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Första skolåret 1941/42 räknade 
Deutsche Schule till 182 elever förde-
lade på alla nivåer från förskola upp 
till gymnasium. Skolåret 1943/44 
hade elevantalet stigit till 267. Majo-
riteten av eleverna på skolan var 
svenska medborgare, men många var 
också tyska. Bland elevkåren fanns 
även elever från länder som Italien, 
Finland och Ungern. 

Undervisningsspråket på Deutsche 
Schule var tyska, utom i ämnena reli-
gion, hemlandskunskap och inhemsk 
historia där svenska användes. Lärar-
kåren bestod av ett tjugotal lärare, varav 
ett flertal var direktinkallade från Tysk-
land.

Ett exempel på en lärare ur sagda 
kategori var läraren i tyska, engelska 
och biologi Ellen Krahe. Född 1909 i 
Franzensbad, Sudetenland var Fräulein 
Krahe, att döma av hennes bevarade 
personaldossier i skolans arkiv, en över-
tygad nationalsocialist. Mellan 1941-44 

undervisade Krahe på skolan; det sist-
nämnda året begärde hon dock avsked 
med hänvisning till att hon i stället mer 
aktivt ville deltaga i det ”kreigswichtige 
Arbeit in Deutschland”.

I samband med Tysklands nederlag i 
andra världskriget och att pengainflö-
det från naziregimen i Berlin avstan-
nade lade Deutsche Schule ned sin 
verksamhet. Skolans sista verksamhets-
dag blev den 5 maj 1945, bara tre dagar 
före Nazitysklands slutliga kapitulation 
i kriget. Då Deutsche Schule slog igen 
sina portar övertogs dess skolbyggna-
der och arkiv av Stockholms stad. Sko-
lans kvarvarande elever utplacerades 
efter nedläggning på nya skolor i 
Stockholmsområdet. 

Sedan 1953 ligger en ny tysk skola på 
adressen Karlavägen 25. Denna skola 
har ingenting, undantaget adressen, 
gemensamt med den nazistsponsrade 
Deutsche Schule som existerade mel-
lan 1941-45.

Nazister sponsrade skola i Stockholm
Mellan åren 1941 och 1945 fanns det en tysk 

skola i Stockholm sponsrad av regimen i Nazi-
tyskland. Deutsche Schule, höll till på Karlavägen 
25 på Östermalm. I skolans ledning satt en ”Lan-
desjugendführer” och en ”Landesgruppenleiter”, 
båda med medlemskap i det tyska nazistpartiet. 

Text: Jonas Hammervald

NATIONALSOCIALIST. Mellan 1941-44 
undervisade Ellen Krahe (till höger) 
på skolan men sedan begärde hon 
avsked med hänvisning till att hon 
i stället mer aktivt ville deltaga i det 
”kreigswichtige Arbeit in Deutsch-
land”.  
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