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Af JOAKIM JAKOBSEN

S
TOCKHOLM – Det be-
gyndte med en Ikea-kasse 
fuld af breve. Over 500 
breve, sendt fra Wien til 
Sverige 1939-44. Fra den 
jødiske Ullmann-familie 

til sønnen Otto, der som 13-årig blev 
sat på et flygtningetog til det neutrale 
Sverige. Sidste afsenderadresse er The-
resienstadt 1944. Så stopper korrespon-
dancen.

En stockholmsk kvinde, datter af Otto 
Ullmann, afleverede i 2009 brevene hos 
journalist Elisabeth Åsbrink, født 1965. 
Åsbrink var betænkelig ved at åbne denne 
afgrund af savn, håb og grufuld vished 
om historiens slutning.

»Jeg blev faktisk lidt bange. Det var jo 
hendes families historie, og det var Ho-
locaust. Det tog sin tid, før jeg sagde ja,« 
fortæller Elisabeth Åsbrink, da Weeken-
davisen møder hende i Moderna Museets 
café på Skeppsholmen midt i Stockholm.  

»Men så fik jeg brevene og begyndte 
at oversætte dem. Det tog utrolig lang 
tid. Det er over 500 breve, vist 523. Over 
halvdelen af dem er håndskrevne, og det 
er en håndskrift, som yngre mennesker i 
dag ikke kan tyde. Det var svært. Men så 
stødte jeg på en 70-årig, pensioneret østri-
ger, som kom hjem til mig et par gange 
om ugen. Det var nogenlunde som de 
breve, hans egne forældre havde skrevet, 
så han læste højt, mens jeg skrev ned. På 
den måde blev der også sat en stemme 
på brevene. En god proces, men det tog 
vældig lang tid. Ti måneder, faktisk. Så 
jeg lærte virkelig Otto og hele familien i 
Wien at kende.«

Ikea-æsken med breve var en skattekiste 
af vidnesbyrd om dagliglivet i Wien under 
nazistisk styre. Elisabeth Åsbrink kastede 
sig ind i opgaven, og snart førte hendes re-
search i svenske og østrigske arkiver hende 
på sporet af dunkle punkter i Sveriges 
flygtningepolitik under Anden Verdens-
krig. Et arbejde, hvor hævdvundne, gode 
gerninger pludselig tog sig blakkede ud.

Alt dette burde være tilstrækkeligt 
materiale, dunkende og dybt, til at den 
prisbelønnede Åsbrink kunne skrive en rø-
rende og skræmmende beretning. Det har 
hun også gjort. Bogen Och i Wienerwald 
står träden kvar udkom tidligere i efteråret 
til ros raden rundt, og i mandags vandt 
Åsbrinks bog den årlige Augustpris i non 
fiction-kategorien. Til næste år udsender 
People’sPress bogen i dansk oversættelse, 
og den store dramatiker Lars Norén har 
bedt Åsbrink om skrive et teaterstykke ud 
fra bogen. Det kommer til at hedde Rails 
og vil blive opført på Göteborgs Folktea-
ter.

Men ikke nok med det. For som Elisa-
beth Åsbrink bemærker på de første sider, 
har det sin egen ironi, at brevene, ordnet i 
kronologisk rækkefølge, lå i en Ikea-kasse. 
Efter en tid på et børnehjem i Skåne blev 
Otto Ullmann sendt ud at arbejde på 
gårde i det sydlige Sverige. I 1944 kom 
han til en stor gård i Småland. Den hed 
Elmtaryd og lå i flækken Agunnaryd. 
Initialerne EA.

Familien på gården var af tysk afstam-
ning, og faderen var nazist og antisemit. 
Farmoderen omtalte det som sit livs lykke-
ligste dag, da tyske tropper i 1938 invade-
rede Sudetenland i Tjekkoslovakiet. Her 
på Elmtaryd, hvor den tyske rigskansler 
omtaltes som Farbror Hitler, dukkede den 
jødiske flygtningedreng Otto Ullmann 
altså op i 1944. Kort tid før hans egne 
forældre forsvandt i udryddelseslejrene.

I sommeren 1944 kom sønnen på 
gården, jævnaldrende med Otto, hjem fra 
handelsskole i Göteborg. Han var medlem 
af den fascistiske bevægelse i Sverige. 
Tidligere havde han været medlem af en 
nazistisk organisation. 66 år senere forkla-
rer han Elisabeth Åsbrink om mødet med 
Otto i 1944: »Ja, misforstå mig ikke, men 
jeg blev forelsket.«

Et dybt, varmt venskab opstod mel-
lem den jødiske flygtning og den svenske 
fascist. Hans navn var Ingvar Kamprad. 
Initialerne IK. IKEA.

Kirkens mænd
Sammen med 59 andre wienerbørn 
ankom Otto Ullmann med færgen 
fra Sassnitz til Trelleborg tidligt om 

morgenen torsdag den 2. februar 1939. 
35 af disse »jødebørn« – som det hed i 
de svenske statsbaners notater, da der 
bevilgedes nedslag i billetprisen – blev 
sendt videre nordpå i Sverige. Otto og 21 
andre blev kørt til et børnehjem i Tollarp i 
Skåne. Her blev de stillet op til fotografe-
ring. Elisabeth Åsbrink skriver: »Børnene 
gjorde, hvad der forventedes af dem over 
for det sorte kamera. De smilede hver sit 
forældreløse smil.«

I Wien oplevede faderen Joseph, en 
sportsjournalist, der nu var tvunget bort 
fra sit arbejde af nazisterne, sammen med 
resten af familien at blive interneret i 
hjemmet under stadig trangere forhold, 
under stadig grellere restriktioner. Faderen 
satte sig for at skrive et brev om dagen til 
sin søn – i håb om også at høre nyt fra 
knægten bare nogenlunde jævnligt. Og så 
begyndte brevene at dukke op i Sverige, 
med Adolf Hitler på frimærket oppe i 
højre hjørne. Allerede de første breve fra 
begyndelsen af februar 1939 hviner af 
faderens savn og smerte:

»Din boghylde står stadig i hjørnet, men 
drengen, som på så forunderlig vis formå-
ede at rode den til, mangler. Også vi her i 
rummet er de samme. Alt er uforandret, 
bortset fra at her er stille – fordi du ikke 
er her.«

Det var den svenske kirke, som havde 
stået for børnetransporten, der reddede 
Otto Ullmann ud af Wien. Eller rettere 
en lille gruppe ved navn Israelsmissionen, 
som i Sverige blev ledet af en præst ved 
navn Birger Pernow. Denne instans havde 
til formål at få jøder til at konvertere til 
lutheransk kristendom. Derfor havde 
man oprettet en afdeling i Wien, hvor 
pastor Göte Hedenquist stod i spidsen for 
arbejdet. Men det var ikke en helt perifer 
gruppe. Den svenske ærkebiskop, Erling 
Eidem, var personligt involveret.

Umiddelbart præsterede Israelsmissio-
nen et uvurderligt og prisværdigt arbejde. 
Trods intimidering og tvangsflytning til 
SA-leder Adolf Eichmanns egne kontorer 
i Wien lykkedes det Israelsmissionen at 
skaffe udrejsepapirer til i alt 3.000 jøder, 
som så skyndte sig til USA, Sydamerika, 
Storbritannien etc. Et meget lille antal slap 
over Sveriges grænse, som ellers var så godt 
som lukket for jøder. Blandt de heldige var 
den flok børn, som talte Otto Ullmann.

»Jeg havde aldrig hørt om Israelsmis-
sionen eller børnetoget,« fortæller Elisa-
beth Åsbrink. »Det havde heller ingen 
af dem, jeg talte med. Så det var en lille, 
uudforsket bid af Sverigeshistorien. Jeg 
blev forfærdet over de betingelser, som 
den svenske regering og præsterne stillede. 
Da jeg var i Wien på research, præsente-
rede jeg det for Holocaustforskere, og de 
reagerede med et: Og? Who cares? De 
blev reddet.«

– Jamen, det gjorde de jo?
»Det er helt rigtigt. De reddede 

børnene. Her kunne jeg som forfatter og 
journalist have sat punktum: Dette var 
en god gerning. Lad os hylde den. Men 
jeg havde jo læst alle de tanker bagved, 
som motiverede den gode handling. Og 
de tanker var ikke gode. De gjorde mig 
rasende.«

Artige jødekristne
Den første betingelse for redning var dåb. 
Eller som Åsbrink formulerer det i bogen: 
»Rejse fra had til fristad. Mellemlanding 
Jesus.« I sin gennemgang af sagsakterne 
fastslår Elisabeth Åsbrink, at disse kirkens 
mænd aldrig slap deres oprindelige opgave 
af syne: »Svenska Israelsmissionen ville na-
turligvis gerne gøre godt, ville gerne redde 
jøder. Men ikke så meget fra nazismen 
som fra deres jødiskhed, ikke så meget til 
livet som til kristendom.«

I pastor Pernows korrespondance frem-
går udvælgelsen tydeligt. Da Israelsmissio-
nen i november 1938 er ved at arrangere 
børnetoget med 75 børn, skriver Pernow 
til Hedenquist i Wien og opridser betin-
gelserne: Børnene skal være »jødekristne 
eller kristne ikke-ariere«. Pernow skriver til 
sine folk i Wien 25. november 1938: »Bør-
nene må være velopdragne og artige, så vi 
ikke får vanskelige og ubehagelige elemen-
ter herop, eftersom det kunne skade både 
sagen og vor missions anseelse.«

Pastor Pernow mente det alvorligt. I en 
intern skrivelse hedder det: »Angående 
Leo L ønsker pastor Pernow på ingen 
måde, at han kommer hertil. Det vil ikke 
være godt at sende en så forkælet dreng, 
som ikke interesserer sig for kropsligt 
arbejde, ud til en landmand.«

Også den svenske regering, i form 
af Kungliga Socialstyrelsen, opstillede 
betingelser. Forældrene skulle bevise, at 

de selv kunne slippe ud af Nazityskland. 
Desuden skulle de forpligte sig til at hente 
deres børn efter senest to år. Forældrene 
måtte også garantere, at de aldrig ville 
forsøge at komme ind i Sverige.

»Dermed bliver det Sveriges officielle 
politik,« understreger Elisabeth Åsbrink. 
»Det er den svenske kirke og den svenske 
regering, som opstiller ganske specifikke 
krav for at være gode.«

– Men Otto var ikke døbt?
»Nej, der var syv jødiske børn, som ikke 

var døbt. Herunder Otto. Men han havde 
en protestantisk slægtning. Det er efter 
min opfattelse årsagen til, at Otto fik lov 
at komme til Sverige. Disse betingelser 
for godheden ser vi over det hele. Er det 
godhed, hvis handlingen er god, men ikke 
tankegodset bag? Hvad vejer tungest? 
Handlingen eller tanken?«

– Hvad svarer du så?
»Nu har jeg talt med mange mennesker, 

som kom til Sverige med det her tog. Og 
det er klart, at selve gerningen vejer utro-
ligt tungt. De mennesker havde jo ikke 
været til, hvis det ikke havde været for den 
gode handling. Men det forhindrer efter 
min mening ikke, at man undersøger, 
hvad den svenske regering og den svenske 
kirke stod for. Og der var fra deres side 
tale om medmenneskelighed på visse 
betingelser.«

Undervejs i arbejdet var der især ét do-
kument, som oprørte Elisabeth Åsbrink.

»Der er 62 børn, som er udvalgt og skal 
rejse med toget den 1. februar 1939. Og 
der følger en liste med dem: Evangelisk, 
evangelisk etc., måske en enkelt baptist. 
Den liste overdrages til Socialstyrelsen, 
som skal give tilladelse til, at børnene 
kan komme ind i Sverige. Her sidder 
generaldirektør Sigfrid Hansson, den 
øverste embedsmand og storebror til den 
socialdemokratiske statsminister Per Albin 
Hansson, den 9. januar 1939 og udfærdi-
ger en protokol. Her er alle børnene stillet 
op. Og efter deres navne står der såmænd 
»’M’, ’M’, ’M’. Mosaisk.«

– Og det er Hansson og Socialstyrelsen, 
altså de svenske myndigheder, som har 
tilføjet det? 

»Ja. Man kan ikke få et tydeligere 
udtryk for, at de svenske myndigheder tog 
afsæt i race og biologi. De så stort på, at 
der var tale om døbte børn. De vidste og 
noterede, at det var jødiske børn. Ingen 
anden religiøs gruppe blev fremhævet på 
den måde.«

I bogen tegner Elisabeth Åsbrink et 
forfærdende billede af sindstilstanden i 
det Sverige, som Otto Ullmann ankom 
til. Gennem 1930rne gennemsyrede anti-
semitisme universiteter, administration 
og samfundsliv i et helt andet omfang, 
end det var tilfældet i Danmark – hvor 
det var slemt nok. En svensk diplomat 
i Wien refererede en kilde således i en 
officiel redegørelse om flygtningesitua-
tionen: »Jøder er som hvidløg i maden. 
Hvis der er tale om minimale mængder, 
kan den ikke skade, men hvis der er 
mere, kommer hele anretningen til at 
lugte grimt.«   

– Hvordan hænger dette billede sammen 
med, at langt hovedparten af den jødiske 
befolkning, som flygtede fra Danmark, kom 
til Sverige og blev taget godt imod?

»Jeg tror, det hænger sammen med 
Norge og tanken om nordisk broderskab. 
Man kunne åbenbart ikke identificere sig 
med, hvad der skete med de europæiske 
jøder eller med jøderne østpå. Men da en 
stor andel af de norske jøder blev depor-

teret i 1942, reagerede hele Sverige meget 
voldsomt. Da det så et år senere blev de 
danske jøders tur, var man klar over, 
hvad der foregik. Man forstod det. Så det 
handler om identifikation.«

Nazimedlem nummer 4014
Da Otto Ullmann mange år senere 
havde stiftet familie i Sverige, sagde et 
familiemedlem til ham, at det var synd, 
at han var enebarn. Hvis han havde haft 
søskende, kunne de være kommet til Sve-
rige sammen med ham. Elisabeth Åsbrink 
skriver: »Ottos svar kom prompte. Han 
var glad, meget glad, for at ingen anden 
havde været nødt til at opleve dét, som 
han havde været igennem. Gudskelov 
havde han været alene.«   

Efter fem år i landet ankom Otto 
Ullmann som 18-årig til den Hitler-glade 
familie på gården Elmtaryd i Småland. 
Han mødte sin gode ven, den et år yngre 
Ingvar Kamprad, og blev hængende. Otto 
Ullmann var ligefrem blandt den første 
håndfuld ansatte i det firma, som Ingvar 
Kamprad havde etableret i 1943, Ikea. De 
to stod for salgsarbejdet i den første tid. 

Da det i 1994 blev afsløret, at Ingvar 
Kamprad havde en fortid som organiseret 
fascist, angrede han dybt i en stribe 
tårevædede interview: Jeg var ung og 
dum. En journalist ved navn Thomas 
Sjöberg gravede videre og offentliggjorde 
i 1998 mere materiale. For eksempel, at 
Kamprad og Per Engdahl, den centrale 
skikkelse i svensk fascisme, som også 
havde skrevet om etnisk udrensning 
af jøderne, havde tæt kontakt helt op 
i 1950erne. Engdahl holdt tale ved 
Kamprads bryllup i 1950.

Elisabeth Åsbrink: »Igen tuder Ingvar 
i interview og beder om tilgivelse: Det 
var en ungdomsforsyndelse. Slut, færdig. 
Kamprad ringede også til Otto og sagde 
undskyld. Det kunne jeg ikke slippe, da 
jeg gik i gang med bogen: Hvordan føltes 
det at ringe op til én, som havde stået 
ham så nær, og sige undskyld så mange år 
senere?« fortæller Elisabeth Åsbrink.

»Men da jeg spurgte Kamprad om 
det, svarede han: Nej, jeg har ikke ringet 
til Otto og sagt undskyld. Jeg sagde til 
Kamprad: Jo, du har. For jeg havde talt 
med Ottos familie, og de husker alle 
tydeligt, at Ingvar Kamprad havde ringet. 
Ottos kone tog telefonen. Det kan meget 
vel skyldes Ingvar Kamprads alkoholisme, 
at han ikke selv husker det. Men Ingvar 
Kamprad var altså ven både med Otto 
og med Per Engdahl. Der var et eller 
andet, som ikke stemte. I de få breve, som 
findes, er det gerne fascisterne, som takker 
Kamprad for støtten eller beder ham om 
penge. Men der verserede også rygter om, 
at Per Engdahl skulle have lånt penge til 
Kamprad og dermed hjulpet ham i gang 
med Ikea.« 

Elisabeth Åsbrink fik et tip om, at hun 
måske skulle tjekke den gamle sikkerheds-
tjenestes arkiver, Almänna Säkerhetstjän-
sten. Ganske rigtigt: Der lå sagsmapper 
på Peter Engdahl og på Ingvar Kamprad. 
Men Elisabeth Åsbrink kunne kun få lov 
at se materialet frem til 1949.

»Jeg blev sindssygt irriteret, men da jeg 
åbner Ingvar Kamprads sagsmappe, går 
det op for mig, at ingen har set dette før.«

Det havde ikke tidligere været fremme, 
at den svenske sikkerhedstjeneste over-
vågede Kamprad, og i sagsmappen fandt 
Elisabeth Åsbrink sort på hvidt bevis 
for nye oplysninger om IKEA-skaberen. 
Sikkerhedstjenesten havde opsnappet hans 

breve, åbnet dem med damp og skrevet 
dem af, før de blev sendt videre.

Ingvar Kamprad havde ikke bare været 
organiseret fascist, men var på et tids-
punkt også medlem af Svensk Socialistisk 
Samling – SSS, det svenske nazistparti. 
Med medlemsnummer 4014. Kamprad 
havde i et brev også lovet, at han ville vie 
hele sin tid til bevægelsen og arbejde for at 
hverve nye medlemmer.

»Det var en verdensnyhed, som jeg fik 
lov at opdage ved et tilfælde. Men jeg er 
stadig gal over, at jeg kun fik lov at se frem 
til 1949.«

Som Ingvar Kamprad selv har frem-
hævet, var han ganske rigtigt ung. Som 
15-årig skiftede han i 1942 fra nazisterne 
til fascisterne i Per Engdahls Nysvenska 
Rörelsen. Der er nuanceforskelle i Sveriges 
brune spektrum i 1940rne. Men tids-
punktet har meget stor betydning i denne 
sammenhæng.

Per Engdahl havde nemlig sin storheds-
tid efter 1945. Det er en historie, som 
ikke mindst er beskrevet af den afdøde 
krimiforfatter Stieg Larsson i bogen 
Extremhögern, som Larsson udsendte i 
1994 sammen med Anna-Lena Lodenius. 
I årene omkring 1950 var Per Engdahl en 
central skikkelse i forsøgene på at samle 
Europas fascister og nazister – på et tids-
punkt, da de ellers burde være i temmelig 
bad standing.

»Det er i denne periode, at Ingvar 
Kamprad og Per Engdahl for alvor er tæt 
på hinanden. Så sent som i 1962 udpeger 
de vesttyske myndigheder Per Engdahl 
som de tyske nynazisters vigtigste interna-
tionale kontakt. Per Engdahl spiller altså 
en afgørende rolle for at holde liv i fascis-
men og nazismen i Europa. Han benæg-
tede også Holocaust. Helt op i 1980erne 
sagde Engdahl på svensk tv: »Hvis der 
virkelig var så mange jøder, der døde 
dengang, hvorfor findes de så over det hele 
nu om dage?« Det er denne person, Ingvar 
Kamprad hylder.«

Indianer eller jøde 
Elisabeth Åsbrinks interviewscener med 
Ingvar Kamprad tangerer flere steder 
det bizarre. Som da Åsbrink spørger, 
om Kamprad tænkte over Ottos jødiske 
baggrund. Kamprad: »Hvad fanden skal 
jeg nu svare på det? Vi var jo venner, og så 
giver man fanden i, om han var indianer 
eller jøde eller same.«

Eller da Kamprad funderer over histo-
rien, der altid skrives af sejrherrerne, men 
hvordan forskningen hen over årtier og 
århundreder kan rette op på billedet: »Vil 
Hitler og Stalin forblive helt sorte, eller var 
der måske også noget hvidt?«

Mod slutningen af bogen forklarer 
Kamprad, at Otto i sin tid havde fortalt, 
at hans far var død i en af de nazistiske 
udryddelseslejre. Åsbrink vil gerne vide, 
hvordan Kamprad dog kunne fastholde 
forbindelsen til fascistleder Engdahl, når 
hans nære ven Otto havde mærket konse-
kvenserne af Engdahls tankegods. Ingvar 
Kamprad svarer – i august 2010:

»Der er ingen modsætning i det for 
mig. Per Engdahl var et stort menneske. 
Det kommer jeg til at fastholde, så længe 
jeg lever.«

Og Kamprads anden ven, Otto Ull-
mann? Han døde i 2005. Ingvars og Ot-
tos veje skiltes i 1952, og Otto blev svensk 
statsborger i 1955, i tredje forsøg.

Elisabeth Åsbrink: Och i Wienerwald står 
träden kvar. Natur & Kultur. 

Interview. »De smilede hver sit forældreløse smil.« Journalisten Elisabeth Åsbrink fik mandag aften Sveriges største faglitterære pris for sin bog om den jødiske wienerdreng Otto Ullmann, 
der kom til Sverige som flygtning i 1939. Det er også historien om svensk antisemitisme og et besynderligt venskab med en ung fascist, Ingvar Kamprad, som skabte et  verdenskendt firma. 

Betingelser for godhed

Elisabeth Åsbrink: »Jeg havde jo læst alle de tanker bagved, som motiverede den 
gode handling. Og de tanker var ikke gode. De gjorde mig rasende.« FOTO: CATO LEIN


