
Andra världskriget - fronten flyttar in i köken 
 

   De två världskrigen hade många gemensamma drag: i båda var det England, Frankrike och USA 

som stod enade mot Tyskland och Österrike. I första världskriget stod Italien på de allierades sida, i 

det andra på Tysklands. Ryssland/Sovjet stödde de allierade i båda krigen, utom under de två första 

åren av andra världskriget. Ändå var de två stora krigen mycket olika. I det första var det nationer 

som stod emot varandra, i det andra var det dessutom politiska system och ideologier. Till skillnad 

från första världskriget var stora delar av Europa ockuperat av Tyskland eller av dess allierade Italien 

under andra världskriget, och tyskarna började förbereda en total omorganisering av de europeiska 

samhällena i enlighet med nazistiska principer. 

 

   Första världskriget utspelades huvudsakligen på den europeiska kontinenten och på haven, medan 

det andra pågick över hela världen. Japan slöt upp på Tysklands sida som en viktig allierad och 

ockuperade på kort tid, 1941–1942, större delen av Sydostasien. Första världskriget var primärt ett 

krig mellan soldater och fronten ett tydligt urskiljbart geografiskt område. Andra världskriget 

drabbade i betydligt högre utsträckning även civilbefolkningen. Genom flygangreppen flyttades 

fronten in i människors hem. Krigspiloten kunde tillbringa dagen tillsammans med sin familj eller på 

flygbasen i sitt land, och på natten släppa ut bombmattor över fiendens territorier. Och i de ockuperade 

länderna pågick motståndskampen på gator och åkrar, i salonger och kök.  

 

   Andra världskriget innebar därför att kvinnor och män fick mycket mer likartade erfarenheter än 

under det första. Bomberna över London, Frankfurt, Dresden och slutligen över Hiroshima, gjorde 

ingen skillnad på kön. Visst var det fortfarande mest män som kämpade vid fronterna. Det var tyska 

män som marscherade mot Stalingrad, som stupade där eller omkom i den isande kölden under 

reträtten. Men ryska kvinnor deltog sida vid sida med ryska män i det långvariga och desperata 

försvaret av Stalingrad, från hus till hus. Som helhet deltog kvinnorna i betydligt större utsträckning 

i krigshandlingarna än under första världskriget.  

 

   Mest kända är kvinnornas insatser på de europeiska krigsarenorna. Den engelska regeringen hade 

redan mot slutet av 1930-talet vädjat till kända kvinnor att ta initiativ till organisationer som skulle 

förbereda åtgärder i händelse av krig. Och det dröjde inte länge förrän kvinnor i de krigförande 

länderna återupptagit samma hjälpfunktioner som de haft under första världskriget, men nu sattes de 

också in på nya områden. Under de sista krigsåren sköt tyska kvinnor med luftvärnskanoner och 

skötte strålkastare, och både i Sovjetunionen och England var kvinnor tvungna att göra samhällstjänst. 

I Sovjet kunde man se kvinnor som pansarvagnsförare och bombflygare. Den 122:a flygplutonen 

bestod enbart av kvinnor, och många av dem dekorerades för sina insatser. Särskilt berömd är 

Stalingrads vita ros - Lily Utvak - som sköt ner tolv tyska flygplan, innan hon själv sköts ned 1943.  

 

   I ockuperade områden pågick ett omfattande samarbete mellan män och kvinnor inom 

motståndsrörelsen. Kvinnor skötte hemliga telegrafer, distribuerade illegala tidningar, förde vidare 

information och kodade meddelanden. De gömde flyktingar och ordnade mat och kläder åt människor 

som gått under jorden. I regel var det män som utförde våldsdåd och sabotage, men också kvinnor 

kunde delta i bombattentat och likvidationer. Hustrur, mödrar och döttrar till motståndskämpar kunde 

fängslas som gisslan och torteras.  

 

   De kunde också sättas i koncentrationsläger. Kvinnor skickades dit på samma villkor som män, från 

Tyskland och från alla de ockuperade länderna. I lägren skiljdes män och kvinnor åt, och ibland 

skiljdes också barnen från sina mödrar. Gravida kvinnor och kvinnor med småbarn riskerade i särskilt 

hög utsträckning att föras direkt till gaskamrarna. Andra skickades till speciella arbetsläger för 

kvinnor, där de tvingades arbeta lika hårt som männen, fick lite mat och bodde hopträngda i eländiga 

baracker under de mest fasansfulla hygieniska förhållanden. Från och med 1940 tilläts även fysiska 

bestraffningar av kvinnor i koncentrationslägren.  



 

   Särskilt förödmjukande var det för kvinnor att klä av sig nakna och få håret snaggat i manliga 

vakters närvaro. Judiska kvinnor, zigenerskor och sovjetiska kvinnliga krigsfångar blev i regel 

hårdare behandlade än de övriga. Steriliseringsexperiment utfördes i det första och största 

kvinnolägret, Ravensbrück, på framför allt polska kvinnor. Vissa kvinnor tvingades arbeta som 

prostituerade i lägerbordeller, men våldtäkter rycks ha varit mer sällsynta än vad man tidigare antagit.  

 

   Kvinnliga koncentrationslägerfångar överlevde trots detta i högre utsträckning än män. Under de 

första krigsåren kan det ha berott på att förhållandena var något bättre i de kvinnliga koncentrations-

lägren. Senare kan förklaringen vara att kvinnor hade större förmåga att ta hand om sjuka medfångar, 

att göra kläder av gamla filtar och få den minimala och dåliga maten att räcka längre. Deras 

traditionella hushållskunskaper och ansvarskänsla för andra svaga individer gynnade dem i denna 

extrema situation. Lägerchefen vid kvinnolägret i Lichtenberg, SS-överstelöjtnant Max Koegel, ansåg 

att det för att upprätthålla ordning och disciplin i lägret var nödvändigt att underminera kvinnornas 

sammanhållning genom att isolera dem från varandra. "Att förvägra dem mat räcker inte för att 

upprätthålla disciplinen i ett kvinnoläger. Det är omöjligt att vidmakthålla ordningen om man inte 

bryter ner motståndsviljan och envisheten hos dessa hysteriska kvinnor genom stränga fängelse-

straff", hävdade han. Han lät bygga 30–40 isoleringsceller och blev befordrad.  

 

   Judiska kvinnors motstånd kunde tog sig ovanliga former. Jolana Roth hamnade fjorton år gammal 

i koncentrationslägret i Auschwitz. Hon arbetade där med att göra i ordning de mördades kläder som 

skulle delas ut till nödlidande "arier". I stället för att följa ordern om att avlägsna alla spår av de gula 

judestjärnorna lät hon med flit lite gult tyg finnas kvar i fickor och sömmar. Hon överlevde själv och 

berättade senare att hon hade tänkt: "Kanske någon skulle börja undra. Kanske någon förr eller 

senare skulle börja tänka efter och göra något." Hon gav sitt bidrag till att sanningen om 

koncentrationslägren skulle komma ut.  

 

   Men också under andra världskriget gjorde kvinnor erfarenheter som skiljde sig från männens. 

Återigen strömmade de till de arbetsplatser som männen lämnat, med undantag för de tyska kvinnorna 

som tycktes ha varit mer motvilliga att lämna sina hem. Deras andel av arbetskraften inom 

industrisektorn steg inte nämnvärt efter 1939. I England var däremot kvinnornas insatser avgörande 

för krigsindustrin och för att hålla samhällsmaskineriet igång. Men trots att vissa grupper fick högre 

löner så upplevde många samma särbehandling på arbetsplatserna som under första världskriget. När 

det engelska parlamentet 1944 erkände lärarinnornas krav på samma lön som manliga lärare, beskrev 

Churchill kravet som oförskämt, gjorde det till en kabinettsfråga och förhindrade därmed dess 

genomförande.  

 

   Problemen med att skaffa familjen det allra nödvändigaste var också i hög grad kvinnornas sak att 

lösa. Ransoneringar och brist på mat, kläder och andra livsnödvändigheter tvingade dem att köa i 

timmar och uppbringa all sin uppfinningsrikedom för att få de små resurserna att räcka till. Att stoppa, 

lappa och sy om var nödvändigt. "Det var en kamp som ständigt började om på nytt och på nytt, utan 

glans och ära, det var bara vardagens grå slit och oroliga sömnlösa nätter, det var barnomsorgens 

och kökets och tvättens och lappningens och köernas långa, hopplösa kavalkad, och den seger-

paraden saknade spänning, sång och spel - en liten soldats osynliga värv bakom linjerna", skrev den 

norska ministern i Stockholm, N.Chr. Ditleff år 1945, om norska mödrars krigsinsatser. 

 

   I de ockuperade länderna levde ockupationsmaktens soldater sida vid sida med civilbefolkningen. 

Varje form av närmare umgänge med dem betraktades som förräderi av den ockuperade 

befolkningen, men ändå uppstod ibland intima relationer mellan ockupationsmaktens soldater och 

kvinnor ur civilbefolkningen. För vissa kvinnor kunde detta vara ett sätt att hävda sig och skaffa sig 

fördelar; den positiva särbehandling av "ariska'' ogifta mödrar som praktiserades i Tyskland infördes 

också i de ockuperade länderna. Men för andra kunde det handla om känslomässigt seriösa och äkta 



förhållanden. När kriget var slut blev alla behandlade på samma sätt: de trakasserades av 

lokalbefolkningen, deras hår klipptes av och de tvingades leva som paria i sitt eget lokalsamhälle. I 

Norge blev de som gift sig med en tysk soldat utvisade ur landet och förlorade sitt medborgarskap. 

Långt senare uppdagades att den så kallade bigamilagen gjort det möjligt för norska män som levde 

utomlands under kriget att ingå nya äktenskap där, trots att deras hustrur levde i hemlandet. Ett 

sexuellt förhållande med en person från ett allierat land var inte samma sak som fraternisering med 

fienden. Kanske handlade det också återigen om skilda normer för mäns respektive kvinnors "moral"?  

 

   Genom sitt arbete för fred och sina insatser under de två världskrigen demonstrerade kvinnor sitt 

engagemang i grundläggande samhälleliga problem. Även om det i den humanitära imperialismen -

som vissa kvinnor representerade – kunde finnas ett litet frö till kritik mot de vitas arroganta 

överhetspolitik, bidrog de flesta kvinnor genom sin delaktighet i den imperialistiska expansionen till 

att sprida den europeiska kristna kulturen och det viktorianska kvinnoidealet till andra delar av 

världen.  

 

   Andra världskriget innebar i likhet med det första att kvinnor i hög utsträckning samarbetade med 

män inom det egna landet, i motstånd mot eller i samarbete med ockupationsmakten, i motstånd mot 

eller i samarbete med de krigförande regeringarna. Bägge världskrigen gav under en tid somliga 

kvinnor nya möjligheter, större självständighet och bättre självförtroende. För andra kvinnor innebar 

det framför allt förtvivlan och död. Efter båda krigen, men tydligast efter det första, betydde freden 

ett återvändande till den lilla världen, familjen och den traditionella arbets och ansvarsfördelningen 

mellan kvinnor och män. Det skulle dröja ett par decennier efter andra världskriget, innan dessa 

traditioner ifrågasattes och kvinnor började ifrågasätta och göra uppror mot dem. 

 

 

Källa: Utdrag ur Kapitel 26 ”En värld i kamp”, sid. 364–368 skriven av Ida Blom – från boken 

”Kvinnor i västvärlden från renässans till nutid – renässans, reformation och revolution” 


