnussons och Fuchs rum, ett modernt och välutrustat kök 
och ett vilorum för de äldre barnen med skrivbord, soffa och några 
karmstolar. På en inbyggd veranda iordningställdes ett rum med bord 
och långbänkar för studier, slöjd och lek. I salen, eller samlingsrummet 
som det också kallades, fanns ett långbord med bänkar och stolar, ett 
skåp för porslin och glas, ett stort linneskåp och ett mindre skåp för 
skolböcker samt en radio. Det fanns fyra sovrum för barnen: ett för tre 
pojkar, ett för två pojkar, ett för tre flickor och ett för två »större flickor». 
I sovrummen fanns förutom sängar även stolar och tvättställ. Ofta fanns 
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det endast en byrå i varje rum, vilket tyder på att barnen fick en låda 
var. Hantverkare från trakten anlitades för att ordna den fasta inred
ningen medan möblerna och den lösa inredningen till stor del skänktes 
av Nordiska Kompaniet (NK) och hemmets bidragsgivare.

Stigbobarnen
Flera av barnen hade anknytningar till svenskjudiska familjer eller hade 
varit i kontakt med svenska flyktinghjälpsorganisationer. Barnens resor 
till Sverige samordnades av Eva Warburg. Warburg meddelade Signe 
Lamm detaljerna, som sedan oftast själv tog emot barnen när de kom till 

Stockholm med tåget från Berlin. Barnen under
söktes av barnläkaren professor Adolf Lichten
stein, som medverkade som hemmets officiella 
läkare. En tandläkare, doktor  Weinberg, gav 
barnen gratis tandvård. Barnens pass och andra 
dokument omhändertogs av Tony Bonnier och 
hemmets advokat, Ivar Philipson. I Stigbo utrus
tades barnen med kläder och skor.

Bland de första barn som fick komma till 
Stigbo, var tvillingpojkarna Lutz och Gerhard 
från Charlottenburg i Berlin. Brödernas äldre 
syster Lonny var inneboende hos Mosaiska för
samlingens föreståndare, bokhandlaren Gunnar 
Josephson, i Stockholm. Syskonens far var gross
handlare och barnen hade sedan ett och halvt år 
tillbaka gått i den judiska Theodor Herzl skolan. 
 Familjen hade också en bekant på Kungsholms
torg som stod som referens till  barnen. Tillsam
mans med sina föräldrar hade bröderna redan 
vistats en tid i Stockholm innan de fick plats 
på hemmet. I ett brev från  modern framgår 
dock att föräldrarna hade tvingats  återvända till 
 Tyskland.12

Ännu ett tvillingpar från Berlin flyttade in på hemmet i mars, systrarna 
Renate och Edith, födda 1932.13 Systrarna kom till Sverige tillsammans 
med sina föräldrar och familjen bodde under en kort tid tillsammans 
på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Det är oklart om barnen hamnade 
på Stigbo för att föräldrarna tvingades återvända till Tyskland, eller 
om dessa saknade möjligheter att försörja dem. Signe Lamm  besökte 
hemmet samma dag som flickorna anlände dit. Hon beskrev dem som  
»mycket söta – vackra och pigga».

Familjen såg så glad och hemtrevlig [ut]! Och barnen verkade som om de 
redan kände sig hemmastadda. Fröken Magnusson höll på att laga mid
dag. Var på gott humör, men önskade att vi skulle göra upp arbetsschema 
för huset – då det var lite svårt för henne att få allt utfört […].14

Den 11 augusti reste Renate och Edit till Nederländerna för att tillsam
mans med föräldrarna gå på en färja till Australien. Men en dryg månad 
senare var barnen tillbaka i Stockholm. Lamm antecknade:

Fru Fuchs ringde tidigt och anmälde att Barnen […] idag återvänt till 
Stockholm med föräldrarna. Modern illa sjuk. Omöjligt för dem att 
komma fram till båten till Australien – stanna i Sthm. tillsvidare. Dr. 
Fuchs lev. barnen till mig vid 10 tiden. Edit hade haft halsinfektion samma 
som mamman – stomatosis? Varför jag ringde Prof. Lichtenstein och bad 
om undersökning innan jag for ut med dem. Han ordnade att jag fick 
komma genast med barnen till Kronprinsessan Lovisa’s Vårdanstalt där 
Dr. Mannheimer undersökte och förklarade dem smittfria.15

Ytterligare ett syskonpar, Georg och Renate, kom tidigt till hemmet. På 
deras registerblad står det inom parentes »halvarier». Efter faderns namn 
står det »arier» och efter moderns namn står »judinna» antecknat samt: 
»Barnen: evangelische». Där står också att föräldrarna »[v]ill naturligt
vis ha barnen igen – men ha än så länge inga som helst utvandrings
möjligheter».16 Av någon anledning trodde barnen att deras föräldrar 
snart skulle få möjlighet att komma till Sverige, vilket de också berättade 
för hemmets föreståndare och för tvillingpojkarna Lutz och Gerhards 
mor innan hon for tillbaka till Tyskland. Pojkarnas mor berättade sedan 

Tvillingarna Lutz och Gerhard från Berlin var åtta år 
 gamla när de kom till Stockholm. 
Foto: Okänd. Stadsarkivet, Stockholm, Geralkonsul 
Olof H. Lamms arkiv, B87.
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i ett brev till Signe Lamm att hon hade varit i kontakt med Georg och 
Renates föräldrar. Det hade då framgått att det hela var ett missförstånd, 
någon »överflyttning till Stockholm kunde inte komma ifråga». Föräld
rarna ville dock själva skriva till barnen om detta. Förmodligen hade 
de sagt till barnen att de skulle komma efter till Stockholm för att göra 
avskedet mindre smärtsamt.

Ett annat syskonpar på Stigbo var syskonen Wilhelm och Helga från 
Wien. De var tolv och nio år när deras mor vid slutet av 1938 tog kontakt 
med Signe Lamm och bad henne ta hand om dem. Fadern var skräddar
mästare och hade satts i koncentrationsläger. Modern bad särskilt om 
att syskonen inte skulle separeras. Wilhelm och Helga var ett typiskt 
exempel på den kategori av barn som kunde få plats i barnkvoterna. 
Föräldrarna hade haft kontakt med svenska flyktinghjälpsarbetare (som 
Mia LecheLöfgren på Insamlingen för landsflyktiga intellektuella och 
Kerstin Hellner som hjälpte flyktingar att fly från Wien) och bedömdes 
ha vissa utsikter att ta sig till Sydamerika. Barnen anlände till Stock
holm »under beskydd» av en herr Arnold Reiner. Men den 9 mars ringde 
Kerstin Hellner från Wien och meddelade att fadern, som då »suttit 8 
1/2 månader i koncentrationsläger – och inte har klara papper till Syd 
Amerika», var tvungen att lämna Tyskland före den 31 mars. Av Lamms 
anteckningar från maj 1939 kan man utläsa att han misslyckades med att 
ta sig till Sydamerika. Däremot kunde han ta sig till England.17

Hilde och Oswald från Karlsbad, födda 1924 och 1930, var ett annat 
av Stigbohemmets syskonpar. Pappan, som var veterinär, var »på grund 
av sin härstamning internerad i koncentrationsläger» och modern hade 
skickat barnen till en släkting som tog kontakt med Greta Marcus på 
Mosaiska församlingens barnavdelning och bad henne att ta barnen till 
 Sverige. I sitt brev skrev modern att Hilde var konstnärligt begåvad och 
tyckte om att teckna.18 I slutet av april skrev Tony Bonnier att Oswald och 
Hilde »helt oväntat» hade anlänt. »De äro alldeles ovanligt lyckade. Vackra 
och begåvade. Fadern är död i koncentrationslägret i februari i år.»19 

Bröderna Carl Rolf och Claus Günther och deras vän Mannfred kom 
från Berlin. Bröderna var 12 och 16 och vännen 13 år. Pappan till brö
derna bad om att barnen skulle få bo tillsammans och förklarade att han 

som judisk skyltfönsterdekoratör inte längre hade någon möjlighet att 
försörja sig. Bland anteckningarna om barnen har någon skrivit med 
blyerts på svenska: »får ej skiljas åt».20

Syskon hade åtminstone tryggheten av varandra på hemmet. Det är 
tydligt att de barn som kom ensamma hade det svårare. I Lamms an
teckningar från den 29 mars står att åttaåriga Jutta från Berlin anlänt 
i eländigt skick:

Har anmälts hos polisen (reg.brev)., undersöks av [Adolf] Lichtenstein: 
kondition blodbrist, 5–1/2 kg. undervikt. Fru Lamm inköpte medicin 
 (leverolja och järn) efter recept. Jutte [sic] skall ha tre dessertskedar dag
ligen. Bör kontrolleras att det sker.21

Jutta hade inte bara näringsbrist och var underviktig, hon saknade också 
familjen och led av ensamheten. Förutom sin lilla ryggsäck hade hon 
endast fått med sig en nalle till tröst och från sin farmor en liten väska 
för näsdukar. Signe Lamm engagerade sig särskilt för Jutta. Trots att en 
släkting kände en familj som eventuellt var villig att ta hand om henne 
föredrog Lamm att »ha Jutta på hemmet där vi kan följa hennes utveck
ling och se till att hon blir omhändertagen ordentligt».22

Syskonen Hilde och Oswald, 
eller »Otta» som han kallades 
på Stigbo. 
Foto: Okänd. Stadsarkivet, 
Stockholm, Geralkonsul 
Olof H. Lamms arkiv, B87.



312  tillfälliga stockholmare  »Allt är harmoni»  313

Marianne, ytterligare en flicka på Stigbo, hade visserligen sin bror 
FranzLeopold boende hos bokförläggaren Kaj Bonnier i Stockholm, 
men på hemmet saknade hon familjen.23 I det frågeformulär som (antag
ligen) modern fyllt i står det att Marianne tycker särskilt mycket om sim
ning och hushållsarbete. Pappan, står det, var för tillfället frånvarande 
från familjen, vilket med största sannolikhet betydde att även han var 
i koncentrationsläger. I Signe Lamms dagboksanteckningar från augusti 
står antecknat att fadern var bankir och att han satt i fängelse.

Marianne nu hos fru Bonniers syster. Fru Marcus berättar att barnet söker 
nytt hem, då de endast lovat ha henne kvar under sommaren. Något vegt 
intryck – har haft flera samtal med Fru Marcus och fru Bonnier. Lovar att 
se på lillan – ta henne med till Lichtenstein då andra barnen undersökes 
också – samt bjuder henne en veckas besök. Om hon visar sig lämplig 
»familjemedlem» blir hon inbjuden att stanna kvar – om ingen har något 
att invända.24 

Några dagar senare meddelade hushållerskan Maja Magnusson att 
 Marianne grät mycket och verkade »olycklig». Jutta var däremot lite 
bättre. Det var kanske inte så underligt att Marianne gav »ett lite vegt 
intryck». Hon var säkert orolig över sina föräldrars öde och vid en läkar
kontroll i skolan visade det sig att hon hade tuberkulos.25

Senare på hösten 1939 tog en Fru Westerstråhle kontakt med Tony 
Bonnier angående ett barn som hon »ville ha placerat ev. vid Stigbo». 
Enligt Lamms anteckningar var det »en 12 årig [flicka] som Fröken 
Lindhagen intresserat sig för». Flickan hade ursprungligen kommit till 
Sverige genom Svenska Israelsmissionens kvot och »placerats vid hem 
i  Dalarne där barnet misshandlades». Flickan, som också hon hette 
 Marianne, togs in på hemmet den 2 november. Enligt Lamms anteck
ningar var pappan en judisk tidningsman som levde som flykting i Paris. 
Mamman betecknas däremot som »arier» och hade gift om sig med en 
annan »arier i Berlin». Det tillades att mamman och hennes man »tycks 
vara omöjliga som uppfostrare». Marianne, som var uppfostrad på »nå
gon Montessorisystem» (vilket inte verkar ha setts som något positivt av 
damerna i styrelsen) ansågs uttryckligen »svårhanterad», men Lamm 
skrev att »vi ha lovat att ta henne på prov några veckor». Gerda Marcus 
på församlingen hade lovat att »placera henne sedermera på lämpligt 
håll om hon visa sig vara omöjlig».26

Omsorg och överförmynderi
Det är uppenbart att kvinnorna i barnhemmets styrelse lade ner mycket 
arbete på verksamheten. De besökte ofta hemmet och de verkar ha funnit 
nöje i att sörja för att barnen fick ordentliga kläder, leksaker och böcker. 
I korrespondensen finns många meddelanden om barnens kläder och 
hur de har det.27

Kvinnorna engagerade sig också för hur hemmet skulle inredas och 
utrustas, in i minsta detalj. Redan från början var det styrelsens ambi
tion att Stigbo skulle kännas som ett hem för barnen. »Under pågående 
insamlingar betecknas detta som Barnhemmet 39, men för att undvika 
att barnen ska behöva känna sig som anstaltsungar kommer adressen 

Marianne (till vänster) skulle snart fylla elva år när hon kom till Stigbo 1939.  
Hennes storebror FranzLeopold (till höger) var inhyst hos bokhandlaren Kaj Bonnier. 
Foto: Okänd. Stadsarkivet, Stockholm, Geralkonsul Olof H. Lamms arkiv, B87.
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och benämningen där att vara ’Stigbo’.»28 Denna ambition lyckades man 
dock inte alltid efterleva. I vissa fall verkar förståelsen för vad barnen 
varit med om och deras behov ha varit bristfällig.

I mars 1939 kom fadern till ett av syskonparen på Stigbo till Stock
holm. Mosaiska församlingen i Stockholm hade ordnat ett rum till 
 honom, men för styrelsen var det inte någon självklarhet att han skulle 
få träffa sina barn. Signe Lamm skrev att »tillfälle kanske bör ges honom 
att besöka sina barn vid lämplig tid» och att han möjligen kunde bere
das ett sådant tillfälle samtidigt med ett annat besök till hemmet.29 Det 
var hemmets styrelse och inte barnens föräldrar eller barnen själva som 
avgjorde om och när de fick träffas. Detta även om de kanske inte skulle 
ses igen på länge, om ens någonsin. Däremot skulle barnen med jämna 
mellanrum vara beredda att »förevisas», inte bara för styrelsens donato
rer utan även för styrelsemedlemmarnas familjer och vänner. Barnens 
utseende och sätt kommenteras ständigt både i korrespondensen och 
i styrelsens anteckningar. Det råder emellertid inga tvivel om att fruarna 
i hemmets styrelse också brydde sig om hur barnen mådde och trivdes. 

Samtliga barn på hemmet beskrivs som »klena» i Lamms anteck
ningar. När pojkarna på hemmet undersöktes av Adolf Lichtenstein 
konstaterades blodbrist hos samtliga.30 I brevväxlingen mellan Signe 
Lamm och Maja Magnusson på hemmet, är frågan om Juttas hälsa en 
återkommande fråga: »Det är ju sorgligt med henne. Jag vill fortfarande 
inte tro att det är något permanent, utan snarare en stark reaktion på en 
liten undernärd aenemisk kropp, som är ovan vid andra barn, och för 
känslig för att ha lämnats oberörd av förändringarna.» Jutta hade visser
ligen ökat två kilo i vikt, men såg fortfarande sjuk ut och grät mycket. 
Lamm var orolig för flickan och bestämde sig för att tillbringa en dag på 
hemmet för att – utan att Jutta själv behövde märka det – »se hur det går, 
och vad vi eventuellt bör göra för henne».31

Också i sin privata brevväxling med Tony Bonnier diskuterade Signe 
Lamm Juttas hälsa. Även Bonnier oroade sig för Jutta som hon beskrev 
som »snäll och rar» men »lite sorglig». Hon hade svårt att tugga och äta 
ordentligt, men hade ändå »blivit lite fetare och har bättre färg». Tony 
Bonnier hoppades att lite sommarsol och värme skulle kunna hjälpa. 

»Dessutom äro hon det ensamma barnet som nu plötsligt fått en sådan 
massa syskon. Det är inte så lätt att vänja sig.»32 

Lamm hoppades också att Jutta skulle ta sig, men föreföll nästan lika 
orolig för hur hon tog sig ut. Ofta påtalade hon hur eländig Jutta såg 
ut och i ett brev till Bonnier skrev hon att hon önskade att Jutta hade 
ett annat namn.33 Den 6 juni 1939 ordnade styrelsen en sommarfest på 
Stigbo och bjöd in donatorerna, grannarna och en del andra vänner och 
bekanta. Lamm köpte en sommarklänning till Jutta inför festen och an
tecknade i sin dagbok: »Ungen för mager, fortfarande – och alldeles för 
korta ärmar på hennes kläder – ser ut som en 
fågelskrämma.»34

Jutta hämtade sig emellertid långsamt och 
på hösten ordnades ett annat boende åt henne. 
Tydligen tog man fasta på Lamms och Bon
niers misstanke om att Jutta var ovan vid and ra 
barn, varför hon placerades hos en  familj 
i Täby. Jutta skrev till sina föräldrar och be
rättade om den förestående flytten, men ville 
förmodligen inte göra dem oroliga genom att 
berätta hur hon mått på Stigbo. När Juttas mor 
skrev till Lamm och tackade för allt som gjorts 
för dottern var hon särskilt tacksam för den 
känslighet och omtanke med vilken barnen 
togs om hand på hemmet och hoppades att 
inte uppbrottet från de andra barnen skulle bli 
för svårt. »Stigbo barnhem synes oss ett para
dis för barn!»35

Även tvillingpojkarna Gerhard och Lutz 
verkar haft problem med att finna sig tillrätta 
på Stigbo. De ansågs svårhanterliga även om 
det blev bättre med tiden. I ett brev till Lamm 
skrev Bonnier att Gerhard och Lutz nu var 
mycket mera lättskötta än förut: »Allt är har
moni.»36 Men trots föräldrarnas uttryckliga 

Den då åttaåriga Jutta  anlände kraftigt  
undernärd till Stigbo i mars 1939. 
Foto: Okänd. Stadsarkivet, Stockholm,  
Geralkonsul Olof H. Lamms arkiv, B87.
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önskan att så inte skulle ske separerades tvillingpojkarna vid årsskiftet, 
av någon anledning som inte nämns i anteckningarna. I Lamms dagbok 
finns bara en anteckning om att Gerhard den 23 januari överflyttades 
till Mellansjö Skolhem i Täby. Föreståndarinnan, Käte Fuchs, som var 
med vid överflyttningen, var mer tveksam till att separera bröderna och 
undrade om föräldrarna verkligen hade hörts i saken. Hon skrev att hon 
hoppades att Gerhard »ej blev alltför ledsen».37 Hur tvillingbrodern Lutz 
upplevde separationen nämns inte i anteckningarna.

Signe Lamm besökte hemmet varje torsdag under den första tiden. 
Också på helger och skollov kom ofta hon eller någon av de andra kvin
norna i styrelsen ut och hälsade på. Lamm visade Stockholm för några åt 
gången av barnen, och de var ute vid Drottningholm. Kvinnorna gjorde 
utflykter med barnen och bjöd dem på luncher, middagar och biobe
sök. Ofta åkte de till Vallentunasjön och badade. Några cyklade – det 
fanns fem cyklar på hemmet – medan andra fick åka i Lamms bil. Vid 
sjön åt de sin medhavda matsäck och badade. »De äldre simkunniga – 
ej de yngre», konstaterade Lamm i dagboken. Barnen blev regelbundet 
bjudna till de familjer som finansierade deras uppehälle. Exempelvis 
hälsade Gerhard och Lutz på i Gunnar Josephsons familj där de också 
fick träffa sin syster tillsammans med syskonen Hilde och Oswald. Den 
tuberkulossjuka Marianne fick komma hem till Kaj och Ulla Bonnier där 
hennes storebror bodde. Konsertbiljetter fanns till hemmets förfogande 
varje vecka, men det är osäkert om barnen kom iväg på några framföran
den. Enligt Lamms anteckningar ska några av barnen i alla fall ha varit 
särskilt intresserade av musik. En söndag åt Lamm middag med några 
av barnen i stan och såg »Tarzans pojk» på bio.38

Till vardags fick särskilt de äldre barnen hjälpa till med sysslor i hem
met. De lagade mat, städade och tog hand om de yngre. I oktober plock
ade barnen äpplen i trädgården som var så många att det blev ett problem 
att hitta förvaring. Enligt Lamm var barnen roade av slöjd. Pojkarna fick 
en hyvelbänk där de gjorde egna leksakshus och flickorna stickade och 
virkade.39

Mathållning och högtider
När man går igenom handlingarna från Stigbo i Lamms arkiv, slås man av 
att trots att samtliga barn på Stigbo hade flytt från Nazityskland på grund 
av sitt judiska ursprung, nämns detta inte i vare sig Lamms anteckningar 
eller i korrespondensen. Det anges dock huruvida föräldrarna var »ju
dar» eller »arier». Samtliga av kvinnorna i hemmets styrelse var ickeju
dar och gifta med sekulära judiska män, »välintegrerade» i Stockholms 
borgerliga elit. Sannolikt återspeglades detta i det urval av barnen som 
gjordes av styrelsen; att de barn som valdes hade en någorlunda sekulär 
judisk bakgrund. Det finns dock två områden där man kunde förvänta 
sig att den judiska bakgrunden skulle ha yttrat sig: maten och högtiderna. 
Men inte heller här finns några spår av barnens judiska bakgrund.

I Lamms arkiv finns »matsedeln» för år 1939, med menyer för varje 
dag, bevarad. Där framgår att barnen fick riklig och relativt påkostad 
mat, men att köket knappast följde några judiska kostregler. I en sam
manställning för över 270 dagar nämns att hemmet köpt 111 kilo ägg, 
108 kilo »fettämnen», 287 kilo kött och 83 kilo ost. Det serverades ofta 
fläsk, ibland flera dagar i veckan (det är dock möjligt, även om barnen 
kom från sekulära hem, att några av dem inte åt fläsk).40 En stor del 
av maten levererades från NK:s livsmedelsavdelning. Grönsaker kom 
varje vecka från Klarahallarna. Lika ofta fick hemmet en gåva på två kilo 
bananer från Banankompaniet. Ett matförråd för Stigbo byggdes upp 
hos familjen Hirsch på Hässelby slott varifrån varor hämtades vid be
hov. Som en följd av de allmänna kristidsbesparingarna 1940 bad dock 
Signe Lamm, redan före införandet av ransoneringarna, herr Lindberg 
på NK att sluta leverera »Cornflakes, rökt korv, medwurst, mandel, skor
por och annat som kan anses ej lämpligt under kristider».41

I arkivet finns heller inte något som vittnar om att sabbat eller de jud
i ska högtiderna firades på hemmet. Däremot firades alla de  traditionella 
svenska och kristna högtiderna. På valborgsmässoafton tände barnen 
en stor eld på åkern och blev inbjudna till grannfamiljen, Ljunghagen. 
Den sjätte juni bjöd hemmet på fest. På midsommarafton ordnade Maja 
Magnusson festligheter för barnen och bjöd in vänner från trakten. 
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Lamm beställde tre tårtor ifrån konditori Kaffe gillet på Drottninggatan 
som levererades till hemmet genom herr Lindberg på NK. Herbert Sachs, 
son till NK:s grundare Josef Sachs, skickade samtidigt med leksaker till 
barnen.42

Julen firades storslaget på Stigbo. Två engagerade bidragsgivare, 
Agda Heyman och Birgit Josephson, försåg alla barn med »jultallrikar». 
Hemmet hade julgran och varuhuset Epa skänkte en stor mängd jul

gransprydnader. Lamm hade själv med sig 
två julklappar var till barnen. Gudrun Hirsch, 
Tony Bonnier och Ingrid Sachs ordnade också 
presenter, bland annat skidor, en spark, skrid
skor och kläder. På julafton lämnade direktör 
Ephraim Levin apelsiner och en present till 
varje barn. Kaj Bonniers fru Ulla skickade 
dem varsin bok och Herbert Sachs sände sju 
dockor. Dessutom skänkte Gudrun Hirsch en 
grammofon, och av Dora Lamm fick barnen 
ett 20tal böcker på tyska.43

Enligt Maja Magnusson och Käte Fuchs 
var barnen väldigt nöjda och glada. Hilde 
hade varit jultomte och kommit med tre stora 
korgar fyllda med julklappar. Fuchs skrev att 
»glädjeropen syntes vara ändlösa!» Även jul
bord var en succé enligt Fuchs. »Allt var just 
passande, och det personliga intresse, som 
visade sig i vars och ens present, var särskilt 
välgörande.» Även Magnusson skrev att bar
nen var glada över julklapparna. »Varje dag 
prövas nu skidor.»44

När barnen fyllde år firades det med tårta, 
och  födelsedagsbarnet fick ett kuvert med 
två kronor som gåva. Men barnen förvän
tades också visa sin tacksamhet, inte bara 
till medlemmarna i styrelsen utan även mot 

 donatorerna. I styrelsens mötesanteckningar står uttryckligen att »bar
nen bör själva sända kort till …», följt av en lista med namn på de vikti
gaste bidragsgivarna. I Lamms arkiv återfinns flera av barnens tackkort 
i samband med födelsedagar och högtider.45

Utbildning
Samtliga barn hade tyska som modersmål och pratade språket sins
emellan. Även föreståndarinnan Käte Fuchs pratade tyska. Den enda 
som inte gjorde det var Maja Magnusson som till slut vände sig till hem
mets styrelse och bad om att få besök, »enär det blir lite långtråkigt för 
henne att endast höra tyska». Barnen började skolan till hösten 1939. 
För att de skulle lära sig svenska dessförinnan anlitades på våren en lära
rinna, fröken Berglund, för att undervisa dem.

Fröken Berglund bor ungefär 10 min. från Stigbo. Hon är halvjudinna 
och dotter till den fru Berglund, som telefonerade till mig innan vi hyrde 
huset. Fröken Berglund talar perfekt tyska och svenska, hon är 23 år gam
mal och har gått igenom någon kurs i Sandströmska skolans seminarium 
för att få undervisa bara i trädgårdsskötsel m.m. Hon verkar klok och 
sympatisk. Fem dagar i veckan ska hon undervisa barnen och för det ska 
vi betala henne 2:  kr per gång. Det är egentligen alldeles för lite, men hon 
ville göra det för att på så sätt få bidraga till hjälp för flyktingbarnen. Vi 
mottogo hennes hjälp med tacksamhet.46

På måndagen den 21 augusti for Signe Lamm med barnen till Fresta 
skola, »där de klarade inskrivningarna med beröm». Jutta låg däremot 
åter sjuk och fick läsa hemma istället. I september kom en fotograf från 
Continental Foto ut till Fresta skola och fotograferade barnen. Det be
stämdes att bilder skulle beställas så att barnen kunde sända ett skolfoto 
till sina respektive föräldrar. Enligt Fuchs tyckte barnen mycket om att 
gå i skolan.47

Matsedeln från Stigbo visar att hemmet inte  beaktade några 
judiska kosthållningsregler alls.
Stadsarkivet, Stockholm, Geralkonsul Olof H. Lamms 
arkiv, B87.
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Epilog
Styrelsen för barnhemmet i Stigbo bestod av ickejudiska kvinnor som 
alla var gifta med män från sekulära judiska familjer. De familjerna hade 
i flera generationer varit del av Stockholms borgerskap. De tillhörde 
vad som har kallats »en schizofren borgerlig kultur» där sekulära och 
 moderna livsmönster blandades med traditionellt borgerliga värde
ringar om hem, uppfostran och utbildning. Därför är det inte överras
kande att denna kultur också präglade barnhemmets verksamhet.

Eftersom Signe Lamm lämnade Stigbohemmets styrelse i april 1940 
upphör också hennes anteckningar vid det datumet. Men hon och hen
nes man fortsatte att bidra till hemmets finansiering och fick rapporter 
om den fortsatta verksamheten. Lamm höll även kontakten med några 
av barnen och sparade brev, kort och tidningsklipp som vittnar om hur 
det senare gick för dem.  

Enligt styrelsens rapport från 1943 omhändertogs sammanlagt 14 
barn på Stigbo. Av dessa var nu två »fullvuxna», och hade efter full
gjord utbildning »lämnat hemmet och kommit ut i förvärvsarbete». 
En av  flickorna, med största sannolikhet Hilde, hade utbildat sig till 
sömmers ka och en annan till tandtekniker. En tredje flicka, också »full
vuxen», som under vistelsen i hemmet »varit behjälplig i hushållet» 
hade genom hemmets förmedling fått plats på ett lager »då hon visat sig 
olämplig för hushållsarbete».

Två barn hade genom hemmets försorg, och huvudsakligen på dess 
bekostnad, skickats den långa vägen till USA via Ryssland, där de åter
förenats med sina föräldrar. En 16årig flicka hade på moderns och egen 
begäran, men på hemmets bekostnad, återvänt till Tyskland. Enligt rap
porten var modern då skild från sin judiska make, av vilket man kan anta 
att det rörde sig om Marianne, dottern till tidningsmannen som flydde till 
Paris. En 13årig pojke hade fått lämna hemmet, »då han var i behov av 
manlig ledning», för att istället vistas på Mosaiska församlingens hem för 
pojkar i Uppsala. Mosaiska församlingen övertog allt ansvar för  honom. 

I rapporten står också att en flicka med mycket nervös läggning, och 
som inte passade på barnhem, sedan hösten 1939 på läkares inrådan 

och på hemmets bekostnad, varit inackorderad i ett privathem där hon 
fortfarande vistades. Detta arrangemang hade, står det, visat sig mycket 
lyckligt för hennes utveckling. En av flickorna inackorderades hos 
 kyrkoherden i Fresta församling, för att tillsammans med hans dotter 
fortsätta sin utbildning i Stockholm. Därmed var det bara fem barn kvar: 
två tvillingflickor och tre pojkar, varav samtliga då gått ut folkskolan. 
Tvillingarnas föräldrar, som lyckats få uppehållstillstånd i Sverige och 
bodde i Stockholm, ville nu själva ta hand om flickorna.

Stigbo ansågs nu onödigt rymligt för barnan
talet. När hyreskontraktet gick ut beslöt styrel
sen hösten 1942 därför att flytta hemmet till en 
fyrarummare på Alvägen i Edsviken. Där fanns 
redan en kommunal mellanskola i vilken barnen 
kunde fortsätta sin utbildning. Förutom för de tre 
pojkarna ansvarade hemmet även i fortsättningen 
för föreståndarinnan och för fyra av de utflyttade 
flickorna samt i viss mån för den inackorderade 
gamle läkaren. Dessutom hade de flickor som 
inte längre stod under hemmets försorg det som 
sitt hem och tillbringade ofta helgerna där. »Till 
vår glädje hålla de ihop som en stor familj.» Rap
porten avslutas med konstaterandet att den ga
rantiperiod på fem år som hemmet förbundit sig 
till skulle löpa ut i mars 1944 samt med en bön 
om  ytterligare bidrag. »Barnen behöva tagas om 
hand, tills de kan stå på egna ben eller återförenas 
med sina målsmän.»48

Hur gick det då för barnen? På baksidan av ett 
julkort från Gerhard till Olof Lamm från 1948 
står antecknat: »Åter från Amerika som sjöman, 
elev», samt »anställd på Olles kontor».49 Från ett 
tidningsklipp i Lamms arkiv framgår att Hilde 
stannade i Stockholm och gifte sig med en dis
ponent.50 Från ett annat tidningsurklipp i Lamms 

Enligt ett urklipp av en bröllopsannons stannade  
Hilde i Stockholm och gifte sig med en disponent. 
Stadsarkivet, Stockholm, Geralkonsul Olof H. 
Lamms arkiv, B87. 
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arkiv får vi veta att tvillingsystrarna Edith och Renate, nu 17 år gamla, 
återkommit till Stockholm efter en lång vistelse i Israel dit de tagit sig på 
en »emigrantbåt». Syftet med resan var att förbättra språkkunskaperna 
i hebreiska och att undersöka möjligheterna till fortsatta studier på uni
versitetet i Jerusalem: »Vi siktar båda på rent naturvetenskapliga äm
nen, men följde föreläsningarna i filosofi, pedagogik och historia för att 
fördjupa kunskaperna i hebreiska.» Tvillingarna beskrivs i artikeln som 
»idealister», fast beslutna att återvända efter erlagd studentexamen vid 
läroverket för flickor på Norrmalm.51 Jutta utbildade sig till förskollärare 
och flyttade till Luleå. Där har hon nu bott i mer än 50 år.52 
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