
FRED 1945

Tyskland i ruiner – flyktingströmmar

Befriarna – hjältar och våldtäktsmän

Förälskad i fienden – folkets hämnd…



8 maj 1945



ÄNTLIGEN FRED! 



Tyska soldater tillfångatas under 

amerikansk övervakning vid Rhen 



Röda armén befriar 

koncentrationslägerfångar



De allierade befriar 

koncentrationslägerfångar



Fienden ska straffas
En värld i chock över nazismens förbrytelser.

Tyskarna ska straffas! 

Nürnbergrättegångarna sätter igång.

Flera nazister/högt 

uppsatta befäl tar sitt 

liv, flyr, går under 

jorden, men många 

ställs också till svars

inför domstol och 

döms.  



Kvinnor i fabriker och i strid 

Vad hände efter 1945? 



Europa i ruiner. Dresden maj 1945



Dresden



Flyktingström från sönderbombat 

Tyskland till bl.a. Danmark – konflikt! 



250 000 tyska flyktingar i läger i 

Danmark 1945



Hämnd? Nürnberg 1945

• Tyska civilbefolkningen kommenderas av de 

allierade att bära liken från massgravarna till 

begravning. 



Fredens tysta baksida -

segrarna begår brott utan straff…
• Kvinnor som haft sexuellt umgänge med tysk 

soldat, fött barn…utsattes för hån och skam i form 
av grova övergrepp av folket i byn/kvarteret… 

• Kvinnorna utsattes för rakning, kläs av nakna 
offentligt, slag,  gatlopp genom byn/stan, våldtäkt, 
mördades. 

• Makten – polis, rättsväsendet… tittade åt andra 
hållet… och lät folket hållas. Varför? 

• Dessa övergrepp tystades ned och började skrivas 
om först i modern tid. Varför?



”Folkets domstol” - Franska kvinnor hånas



Frankrike: Gatlopp…



Frankrike augusti  1944



Danmark 

förälskad i fienden… tysker-piger…



Tysker-piger



Norges ”tyskerungar”

• Minst 9000 barn föddes med norsk mor och 

tysk far. 

• Dessa barn blev utsatta för hån, bespottning, 

mobbing, sexuella övergrepp – i kvarteret – i  

skolan – i affären… just för att de var barn till 

en tysk – fienden. 

• Vari låg barnets skuld? Varför agerar vuxna 

såhär? 



Norge - ”Tysketösens dotter”

flykt och fristad i Sverige

• Maurit Paulsen, 

Politiker (C) 

• Anni-Frid Lyngstad  

ABBA



Befriarna – de allierade och ryssarna

Hjältar – våldtäktsmän? 

Röda armén - brutal mot förlorarna?
Tre tyska kvinnor, Berlin 1945 tar sitt liv 

istället för att falla i Röda Arméns händer



Befriarna – de allierade och ryssarna

Hjältar – Våldtäktsmän? 

2017 Ny bok- bortglömt (?) ämne

Miriam Gebhardt: När soldaterna kom 

Amerikanska, franska, brittiska soldater 

våldtog nästan en miljon tyska kvinnor 

under ockupationsåren 1945 – 1949 


