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 TILL HERRHAGEN KLOCKAN 13.24

Diese Schule diente im Jahre 1945 sechs Monate 

lang als Krankenhaus für ca. 300 polnische Jüdinnen aus 

dem deutschen Konzentrationslager Bergen-Belsen.  

de intagna gjorde det på egen risk – tuberkolos 

var fortfarande en dödlig sjukdom i 1940-talets 

Sverige.

Herrhagsskolan var fl yktingsjukhus i sex måna-

der. Av de drygt 300 polska judinnorna dog ett 

femtontal som fi nns begravda på den judiska 

begravningsplatsen i Karlstad. Kanske 15 till 20 

kan ha stannat i staden längre eller kortare tid 

efter sjukhuset. 1946 fördes de fl esta vidare till 

konvalescenthem i Sverige. Att återvända hem 

var för de fl esta omöjligt: familjen fanns oftast 

inte längre, bostaden hade plundrats och 

övertagits av andra, nya gränser gjorde att 

hemstaden kanske hamnat i ett annat land. 

Det gällde att leta efter anhöriga överallt. Dag-

penningen för en ung fl icka var 25 till 50 öre. För 

en krona kunde man via Röda Korset söka efter 

t ex sin far, för ytterligare 

fyra dagars sparade slantar 

kunde man söka efter sin 

mor. Många hittade ändå 

till slut någon släkting eller 

bekant. Vi vet t ex att en av 

kvinnorna hamnade i 

Brasilien där hon skrev en 

bok om sitt liv.

Denna skylt sattes upp 

2008 för att påminna om 

en för många okänd del 

av Karlstads historia. Den 

bygger på studiearbete i 

några av Karlstads skolor 

om Förintelsen. Du kan 

läsa mer om detta i 

Christer Mattssons bok Till 

Herrhagen klockan 13.24.

lastades av i Vasagatans förlängning. Totalt 

ankom ca 300 kvinnor, varav merparten var 

polska judinnor, från barn till gamlingar. De var 

inte bara utmärglade utan också sjuka, oftast i 

tuberkulos och tyfus. Många fi ck köras i 

ambulans upp till Herrhagsskolan.

Herrhagsskolan hade under kriget varit förbe-

rett som beredskapssjukhus. På några dagar om-

vandlades skolan till sjukhus, ett högt staket med 

taggtråd sattes upp runt skolan och sängar och 

sjukvårdsutrustning placerades ut. Eleverna fi ck 

gå i andra skolor.

Karlstadsborna fl ockades runt skolan: av nyfi -

kenhet, av medlidande, för att pröva sin skol-

tyska, för att träffa fl ickor. NWT och Karlstads-

Tidningen ordnade insamlingar. De som mötte 

Den 9 maj 1945 tog andra världskriget slut i 

Europa, ett krig som då kostat uppskattningsvis 

35-60 miljoner människor livet. I det neutrala 

Sverige märktes kriget mest genom tidnings-

artiklar, journalfi lmer på bio, ransoneringar och 

beredskapstjänstgöring.

Den 26 juli 1945 kl 13.24 kom krigets verkliga 

ansikte närmare Karlstad. Då anlände till 

Herrhagsskolan den första gruppen av ca 300 

kvinnliga överlevande från koncentrationslägret 

Bergen-Belsen utanför Hannover.

Det fanns olika sorters läger. Vissa var för de 

som ansågs vara misshagliga folkgrupper 

(judar, romer), andra var förvaringsplatser för 

politiska fångar eller krigsindustri med arbets-

kraft från ockuperade länder. När de tyska 

arméerna drog sig tillbaka 

tömde man lägren och föste 

fångarna framför sig i 

veritabla dödsmarscher. De 

som överlevde placerades 

i läger närmare Tysklands 

hjärta, läger som nu än mer 

blev helveten utan mat, utan 

sjukvård, utan administra-

tion. När engelska styrkor 

befriade Bergen-Belsen fann 

man tusentals ruttnande 

människolik och resten av 

fångarna på dödens brant.

Sverige åtog sig att ta emot 

ca 27.000 fl yktingar. Det var 

några av dessa som den 26 

juli 1945 kl 13.24 anlände till 

Karlstad i järnvägståg och 
Några av patienterna på Herrhagsskolan. Sköterskan Asta Charlotte Mathiasson längst till vänster. Bilden tillhör Britt Lavén.

For six months in 1945, this school building served 

as a hospital for around three hundred Polish Jewish 

women, survivors of  the German concentration camp 

Bergen-Belsen.


