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Preface 

All organisations have an ultimate purpose. Schools educate people, hospitals save lives, 

construction finns build houses, etc. 

Even politics has an ultimate purpose. It builds processes so that all of us, individually 

and in groups, can live and share this finite space we find ourselves on. Like all other func

tions of society, politics is an endless business. There is no single right way to live together, 

and there is no solution that will last forever. 

\,Vhen human needs, real or dreamt, are infinite but resources are limited, the politician's 

job is to find compromise. Different epochs and different systems have found compromise 

in different ways. It grieves me that in the 1930s Sweden refused entry to people in distress, 

which in many cases cost them their lives. But although I am angry I realise that we learnt 

that we must take some responsibility when a catastrophe occurs outside our borders. 

In Karlstad we found that out in the summer of 1945 when a tiny few survivors of the 

Holocaust arrived in our city requiring help to save them from death. This was the begin

ning of modern immigration policy in Sweden. Just like every other political field, immigra

tion is not something people agree on easily. Today, 60 years later, when we still see racism 

and Nazism in our midst we need to remind ourselves how our immigration policy started 

and what preceded it. 

It is therefore extremely important that this book is here to remind us. Most hopeful of 

all, it is the young people of Karlstad who have discovered this story and taken the time to 

document it. 

I thank them warmly for writing this book, and I hope that readers will remember the 

events described inside it the next time there is a discussion about who belongs in Karlstad. 

L /Wefi Uf'd4,/
Lena Melesjö Windahl 

Chairman ofKarlstad City Executive Board 
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Förord 
All verksamhet har ett yttersta syfte. Skolan skall utbilda, vården skall rädda liv och vårda, 

byggnadsindustrin skall bygga och förvalta och så vidare. 

Även politiken har ett yttersta syfte som är att utveckla former för att alla, enskilda in

divider och grupper, skall kunna leva på och dela den ändliga gemensamma yta vi har att 

tillgå. Som alla andra funktioner i samhället är det ett ändlöst arbete. Det finns inte ett rätt 

sätt att leva ihop och det finns inte en lösning som varar för alltid. 

När människornas behov, verkliga och önskade, är oändliga och resurserna begränsade 

är det politikens funktion att finna kompromisser. Olika tider och olika system har löst 

detta på olika sätt. Jag är bedrövad över att Sverige under 30-talet vägrade att ta emot nöd

ställda människor, vilket i många fall kostade dem livet. Jag är, denna bedrövelse till trots, 

medveten om att vi lärde oss att katastrofer som inträffar utanför vårt land också är vårt 

ansvar. 

I Karlstad erfor vi detta sommaren 1945 när en spillra av överlevande från Förintelsen 

kom till oss för livsnödvändig vård. Denna händelse var starten för en modern svensk flyk

tingpolitik. Precis som alla andra politiska områden är flyktingpolitiken inget som alla 

människor kommer att tycka lika om. När vi mer än sextio år senare fortfarande hör om 

rasism och nazism i vår egen närhet måste vi påminna oss om hur vår flyktingpolitik bör

jade och hur det var innan detta ägde rum. 

Därför är det viktigt att denna bok finns som en påminnelse om det, men mest hopp

fullt är att det är unga invånare i Karlstad som upptäckt denna historia och tagit sig tid att 

dokumentera den. 

Till dem vänder jag mig med varm tacksamhet och till övriga läsare med en förhoppning 

om att ni skall minnas denna händelse nästa gång man diskuterar vilka som hör hemma i 

Karlstad. 

L /Wf;; !ild4,/
Lena i\!felesjö Vhndahl 

Kommunstyrelsens ordförande i Karlstad 
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Projektledaren Christer 

Mattsson tillsammans 

med eleverna Jennifer 

Lindström och Johanna 

Karlsson samt kommunsty

relsens ordförande Lena 

Melesjö-Windahl. 

The leader of the project, 

Christer Mattsson, 

together with students 

Jennifer Lindström and Jo

hanna Karlsson, and Lena 

Melesjö-Windahl. 
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Projektet "Social oro" blir till 
Combating social unrest 

It's not difficult to distinguish good from evil, 

especially when it's extreme evil versus self

sacrificing good. It's much more difficult to dis

tinguish evil people from good people, because 

very few people are consistently good or evil. 

But someone who does a lot of bad deeds, and 

Det är inte svårt att skilja ont från gott, i synner

het inte extrem ondska från självuppoffrande 

godhet. Det är svårare att skilja onda männis

kor från goda, eftersom få människor är konse

kvent goda eller onda. Den som gjort tillräckligt 

många onda handlingar eller åtminstone vun-

Klockan 1324 till Herrhagen 7 
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wins a reputation for doing evil, is often easier 
to pick out than someone who has a reputation 
for doing good. 

Understanding why we do good or evil is 
highly complicated, especially when it cornes to 
the evil part. It's especially hard when virtually 
no-one is prepared to describe themselves as 
evil, no matter what they've done. 

It is however relatively simple to find agree
rnent across political, religious and cultural bar
ders that the Nazi Holocaust was an expression 
of evil. In our age, Nazism and the Nazis have 

become a standard illustration of an evil that is 
otherwise difficult to express. 

Over the past 15 years in my work I have 
met Holocaust survivors and felt a fundamen
tal hatred towards those who did these people 
so much harm. During the same period I have 

worked with young people who have been active 
Nazis or sympathised with them and I have loved 
them like a father laves a child. I find it hard to 
put these two sides together ,vithin myself, but 
it has made me critical of superficial analysis of 
good and evil. 

A DAY IN VÅLBERG 

Vålberg, a small town near the city af Karlstad in 
central Sweden, has a reputation of being a run
down place full of racists. A tradition ofNazi ac
tivism goes back to the 1980s. The inhabitants of 
Vålberg believe this reputation to be unfair, not 
least because it is also a part of the image that 
schoolchildren in Vålberg have of themselves. 

Perhaps for this reason, or perhaps because 
he is a principled humanist, Johan Sjövall, the 

headmaster of the school in Vålberg, has acted 
consistently and resolutely against Nazism and 
racism in the various forms in which it is ex

pressed. This has annoyed the small, but active 
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group of self-professed Nazis in Vålberg and 
their significantly larger group of followers. 

One day, some of these Nazi activists decided 
to punish the headmaster with a beating af
ter he bad denied access to the school to some 
youngsters who belonged to the Nazi group. 
They entered the headmaster's office and be
gan threatening and abusing him. The drama 
was unmistakable: the Nazis are evil, their op

ponents good, Vålberg is a racist slum. The na
tional media were soon on the scene. Decisive 
action was needed. But dealing with people is a 
complicated business. That's why the Combat
ing Social Unrest project was started. 

MODERN NAZIS ARE PRIMARILY A PROBLEM 

FOR THEMSELVES 

There is a risk that the problems presented by 

modern Nazi groups are either underestimated 

or exaggerated. If you exaggerate the problem, 
you choose to see Nazism as a self-perpetuating 
evil force driving evil people, while if you un
derestimate it you choose to see individuals as 
infantile slaves without their own free will living 
under social norms set by themselves. 

Nearly everyone who is active in Nazi circles 

comes from a background that exposed them 
to some form of social extreme. As a Nazi, you 
develop a conviction that a fanatical belief in 
extreme segregation between people is a truth 
worth making sacrifices for. 

Nazis and their followers create problems in 
society. They offer a starkly negative picture of 

society and they oppose integration among dif
ferent groups, but most of all they create prob
lems for themselves. Nazism becomes a spring

board into crime and social alienation. 
All of the points rnentioned above are reasons 

for taking Nazism seriously, but the individual's 

nit rykte för sina onda handlingar är möjligen 

lättare att peka ut som ond än den som vunnit 
rykte för sina goda gärningar. 

Att förstå varför vi gör ont eller gott är ytterst 
komplicerat, i synnerhet de onda handlingarna. 
Särskilt svårt blir det då nästan inte någon be
skriver sig själv som ond oavsett vad denne gjort. 

Det är däremot enkelt att enas om, tvärs över 
politiska, religiösa eller kulturella barriärer, att 
Förintelsen var ett uttryck för ondska. Därför är 
nazismen och nazister i vår tid tacksamma illus
trationer till en annars svårfångad ondska. 

Jag har i mitt arbete under femton års tid 
mött överlevande från Förintelsen och känt ett 
avgrundshat mot dem som gjort dessa männis
kor så illa. Under lika lång tid har jag arbetat 
med ungdomar som varit aktiva nazister eller 
funnits i deras kretsar och jag har älskat dem 
så som en far älskar sina barn. Jag kan inte få 
dessa sidor att gå ihop i mig själv, men det har 
gjort mig kritisk till ytliga analyser av ondska 
och godhet. 

EN DAG I VÅLBERG 

Vålberg, strax utanför Karlstad, har rykte om sig 

att vara en "rasisthåla". Håla, därför att det är 
en liten ort utanför centrum, rasistisk därför att 

det finns en tradition av nazistisk aktivism som 
går tillbaka till åtminstone 1980-talet. För väl
bergsborna är det orättvist att deras hem skall 
beskrivas som en håla och därtill rasistisk. Inte 
desto mindre får man konstatera att denna be
skrivning är ett faktum som också avspeglar sig 
i skolungdomarnas självbild. 

Kanske av detta skäl, eller kanske bara för att 
han är en principfast humanist, ingriper rektor 

på Vålbergsskolan, Johan Sjövall, konsekvent 
och resolut mot nazism och rasism i olika ut
trycksformer. Detta till förtret för den lilla men 

livaktiga nazistkretsen och den betydligt större 
skaran av påhejare. 

En dag bestämde sig några av de nazistiska 
aktivisterna för att straffa rektorn med ett kok 

stryk efter det att han hade avvisat ungdomar, 
vilka tillhörde en nazistgrupp, från skolans om
råde. Sagt och gjort. De klev in på expeditionen 

och ägnade sig åt misshandel och hot. Drama

turgin var inte att ta miste på: nazister är onda 
människor, motståndare är goda, Vålberg är en 

rasisthåla. Riksmedia var snart på plats. Nu var 
det dags att ta i med hårdhandskarna. Något 
måste göras och något gjordes. Men man kan 
inte röra vid människor med hårda handskar. 
Därför startades projektet "Social oro". 

NAZISTERNA AV IDAG ÄR I FÖRSTA HAND 

ETT PROBLEM FÖR SIG SJÄLVA 

Det finns en risk att man antingen överskattar 
nazismen i nazistiska grupper, eller att man un
derskattar den. Om man överskattar den, väl
jer man att se nazismen som den självdrivande 
onda kraften bland onda människor och om 
man underskattar den, väljer man att betrakta 
individerna som viljelösa och infantila slavar 

under sitt eget sociala ok. 
Nästan alla som är aktiva i nazistiska kret

sar kommer från en bakgrund som exponerat 
dem för social utsatthet av ena eller andra sla

get. Man utvecklar som nazist en övertygelse om 
att nazismen, med sin fanatiska tro på extrem 
segregation mellan människor, är både sann och 
värd att göra uppoffringar för. 

Nazister och de individer som finns i gäng

bildningar runt omkring, skapar problem i ett 
samhälle. De ger en starkt negativ bild av sam
hället och motverkar integration mellan olika 
grupper, men mest av allt skapar de problem 

för sig själva. Nazismen blir en språngbräda in i 
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own suffering is perhaps what we should today 

view as the most serious concern. 

THE PURPOSE OF THE PROJECT 

The ultimate purpose of this project is to prevent 

Nazi groups recruiting new members by provid

ing long-term education in relevant subjects re

lating to Nazism, racisrn and the Holocaust. 

The project is aimed at young people in Nazi 

groups, but also young people outside such 

groups, including those who might participate 

in violent opposition to the Nazis. The aim is 

simple: through education to build knowledge 

as a basis for reflection and dialogue. Social 

education should create the conditions for a se

cure and tolerant environment. The education 

methods are simple and based on the right of a 

child to be who she or he wishes to be and to be 

respected for that. Nobody feels good about be

ing forced into behaving against their own will, 

especially when this pressurises them to become 

alienated. 

ESSENTIAL TO BE GENUINE 

"This feels real," was a comment often made by 

student. But exactly what is real is not always 

clear. Sometimes our discussions would weave 

in and out of real ity. The feeling of what you are 

doing remains genuine. It motivates you to keep 

going. A genuine diamond or a real discussion 

about something we all consider to be important 

differs greatly from polished stone and a forced 

discussion about a page in a history book. 

An important part of the project was a trip to 

Poland to see how people lived before the Holo

caust and then to the death camps where they 

were later murdered. The trip was a major moti

vating factor and above all it created the feeling 

that history is something that happened for real, 
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not just an event described in a book. But you do 

not need to trave! to Poland to discover the Hol

ocaust, it is to be found around us in Sweden. 

HOLOCAUST DENIERS BEGIN TO 

LEARN AN UNKNOWN STORY 

The final chapter of genocide is the denial that 

it took place. Successful genocide is so complete 

it leaves no traces. Thus it is as though the mur

dered people never existed both in the places 

where they lived and in the places where their 

murder is denied. 

\,Vhen you work with modern Nazis sooner or 

later you will meet denial of the Nazi Holocaust. 

This occurred in our Combating Social Unrest 

project. One day in May 2007 I decided to allow 

two boys, both convinced Neo-nazis, to meet 

the story of the girls who came to Herrhagen 

school in Karlstad. I was well aware of the fact 

that Herrhagen school, like hundreds of other 

buildings in Sweden, was used as a temporary 

camp and hospital for refugees from the Nazi 

concentration camps and that several of them 

died here <luring their convalescence. The two 

boys were not very knowledgeable in the finer 

details ofHolocaust denial, but they understood 

the main themes. 

Holocaust denial is based on the belief that 

the whole episode is partly or wholly an inven

tion made by a global Jewish conspiracy in or

der to gain an advantage for the Jews and dis

credit the Nazis. I asked the boys to go round 

the streets of Karlstad and ask people if they had 

heard of the Belsen girls at Herrhagen school, 

the Belsen graves in Karlstad and where in Karl

stad victims of the Holocaust are buried. With 

just a few exceptions, including the boys them

selves, very few people in Karlstad could answer 

these questions. 

kriminalitet och utanförskap och risken för att 

medverka i brott ökar högst väsentligt. 

Dessa orsaker är skäl nog att ta problemet på 

allvar, men kanske den enskilda individens eget 

lidande ändå måste vara det vi idag ser som det 

allvarligaste bekymret. 

SYFTET MED PROJEKTET 

Det yttersta syftet med projektet var att förhin

dra nyrekrytering till nazistiska grupperingar 

genom att bedriva långsiktig undervisning i re

levanta ämnen om nazism, rasism och Förintel

sen. 

Arbetet riktade sig till ungdomar i nazistiska 

grupper, men också till ungdomar som stod 

helt utanför. Även de som kunde tänkas ingå i 

aggressiva motståndargäng innefattades i ar

betet. Tanken var enkel: att med undervisning 

skapa innehåll för reflekterande dialoger och 

med socialpedagogiskt arbetet skapa förutsätt

ning för en trygg och tillåtande miljö. Pedagogi

ken var också enkel, grundad på barnets rätt att 

vara som det vill vara och barnets rätt till res

pekt. Ingen människa mår bra av att tvingas till 

ett mönster mot sin vilja och framförallt ger det 

ändå bara upphov till ett utanpåverk. 

ÄKTHETENS CENTRALA BETYDELSE 

"Det känns att det är på riktigt" var en av de 

vanligaste kommentarerna från eleverna. Det 

är nog inte alltid tydligt vad det är som är på 

riktigt. Det vi diskuterade, eller diskussionen i 

sig, var troligen både och. Känslan av det man 

gör, eller det man har, är äkta. Den är en stark 

motivation att hålla kvar och fortsätta. Ett in

stumentellt samtal om en sida i en historiebok 

skiljer sig från en verklig diskussion kring en 

fråga som berör, på samma sätt som en slipad 

glasbit skiljer sig från en äkta diamant. 

Som en viktig del med undervisningen åkte 

vi till Polen för att besöka de platser där männis

korna bodde före Förintelsen och även till lägren 

där de blev mördade. Resan var i sig en starkt 

motiverande faktor för arbetet, men framförallt 

skapa1de den en känsla av att historia är något 

som finns i verkligheten och inte bara i en bok 

i klassrummet. Men man behöver inte åka till 

Polen för att upptäcka Förintelsens platser - de 

finns också runt omkring i Sverige. 

FÖRINTELSEFÖRNEKARE BÖRJAR KARTLÄGGA 

FÖRINTELSENS OKÄNDA HISTORIA 

Det avslutande steget i alla folkmord är förne

kandet av att det ägt rum. Det fulländade folk

mordet är så totalt, att det inte ens lämnar spår 

efter sig. På så vis blir det som om den mördade 

gruppen aldrig funnits, när både de platser där 

de bodde är bortglömda och ställena där de 

mördades är förnekade. 

Arbetar man med ungdomar i nazistiska 

grupper, kommer man att möta förnekandet av 

Förintelsen. Så har också skett i projektet "Social 

oro". En dag i maj 2007 bestämde jag mig för att 

låta två pojkar, övertygade nazister, möta histo

rien om flickorna som kom till Herrhagsskolan i 

Karlstad. Jag visste sedan tidigare att Herrhags

skolan, liksom hundratals andra byggnader i 

Sverige, användes som tillfälliga förläggningar 

och sjukhus för flyktingar från nazisternas kon

centrationsläger och att flera personer dog där 

under sin konvalescenstid. De båda pojkarna 

var inte särskilt inlästa förnekare, men kände 

ändå till huvuddragen i den argumentation man 

använder. 

Den centrala iden bakom förnekandet bygger 

på att historien är helt eller delvis påhittad av 

en judisk världskonspiration för att skaffa ju

darna fördelar och misstänkliggöra nazismen. 

Klockan 1324 till Herrhagen 11 
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platsen i Karlstad. 

The Jewish cemetery in 
Karlstad. 
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When a reasonable number of people had 
been questioned, we went and visited the Jew
ish graves. Fourteen graves stand in memory of 
the young girls who travelled to Sweden in the 
famous white buses as survivors of the Nazi ter
ror. Many of the people on these buses could not 
be saved from death. 

\,Vhen I had shown the young Nazi sym
pathisers the graves and talked to them about 
the Holocaust, I asked them if they thought the 
graves were empty and part of the global Jewish 
conspiracy. One of the boys replied enthusias
tically that, yes, he still believed the conspiracy 
theory, while the other boy more thoughtfully 
and with greater integrity replied that he un
derstood that these were women who had corne 
as refugees from the camps and had died in 
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Herrhagen school. 
Then he made the distinctive comment that 

is the foundation for this book. 
"Do you know anything more about thern?" 

THERE WAS NOT A LOT I KNEW AND NOBODY ELSE 

APPEARED TO KNOW MUCH EITHER 

At this point I explained what I knew and my

student was clearly disappointed with my lack 
of knowledge. 

"Is there some way we can find out more? 
Isn't there a book about this?" 

It's always very satisfying when a student has 
such an obvious moment of recognition. 

"No, there is no such book." 
At this moment he discovered that not all of 

the events of the Holocaust had been written 

Jag gav pojkarna uppgiften att gå runt i centrala 
Karlstad och fråga människor på gatan om de 
hade hört talas om "Belsenflickorna på Herr
hagsskolan", "Belsengravarna i Karlstad" eller 
"Var Förintelsens offer är begravda i Karlstad". 
Med få undantag, inklusive pojkarna själva, var 
det ingen som visste något om nazismens offer 
i Karlstad. 

När ett försvarligt antal personer blivit till
frågade, åkte vi till den judiska begravnings
platsen. Fjorton gravar berättar om unga flick 
or, som kom till Sverige med de Vita bussarna 
som judiska överlevande från nazismens terror. 
Många av dessa kunde detta till trots inte räddas 
undan döden. 

När jag visat gravarna för pojkarna och be
rättat om Förintelsen, frågade jag om de menade 
att gravarna var tomma och att de var en del av 
den judiska världskonspirationen. Den ene sva
rade entusiastiskt att han trodde att det förhöll 
sig så, medan den andre, med både eftertänk
samhet och självständighet, svarade att han 
nog förstod att gravarna innehöll kroppar av de 
kvinnor som kommit som flyktingar från lägren 
och dött inne i Herrhagsskolan. 

Sedan fällde han den avgörande kommenta
ren, grunden till den här boken: 

"Kan du berätta något mer om dem?" 

DET VAR INTE MYCKET JAG VISSTE OCH 

DET GJORDE INGEN ANNAN HELLER 

Vid det laget hade jag berättat vad jag visste och 
min elev var påtagligt missnöjd med min bris
tande kunskap. 

"Går det inte att ta reda på något mer? Kan 
man inte läsa i någon bok?" 

Det är alltid tillfredställande när en elev får 
en aha-upplevelse som syns på utsidan. 

"Nej, det finns ingen bok." 

På så sätt upptäckte han att allt som hänt under 
Förintelsen inte finns nedskrivet och att det som 
är skrivet endast är små fragment av hur vi tror 
att saker gick till. 

"Men om du vill kan vi själva se om vi kan 
hitta her uppgifter." 

En förvånad blick, så brukar det inte gå till 
på en historielektion. Möjligen kan man slå upp 
något i en bok eller leta på Internet, men läraren 
förväntas ändå sitta inne med de rätta svaren. 
Att tillsammans med läraren söka både källor 
och svar var både ovanligt och utmanande. 

"Ok, vad skall vi göra?" 
Ännu en förvånad blick fast nu min egen. Det 
kändes i hela kroppen att han verkligen ville 
veta och inte bara debattera. 

"Skriv upp namnen på flickorna så kan vi un
dersöka om de finns med i Yad Vasl1e111s namn
databas." 

"Har du papper och penna?" 

VAD ÄR DET SOM HÄNDER? 

Det som var tänkt som en lektion som skulle 
mynna ut i en diskussion om konspirationsteo
rier, utvecklades på bara några timmar till något 
mycket större. 

När vi kontrollerade namnen på gravstenarna 
och jämförde dem med namnen i namndataba
sen, upptäckte vi att endast en av flickorna fanns 
med där. Hon var dessutom felaktigt registrerad 
som avliden i Malmö. 

"Varför har ingen registrerat de andra flick
orna?" 
En allvarlig och nästan anklagande blick vändes 
mot mig. 

"Det finns ingen som vetat om att de dött här 
i Karlstad." 

En mycket förvånad och irriterad blick rikta
des mot mig. 
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Yad \las/1e111 is a govern

mental research, me

morial and educational 

institution in Israel 

whose role is to docu

ment the Holocaust. 

They have established 

a database contain-

ing the names of Jews 

who were known to be 

victims of the Holo

caust. Around hall of 

the six million who were 

murdered can be identi

fied. Their names can 

be found on the Internet 

databse. 
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down and that what has been written is but just a 

fragment of what we believe to have happened. 

"But if you want, we could try and find out 

rnore." 

A surprised look. This was no normal history 

lesson. Usually you turn to a book or look some

thing up on the Internet. You don't normally 

start looking for sources before you know all the 

answers. 

"OK, how?" 

Yet another surprised look, but this tirne my 

own. I could tell this was for real. He wanted the 

truth, not just a debate. 

"\,Vrite up the names of the girls and we can 

see if they are in Yad Vashem's database." 

"Have you got pen and paper?" 

WHAT'S GOING ON? 

\,Vhat was intended to be a lesson based on a dis

cussion of conspiracy theories had in just a few 

hours developed into sornething much greater. 

\,Ve entered the names from the gravestones into 

the database and discovered that only one of the 

names gave a match. Furthermore she was false

ly registered as having died in Malmö. 

"Why weren't the other girls registered?" 

A serious, slightly accusing look was directed 

at me. 

"No-one knew that they died here in Karlstad." 

Another look, this time questioning my sanity. 

"You don't just die, damn it, and get buried 

without anyone noticing!" 

I suddenly started to realise that this conver

sation was teaching me more about teaching his

tory than anything I had been taught <luring my 

teacher training. For me there was obviously a 

difference between documentation by the Swed

ish authorities and Yad Vashem, an institution 

active today. 
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"The people who helped these girls in the 

1940s did not have any special relation to them, 

while those who report on Holocaust victims 

are usually surviving family members, friends 

or neighbours." 

"And these girls didn't have any relatives left 

alive?" 

He was starting to understand some of the 

implications of genocide. 

"I don't know, but maybe so. Or maybe the 

survivors didn't know what happened to these 

children." 

An angry look know, uncertain about what 

he is angry for. 

"So, maybe we can register them?" 

I am uncertain, even though I have been on 

the Yad Vashem website many times and seen 

presentations of how it works. 

"I don't know exactly how it works, but I will 

find out." 

Yes, of course that's what teachers say when 

they know nothing, and then nothing usually 

happens. 

"Do that then." 

I rang Yad Vashem straight away. 

They confirmed that anyone can rep ort but there 

are certain requirements regarding documentation 

if it does not come from relatives or people who had 

a close relationship to the victim. 

"You have to provide as much documentation 

as you can find." This was yet another key mo

ment. 

"So if we can't do that and no-one else does, it 

will be as if these girls never existed?" 

"Yes" 

"Then we' d better do it." 

A PROJECT GROUP IS FORM ED 

To help us with our project we invited several 

"Man kan väl for fan inte bara dö och bli be

gravd utan att någon märker det?" 

Jag började ana att detta samtal skulle lära 

mig mer om historiedidaktik än vad lärarut

bildningen hade förmått ge mig. För mig var det 

självklart att det finns en skillnad mellan svens

ka myndigheters intresse av dokumentation 

runt frågor om förintelseoffer och Yad Vaslzem, 

som är en institution som är aktiv idag. 

"De som tog hand om flickorna här på fyrtio

talet hade ingen särskild relation till dem, men 

de som rapporterat in namnen på Förintelsens 

offer är överlevande familjemedlemmar, släk

tingar vänner och grannar." 

Så ser jag aha-upplevelse nummer två. 

"Och de här flickorna hade inga släktingar 

kvar i livet?" 

Jag märker att han börjar ana innebörden av 

resultatet av ett folkmord. 

"Jag vet inte, men troligen inte, eller så visste 

de inte var flickorna blev av." 

"Så, kan vi registrera dem?" 

Jag blir osäker. trots att jag varit i Ynd Vashem 

flera gånger om året det senaste decenniet och 

fått databasen presenterad. 

"Jag vet inte riktigt hur det fungerar, men jag 

kan ta reda på det." 

Jojo, det brukar ju lärare säga när de inte vet 

och sedan händer det så lagom mycket. 

"Gör det då." 

Så jag ringde genast till en av kollegorna vid Yad 

Vashem. 

Han bekräftade att vem som helst kan rap

portera, men att det ställs stora krav på dolrn

mentationen om den inte kommer från nära 

anhöriga eller personer som har en relation till 

offren. 

"You just have to provide as much documen

tation as you can find." 

Sedan kom den tredje aha-upplevelsen. 
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Till projektgruppen 

knöts pedagogen Lena 

Elofsson till vänster och 

skolkuratorn Anna

Karin Bergin till höger. 

Eleverna Jennifer 

Lindström och Johanna 

Karlsson står i mitten. 

The project group 

included Lena Elofs

son, teacher, lett, and 

school counsellor, An

na-Karin Bergin, right. 

Jennifer Lindström and 

Johanna Karlsson, both 

students, are in the 

middle. 

Yad \lashe111 är en statlig 

forsknings-, minnes

vårds- och utbildnings

institution i Israel som 

dokumenterar Förin

telsen. Bl.a. har de 

upprättat en databas 

med namnen på de 

judar som föll offer för 

Förintelsen och som 

är kända till sitt namn. 

Ungefär hälften av de 

sex miljoner mördade är 

individuellt identifierade 

och deras namn är till

gängliga via Internet. 
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Before 722 BC, Jews are 

usually referred to as 

Hebrews or lsraelites, 

as Jew meant a mem

ber of the tribe of Ju

dah, i.e. the Jews who 

remained in Canaan 

alter 722 BC. 
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more than 3,000 years. Judaism is based on an 

almighty God of creation. According to belief, 

this God ordered Moses the Israelite to take the 

Israelites out of Egypt, where they were held as 

slaves under the Pharaohs. Moses took bis peo

ple to Canaan's land, which roughly corresponds 

to modern Israel. 

During the flight from Egypt, God appeared 

to Moses and gave him a set of rules that he was 

to teach his people. Among them were the Ten 

Commandments. These and other rules are 

written in the Torah, the law, which Christians 

call the Book of Moses. These rules are still fol

lowed in full or part by Jews today. But it is com

mon for people to call themselves Jewish with

out having any belief in God. 

Both Christianity and Islam later developed 

from Judaism. All three religions believe in the 

same God and follow many of the same rules 

and beliefs. 

HOW DID JEWS COME TO EUROPE? 

The Israelites founded their own kingdom led 

by King Saul and King David in Canaan's Land. 

These kings were successful at bringing together 

the Israelites and the people who lived in the 

area before the Israelites arrived. 

But this region was consistently fought over, 

and around 722 BC the Assyrians attacked and 

drove the Israelites from the north so that all 

they had left was Judah, with Jerusalem as their 

capita!. In 586 BC the Babylonians attacked 

Judah and a large portion of the population 

was driven into capture in Babylon. These two 

events marked the start of what in Jewish his

tory is called the Diaspora, or the scattering of 

the Jewish tribes away from Israel. Following the 

attack by the Assyrians, only one Jewish tribe re

mained, the Judah. After this time, chroniclers 
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refer to the Jews, although the term Israelites 

is used in the Bible. The term Israelis has only 

been used after 1948 when the nation of Israel 

was formed. 

The Persians invaded Babylon in 516 BC and 

the Je,vs were able to return to Jerusalem. After 

the Greeks had defeated the Persians in 333 BC 

the Jews gained relatively unhindered freedom 

of movement throughout Greece, which enabled 

them to settle along the Mediterranean. 

The Jews who returned to Jerusalem rebuilt 

Solomon's Temple, which had been destroyed 

by the Babylonians. Once again the Jews bad an 

area under their own control. \,Vhen the Greek 

Empire collapsed, the kingdom of Judea was 

occupied by the Romans and became a satellite 

state of Rome. 

The Jews gained further freedom of move

ment <luring the Roman occupation and they 

built new settlements throughout the Roman 

Empire, in Europe, the Middle East and North 

Africa. Jewish communities in these places have 

remained to the present day. 

In 66 AD the Jews in Judea rose in revolt 

against Rome in order to create a free Jewish na

tion. Initially they succeeded in freeing Jerusa

lem. The Jews battled Roman legions for several 

years, but by 70 AD the Romans had triumphed. 

They marked their victory by destroying the 

second temple. From this time onward there was 

no home for the Jews outside of their faith. The 

Diaspora was complete. 

A small group of Jews chose to remain in 

Judea after the capitulation. The others fled to 

Jewish settlements further afield. 

THE JEWS IN EUROPE 

Both the Greek and Roman occupations of Ju

dea had, as described above, enabled the Jews 

Judendom som religion har sina rötter mer 

än 3000 år tillbaka i tiden. Judendomen ut

går från tron på en allsmäktig skapande Gud. 

Denna Gud skall, enligt tron, ha beordrat den 

israelitiska mannen Moses att föra israeli

terna ut från Egypten, där de hölls som slavar 

under faraonerna. Moses förde sitt folk till Ka

naans land, vilket ungefär motsvarar dagens 

Israel. 

Under uttåget från Egypten uppenbarade sig 

Gud för Moses och gav honom levnadsregler 

som han skulle lära sitt folk. Bland dem finns 

tio Guds bud. Dessa, och andra regler, finns 

nedskrivna i Tora, lagen, som de kristna kallar 

Moseböckerna. Dessa regler följs helt eller delvis 

av judar än idag. Men man kan, vilket är mycket 

vanligt, vara jude och se sig som jude utan att 

alls tro på Gud. 

Från judendomen uppstår senare både Kris

tendomen och Islam. Alla tre religionerna tror 

på samma Gud och har många regler och före

ställningar om Gud gemensamt. 

HUR KOM JUDARNA TILL EUROPA? 

Israeliterna grundade ett eget rike under kung

arna Saul och David i Kanaans land. Dessa 

kungar var framgångsrika i att föra samman det 

israelitiska folket med de grupper som fanns i 

området före deras ankomst. 

Men området var ständigt omstritt och 722 f 

Kr. anföll assyrierna landet och fördrev israeli

terna från de norra delarna så att endast Judeen 

återstod med Jerusalem som huvudstad. År 586 

f. Kr. anfölls Judeen av Babylonien och stora de

lar av befolkningen drevs in i fångenskap i Ba

bylon. Dessa två händelser är inledningen på det

som i judisk historia kallas för diasporan. Dias

pora betyder förskingring och det var just det

som hände. Efter det assyriska anfallet återstod

endast en av de israelitiska stammarna, nämli

gen Juda. Därefter talar man om judar. Israeliter 

är den term som används i bibeln. Ordet israeler 

används endast efter 1948 då staten Israel utro

pades. 
Ar' 516 f. Kr. invaderades Babylon av perserna 

och judarna fick möjlighet att återvända till Je

rusalem. När grekerna hade besegrat perserna, 

333 f. Kr. fick judarna relativt stor rörelsefrihet 

i det hellenistiska riket (Grekland) vilket gjorde 

det möjligt för dem att bosätta sig i Medelhavs

området. 

De som återvände till Jerusalem byggde på 

nytt upp kung Salomons tempel som hade för

störts av babylonierna. Därigenom fanns det 

åter ett verkligt centrum för judendomen under 

judisk kontroll. När det Hellenistiska riket gick 

under kom Juda rike att ockuperas av Rom och 

blev en lydstat till det mäktiga Romarriket. 

Under den romerska ockupationen ökade rö

relsefriheten ytterligare för judar som nu kunde 

bosättas sig på flera platser i det romerska ri

ket. Detta innebar möjlighet till ytterligare bo

sättningar både i Europa, Mellersta östern och 

Nordafrika. Från denna tidpunkt kom det att 

bildas judiska församlingar i dessa områden 

vilka bestod fram till vår egen tid. 

År 66 reste sig judarna i Judeen i en revolt mot 

Rom for att skapa ett fritt judiskt rike och lycka

des inledningsvis befria Jerusalem. Under några 

år pågick strider mellan judar och romerska 

legioner. Dessa kom till en ända år 70 då Rom 

slutgiltigt besegrade allt motstånd och markera

de sin seger med att förstöra det andra templet. 

Från detta år fanns det inte längre något judiskt 

centrum annat än i den judiska tron, diasporan 

var fullständig. 

En stor del av judarna valde att stanna kvar 

Judeen även efter den totala kapitulationen. 
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Före 722 I.kr. används 

begreppet hebreer eller 

israeliter då jude betyder 

medlem av juda stam 

d.v.s. de judar som 

fanns kvar i Kanaan efter 

722 I.Kr. 
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to spread along the coast of the Mediterranean, 

mainly to what we now know as Greece, Egypt, 

Italy and Turkey. But the most important of the 

earliest Jewish settlements was in Spain. It's not 

known exactly when the Jews came to Spain, 

but it was probably before the capture of the 

Jews by the Babylonians. The reason for settling 

so extensively in Spain is believed to have been 

connected with the relatively !arge merchant 

fleet operated by Jews under King Salomon. The 

earliest Jewish settlements in Spain were rein

forced <luring the Diaspora and lasted for many 

centuries. 

Being close to North Africa, Spain also be-

came a centre of Islam in Europe. Islam was 

in fact the dominant religion in !arge parts of 

Spa in (Andalusia, especially) for over 500 years 

from the 8th to the 13th centuries. For much of 

this period, Muslim Spain was ruled from Mo

rocco. 

During their dominance, Muslims were rela-

tively tolerant of other religions. Both Christian 

and Jewish communities were able to co-exist 

and follow their faith. The Jews in Andalusia 

interacted prosperously with their neighbours 

at this time. But as Christian kings defeated 

Muslim forces in the 13th century Christian

ity became the sole religion permitted by the 

Catholic Church. Meanwhile, Jews and Mus

lims continued to live alongside each other 

in Spanish Andalusia. The next two centuries 

were characterised by continual war and Chris

tian conquests. After King Ferdinand V's final 

victory over the remaining Muslim fortresses in 

Spain at the end of the 15th century, the toler

ance previously shown to Jewish communities 

was abandoned. 

The Spanish Inquisition began in 1478. It 

meant that everyone was forced to confess their 
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loyalty to the Christian faith in the form of the 

Catholic church. 

The Jews were forced to convert to Christian

ity and then prove their faith. King Ferdinand V 

and Queen Isabella, who started the Inquisition, 

doubted that converts truly were Christian and 

in 1492 they decreed that all Jews should leave 

Spain within four months. 

A consequence of this expulsion was that new 

Jewish settlements emerged throughout the rest 

of Europe, with particular concentration in the 

Netherlands and other parts of Central Europe. 

But it ,vas not only Spain that expelled its 

Jews. During the period of the Crusades, both 

France and England did the same. And each 

time a country drove out its Jewish community, 

the Jews settled in new places. 

If banishment was the negative force driving 

new Jewish settlement in Europe, religions tol

erance was the positive force. 

One example of the latter was the King of

Poland, Casimir III the Great (1333-1370), who

gave Jews freedom of worship and full citizen-

ship. 

This meant that there was a period when Po-

land was a good place for Jews to settle in and 

their communities expanded. 

Up until the Holocaust, Jewish history in Eu

rope is characterised by periods of tolerance and 

periods of oppression. Both contributed to the 

migration ofEurope's Jewish minority. 

The expulsion from Spain has contributed to 

the emergence of two clearly different strands 

of Jewish faith following different traditions of 

interpretation. Jews living in Southern Europe 

(and also North Africa and the Middle East) are 

called Sephardi Jews, while those living in Cen

tral and Eastern Europe are called Ashkenazi 

Jews. In some countries the two groups live side 

Sedan långt tidigare fanns det redan flera eta

blerade judiska samhällen dit andra valde att 

flytta. 

JUDARNA I EUROPA 

Genom både de grekiska och romerska ockupa

tionerna av Judeen hade, som beskrivits ovan, 

judarna fått möjlighet att slå sig ned i Medel

havsområdet, främst i det som i dag är Grek

land, Egypten, Italien och Turkiet. Men den 

viktigaste tidiga judiska bosättningen i Europa 

fanns i Spanien. Man vet inte riktigt när judarna 

först slår sig ned i Spanien men detta sker san

nolikt innan den Babyloniska fångenskapen. 

Orsaken till att man etablerar sig i Spanien är 

likaledes oklar men hör sannolikt ihop med att 

man under kung Salomon hade en ganska stor 

handelsflotta som färdades runt Medelhavet. De 

tidiga bosättningarna i Spanien förstärktes yt

terligare under diasporan och kom att bestå un

der mycket lång tid. 

Spanien blev även med sin närhet till Nordaf

rika tidigt ett centrum för Islam i Europa. 

Stora delar av Spanien (Andalusien) hade Islam 

som dominerande religion under mer än 500 år, 

från 700-talet till 1200-talet. Under större delen 

av denna epok styrdes det muslimska Spanien 

från Marocko. 

Perioden av muslimsk kontroll var relativt 

tillåtande för andra religioner. Detta innebar 

att både kristna och judisk församlingar kunde 

existera och utöva sina religioner. De judiska 

församlingarna i Spanien/Andalusien hade ett 

rikt utbyte med sina omgivande grannar under 

den här perioden. Efter att kristna furstar be

segrat de muslimska styrkorna under 1200-ta

lets första hälft infördes gradvis kristendomen 

som enda tillåtna religion under kontroll av 

den katolska kyrkan. Alltjämt fanns dock både 

muslimer och judar kvar i Spanien/Andalusien. 

De två följande århundradena präglades av kon

stanta krig och successiv kristen erövring. Efter 

kung Ferdinand V:s slutliga seger över de kvar

varande islamska fästena i Spanien under slutet 

av 1400-talet övergavs toleransen mot de judiska 

församlingarna. 

1478 inleddes Inkvisitionen vilket innebar att 

alla var tvungna att bekännas sig till och bevisa 

sin lojalitet till den kristna tron enligt Katolska 

kyrkan. 

För judarnas del innebar detta att de tvinga

des konvertera till kristendomen och sedan be

visa att de verkligen var kristna. Ferdinand V 

och hans hustru, drottning Isabella, vilka inled

de inkvisitionen, tvivlade på att konvertiterna 

(de som övergått till kristendom) verkligen var 

kristna och 1492 beslutade de att alla judar inom 

fyra månader skulle lämna Spanien. 

Ett resultat av denna fördrivning var att det 

uppstod nya judiska församlingar i Europa ut

anför de områden där de redan fanns. Framför

allt kom de att slå sig ned i Holland och senare 

även i Centraleuropa. 

Det var inte bara från Spanien som judar för

drevs. Detta skedde även i England och Frankri

ke och i flera andra länder under korstågstiden. 

Varje fördrivning ledde naturligt nog till att nya 

judiska församlingar uppstod i nya områden. 

Om fördrivning var den ena kraften, förvisso 

negativ, som bidrog till nya judiska samhällen i 

Europa, så var religiös tolerans den andra kraf

ten. 

Ett exempel på den senare är den polske 

kungen Kazimiers III, den store, (1333-1370) 

som gav judar rätt att fritt utöva sin religion och 

gjorde dem till fullvärdiga medborgare. 

Detta medförde att Polen under en period 

blev ett område som dels var bra för judar att 
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Kapellet på den mosa

iska begravningsplat

sen i Karlstad 

The chapel at the 

mosaic graveyard in 

Karlstad. 
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by side in separate communities. Both groups 

speak their own language; the Sephardi speak 

Ladino, the Ashkenazi speak Yiddish. Language 

is just one difference, they also have different 

cultures concerning food, literature, music, etc. 

The differences can be explained by the differ

ent influences each group took from their sepa

rated surroundings. In many respects the dif

ference between Sephardi and Ashkenazi is the 

same difference perceived between the Middle 

East and Europe. Despite the differences there is 

an obvious common fellowship of religion and 

religions ritual. 

JEWS ARRIVE IN SWEDEN 

The Jewish migration to Sweden is relatively 

recent. After Gustav Vasa (King of Sweden 
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1523-1560) and the Reformation, only Protes

tants were allowed to settle in Sweden without 

special permission from the King. 

This meant that Jews were not welcome un

til the late 18th century when King Gustav III 

relaxed immigration rules in order to foster 

commerce and accelerate the modernisation of 

Sweden. The first place in Sweden where Jews 

were able to settle and practise their religion was 

Marstrand, an island on the West Coast. 

Gradually, the rules governing where Jews 

and people of other faiths could live were liber

alised, although it was not until the 1950s that 

the final restrictions against non-Protestants 

were lifted. It was only 50 years ago that per

sons who did not follow the Lutheran faith were 

permitted to become teachers in public schools. 

bosätta sig i, dels ett område där deras försam

lingar kunde växa. 

Judarnas historia i Europa fram till Förintel

sen kom att kännetecknas av perioder av tole

rans och perioder av förtryck. Toleransen och 

förtrycket existerade sida vid sida och båda delar 

bidrog till omflyttningar bland Europas judiska 

minoritet. 

Fördrivningen från Spanien har bidragit 

till att det finns två tydligt olika delar av ju

dendomen med sinsemellan något olika tolk

ningstraditioner. De judar som kom att leva i 

Sydeuropa (och även Nordafrika och Mellersta 

östern) kallas för sefardiska judar och de judar 

som kom att leva i Centraleuropa och Östeu

ropa kallas för ashkenaziska. I några länder 

existerar de båda grupperna sida vid sida som 

separata församlingar. Båda grupperna talade 

var sitt språk, ladino respektive jiddisch. Men 

det är inte bara språket som skilt dem åt utan 

även andra delar av kulturen som mat, litte

ratur, musik osv. Olikheterna är naturligtvis 

beroende på att de judiska församlingarna på

verkades starkt av den omgivning som de levde 

i. Skillnaderna mellan sefarder och ashkenazer

upplevs inte sällan som skillnaden mellan Mel

lanöstern och Europa. Trots skillnaderna har

de en tydlig gemenskap i religionen och riterna

kring denna.

JUDARNA TILL SVERIGE 

Judisk invandring till Sverige är ett relativt sent 

fenomen. Efter Gustav Wasa och reformationen 

var det inte tillåtet för någon som inte var pro

testant att bosätta sig i Sverige utan specialtill

stånd från kungen. 

Detta omöjliggjorde judisk invandring fram 

till slutet av 1700-talet. Då fattade Gustav III 

beslut om lättnader i invandringspolitiken. Or-

saken var Sveriges behov av modernisering och 

ökat handelsutbyte. Den första plats där judar 

fick tillstånd att bosätta sig och praktisera sin 

egen religion var på Marstrand, en ö på Väst

kusten. 
I 

Undan för undan lyftes regleringarna för hur 

och var judar, och andra etniska/religiösa grup

per fick bo och leva. Det skulle dröja ända fram 

till 1950-talet innan de sista restriktionerna lyf

tes från ickeprotestanter. Först då tilläts män

niskor som inte tillhörde den lutherska tron att 

verka som folkskollärare. Vid tidpunkten för 

andra världskrigets utbrott fanns ca 10 000 ju

dar i Sverige. Efter Förintelsen var den siffran 

fördubblad. 

JUDARNA TILL KARLSTAD 

De först judarna kom till Karlstad i början av 

1900-talet och var främst sysselsatta inom han

del och tillverkning. Majoriteten av dem kom 

från Baltikum. 

Församlingen anlade i början på 20-talet en 

begravningsplats i närheten av Ruds kyrkogård. 

Det blev aldrig någon stor församling och idag 

finns den inte längre kvar även om det fortfa

rande finns judar boende i Karlstad. 

GETTON 

Som beskrivits tidigare varierade perioder av 

samexistens med perioder av förtryck. Exem

plen på förtryck är vanligare även om samex

istens har haft en avgörande betydelse för det 

moderna Europa. 

Det var vanligt med olika ingrepp för att stänga 

ute judar från det övriga samhället. 

Exempel på detta är att judar inte fick lov att 

bo var de ville. De fick inte lov att inneha vilka 

yrken som helst. De fick inte heller lov att äga jord 

och emellanåt var de hänvisade till särskilda om-
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V"hen the Second World War broke ont in 1939, 

there were around 10 000 Jews in Sweden. After 

the Holocaust, this figure doubled. 

JEWS IN KARLSTAD 

The first Jews in Karlstad arrived in the early 

20th century. The major ity came from the Baltic 

States and they worked in commerce and manu

facturing. 

In the early 1920s this Jewish community 

built a cemetery near Rud church. This com

munity was never very !arge and does not exist 

anymore, although individual Jewish families 

still live in Karlstad. 

THE GHETTO 

As previously mentioned, the Jews were alter

natively persecuted and tolerated throughout 

European history. faren though there are more 

examples of persecution, co-existence has had a 

decisive impact on the development of modern 

Europe. 

Various methods were used to keep Jews out 

of society. 

For example, Jews were often prohibited from 

rnaking homes where they wished to build them. 

They were denied entry to various professions, 

were not allowed to own land and in some cases 

were restricted to specific areas in the town - so

called ghettos. 

These restrictions, which varied across time 

and place, meant that Jewish settlements grew 

in different sizes. Jews lived together, and they 

followed those professions open to them. 

Since they were often prevented from owning 

land, Jewish farmers were uncommon, but Jew

ish merchants and doctors were rnore frequent. 

Jews became merchants as there was nothing to 

prevent them doing so. They became doctors be-
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cause this profession, too, was unrestricted. Oth

er, closed professions were formed into guilds 

that required permission from the authorities to 

operate. Furthermore, to enter these guilds you 

had to be accepted by other members. 

Alongside laws governing the rights of Jews 

to settle, exercise their faith and take on a pro

fession, the Jewish people were dependent on 

the attitudes of their non-Jewish neighbours 

towards thern. These attitudes were often hos

tile. 

ANTISEMITISM 

Throughout the time that Jews have lived in 

Europe there have always been suspicions and 

hatred directed at them, and they have been ac

cused of causing all sorts of tragic events. 

In Christian Europe, the main accusation 

against the Jews is that they murdered God's 

son, Jesus, who was himself a Jew. They were 

therefore accused of deicide, murdering a god, 

and suspicions grew as Jews refused to accept 

Christianity. Jews have been denounced for 

kidnapping Christian children and using their 

blood in mystical rites, for spreading the Plague 

across Europe, and many other crimes. 

Another common idea is that Jews betong to 

a secret network aimed at controlling the world. 

They are accused of exerting great power. These 

prejudices may be based on the fact that ordi

na ry people met Jewish merchants who gave 

the impression of being both very wealthy and 

highly influential. 

These prejudices and accusations are called 

antisemitism - hatred of the Jews. 

The phrase "antisemitism" was first used in 

the late 19th century. "Semite" is a 19th century 

word describing people who speak Semitic lan

guages (Hebrew and Arabic). An antisemite is 

råden i städerna avsedda för judar - s.k. getton. 

Dessa begränsningar, som var olika vid olika 

tidpunkter och olika geografiska områden, gjor

de att det uppstod större judiska församlingar 

i vissa områden än i andra. Det medförde att 

judarna bodde tillsammans och att de kom att 

utöva de yrken som de var hänvisade till. 

Eftersom de under en lång period var för

bjudna att äga jord var det ovanligt med judiska 

lantbrukare, medan det kom att bli vanligt med 

judiska handelsmän och läkare. Handelsmän 

därför att det sällans fanns några hinder för ju

dar att bedriva handel och läkare därför att lä

karyrket tillhörde de s.k. fria yrkerna. Fria yrken 

var sådana som inte ingick i särskilda skrån där 

det behövdes tillstånd från myndigheter och från 

medlemmarna i skrået för att få bli medlem. 

Förutom alla bestämmelser från myndig-

heter som begränsade judarnas möjlighet till 

bosättning, religionsutövning och yrkesval var 

man även beroende av attityder hos den omgi

vande befolkningen. Attityderna var inte sällan 

fientliga. 

ANTISEMITISM 

Under hela tiden som det funnits judisk närvaro 

i Europa har det funnits misstänksamhet och 

avsky riktad mot dem och de har anklagats för 

alla tänkbara olyckor. 

I det kristna Europa har den främsta ankla

gelsen varit att judarna mördade Guds son, 

Jesus, som själv var jude. Därför har de kallats 

för Gudsmördare och misstänksamheten har 

stärkts då de inte velat underkasta sig kristendo

men och låta döpa sig. De har även anklagats för 

att röva bort kristna barn för att använda deras 
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Den enkla interiören i 

kapellet i l<arlstad. 

The simple interior 

af the burial (Tahara} 

building beside the 

Jewish graveyard in 

Karlstad. 
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someone who is against the Jews. 
Naturally, antisemitism existed long before 

the phrase was coined. 
In some places and at certain times, hatred 

of the Jews became so intense that it turned into 
violence. Jewish homes, synagogues and shops 
would be destroyed. Jews were harassed, beaten 
and murdered. These outbreaks of violence were 
called pogroms. 

EMANCIPATION 

By the end of the 19th century as ideas about 
individual rights grew stronger and stronger in 
Europe, the rights of minorities in country after 
country gained greater prominence. 

For Jews this meant a period known as 
emancipation, a release from previous barriers 
and prohibitions. The laws against Jews enter
ing professions and settling land were lifted. 

Emancipation changed the lives of Jews, al
though these changes took time. Just because 
they could know change profession and move 
somewhere else did not mean that they would 
do so immediately. It took a generation shift for 
this to happen. 

Emancipation was limited to Western Europe 
and never really came to Eastern Europe before 
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the Second World War and Nazi oppression 
broke out. 

But emancipation resulted in a rich exchange 
between Jewish culture and traditions and \,Vest
ern culture. 

Freed from discrimination and legal restric
tions, European Jewish novelists, philosophers, 
artists and scientists made a great contribution 
to the development of science and culture in the 
late 19th and early 20th centuries. 

In Eastern Europe in general, and Poland in 
partietdar, the Jewish population was still clear
ly separated from its non-Jewish neighbours. 
This did not necessarily mean that in this region 
people were more intolerant of Jews than in the 
West. On the contrary, there are many exam
ples of how different cultures lived side by side 
in Poland and different groups were forced to 
learn about the other culture and language in 
order to co-exist, whilst in Western Europe, de
spite emancipation, there remained suspicions 
against Jews. Western Europeans found it dif
ficult to accept Jews following their own tradi
tions and openly proclaiming their faith. 

It should also be pointed out that it was not in 
segregated Eastern Europe where the Holocaust 
began, but in emancipated Western Europe. 

blod i mystiska riter, sprida digerdöden i Europa 
och en lång rad andra anklagelser. 

En annan vanlig ide har varit att judar ingår i 
ett hemligt nätverk för att kontrollera hela värl
den och att de är otroligt mäktiga. Dessa före
ställningar har säkerligen fått särskild spridning 
genom att folket mötte judiska köpmän som 
uppfattades vara välbeställda och därmed infly
telserika. 

Dessa föreställningar och anklagelser kallas 
för antisemitism - hat mot judar. 

Ordet antisemitism började användas i slutet 
på 1800-talet. Semit är en europeisk 1800-tals
beskrivning av folk som talar semitiska språk 
(hebreiska och arabiska). Antisemit var en som 
var emot judar. 

Antisemitismen fanns naturligtvis långt före 
det att ordet var påhittat. 

Under vissa perioder och på vissa platser 
kunde hatet mot judarna, antisemitismen, bli så 
starkt att den ledde till våldshandlingar. Judiska 
hem, synagogor och affärer förstördes. Judar 
trakasserades, misshandlades och ibland även 
mördades. Dessa utbrott av våldsamheter kallas 
för pogromer. 

EMANCIPATIONEN 

Under slutet av 1800-talet när tankarna om in
dividuella rättigheter hade vuxit sig starka i Eu
ropa började man i land efter land utöka rättig
heterna för minoriteter. Detta innebar att man 
gav likvärdiga medborgerliga rättigheter och 
skyldigheter till alla invånarna i ett land. 

För judarna komma detta att kallas emanci
pationen, frigörelsen. Det var en frigörelse från 
tidigare förbund och hinder. Restriktioner om 
tillåtna yrken och bosättningsorter hävdes. 

Emancipationen ändrade livsmönstret för 

judarna även om förändringen tog tid. Bara för 
att man fick möjlighet att utöva andra yrken och 
bosätta sig på annan ort kom man inte att ome
delbart flytta och byta arbete. Emancipationen 
var en förändring som pågick mellan genera
tionssbften. 

Emancipationen var begränsad till Västeu
ropa och nådde aldrig Östeuropa fullt ut innan 
andra världskriget bröt ut och Förintelsen inled
des. 

Med emancipationen inleds ett rikt utbyte 
mellan judisk kultur och tradition och Västeu
ropeisk kultur. 

Europeiska judiska författare, filosofer, 
konstnärer, vetenskapsmän kom under slutet 
av 1800-talet och början av 1900-talet att starkt 
bidra till den europeiska kulturens och veten
skapens utveckling. Förutsättningen var natur
ligtvis att de hade befriats från diskriminerande 
lagrar och regler. 

I Östeuropa i allmänhet och i Polen i synner
het var dock den judiska befolkningen alltjämt 
tydligt åtskild från sina icke judiska grannar. 
Detta betydde inte att man i de här områdena 
nödvändigtvis var mer intoleranta mot judar 
än vad man var i Västeuropa. Tvärtom finns det 
talrika exempel på hur olika kulturer levde sida 
vid sida i Polen och varje grupp var tvungen att 
veta något om de andra kulturerna och språken 
för att kunna fungera tillsammans medan man 
i Västeuropa, trots emancipationen, alltjämt var 
misstänksam mot judar och hade svårt att ac
ceptera judar som höll på sina traditioner eller 
öppet utövade sin tro. 

Vi skall också minnas att det inte var i det 
etniskt segregerade Östeuropa som Förintelsen 
startade utan i det emanciperade Västeuropa. 
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Vad var det som hände? 
What happened? 

WHEN THE WORLD GAME TO KARLSTAD 

The Swedish national anthem and a local an

them "Oh Värmland you beautiful" present a 

picture of an independent and content nation. 

For five years the Swedish government <lid eve

rything it could to stay out of the Second World 

War. For seven years prior to that it worked hard 

to avoid receiving refugees. 

Darkness fell over Europe on 30 January 1933 

when Adolf Hitler became Chancellor of Ger

many. It was not until 1945 that the light came 

back. 

But it was a very changed Europe that woke 

up on 9 May 1945. After that day people would 

have a different understanding of words like 

"race", "hu1nan worth", "racis1n", "euthanasia" 

and "nationalism" than they had before 30 Jan

uary 1933. In Karlstad the awakening took place 

at a specific place, namely Herrhagen school. 

Tiny fragments of the victims of the Nazi project 

found their way to the school. Their fate was not 

unknown to the people of Karlstad, who had 

been able to follow events in Europe in their 

newspapers. But there is a difference between a 

newspaper story and a human individual. On 26 

July 1945 the events in faraway Europe gained a 

human form and began telling things that were 

already known but now in a way so the full force 

of the terror could be understood. 

NÄR VÄRLDEN KOM TILL KARLSTAD 

"Du gamla du fria" och "Ack Värmeland du skö

na" ger bilden av ett självständigt och älskvärt 

land. I fem år hade den svenska regeringen gjort 

allt för att hålla detta land utanför andra världs

kriget och i sju års tid dessförinnan ansträngt sig 

att slippa ta emot flyktingar. 

Ett mörker sänkte sig över Europa den 30 ja

nuari 1933 när Hitler blev rikskansler i Tyskland 

och det skulle dröja till 1945 innan ljuset åter

vände. 

Men det var ett förändrat Europa som vak

nade morgonen den 9 maj 1945. De som var 

kvar och de som kom efter skulle för alltid för

stå ord son1 "ras", "människovärde", "rasism", 

"dödshjälp", "nationalism" och liknande på 

ett annat sätt än de som använde orden före 30 

januari 1933. I Karlstad skedde detta uppvak

nande på en bestämd plats, nämligen på Herr

hagsskolan. Dit kom en spillra av de männis

kor som föll offer för det nazistiska projektet. 

Deras öden var inte okända för karlstadsborna. 

Man hade i tidningarna kunnat följa vad som 

hände i Europa. 1\!Ien - det är skillnad på hän

delser och människor. Den 26 juli 1945 fick alla 

dessa händelser ett ansikte, som berättade vad 

man redan visste och det på ett sådant sätt att 

man nu också förstod innebörden av grymhe

terna. 
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A STRETCHER IS CARRIED PAST ME 

In Karlstadstidningen, a local newspaper, some

one called Claes describes the arrival of the refu

gees: 

''A stretcher is carried past me as I stand next ta 

the train. An incredibly beautiflll face rests an 

the pillow. Bach fine, each shadow in this face is 

pe,fect. She is a young Polish woman, the mast 

critically il/ af all. She has not withstood the jour

ney very we/1. Her temperature has risen and she 

suffers the mast terrible coughing attacks. I get a 

lump in my throat as I see this beautiful, haggard 

face, eyes closed, almost as colourless as the pillow 

it rests L1pon ... All af LIS, in the difficult post war 

times ahead must try hard ta make sure that no

one forgets what happened and how appalling it 

was. We must learn ourselves, and teach the next 

generation, that this war was so terrible that no 

language exists ta explain it." 

After describing what he saw, Claes challeng

es his readers never to forget what had hap

pened. 

The day when the consequences of the Holo

caust reached Karlstad is the central subject of 

this book. 

NAZI GERMANY 

Nazi Germany is a term used to describe what 

Germany was between 1933 and 1945 - a Nazi 

state. 

BUT WHAT WAS IS NAZISM? 

Nazism is a political ideology that has its roots 

in the major changes that occurred in Europe 

in the 19th century. Nazism is based on people 

having different dependence on which group 

they belong to. It's not just about surface dif-
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ferences such as the colour of skin, hair or eyes. 

There are also interna! differences between peo

ple, such as intelligence, creativity and strength. 

These differences mean that people are divided 

into different races. 

People will say that it is natura! for the 

"strong" to rule over the "weak" and even kil! 

them. Society is described as an organic body, in 

which each part plays a role, just like the human 

body. The Nazis believed that if a part played no 

role, it should be destroyed. Nazis opposed de

mocracy because they believed that the people, 

the body, as a whole did not know what was best 

for them so should be excluded from decisions. 

Power should be left to leaders. 

Right from the start the Nazis chose the Jews 

as their enemy. They believed that the Jews were 

a foreign people who came to Europe 2 000 years 

ago and had then in different ways tried to dis

rupt the community of the people of Northern 

Europe. This absurd idea, disproved time after 

time throughout history, was not just one of 

many Nazi myths. It was crucial for the Nazi 

view of the world. The Jews were said to be be

hind everything the Nazis hated, including com

munism, capitalism, modern art and anything 

else that did not fit into the Nazi dreamworld. 

THE NAZIS TAKE OVER 

General elections were held in Germany in 1932 

and the Nazis won around one third of the votes. 

Supported by the conservatives, who wished to 

avoid the communists gaining influence over a 

social democratic government, the German par

liament elected Hitler as Chancellor on 30 Janu

ary 1933. 

The Nazis began by implementing their belief 

that the people should be led by a strong leader: 

they abolished parliament. In practice, the gov-

EN BÅR BÄRS FÖRBI MIG 

Signaturen Claes i Karlstadstidn ingen beskriver 

det första mötet med flyktingarna: 

"En bår bärs förbi mig där jag står bredvid tåget. 

Ett underbart vackert ansikte vilar på kudden. 

\la,je linje, vmje skugga i detta ansikte är en del 

i en pe,fekt helhet. Det är en ung polska, den sju

kaste av dem alla. Hon har inte tålt transporten 

något vidare. Tempemtllren har stigit och hon har 

haft fl'llktansvärda hostanfall. Det sätter sig en 

klump i halsen på mig när jag ser det vackra, tärda 

ansiktet med slutna ögon 11i/a på kudden, nästan 

lika färglöst so111 den . ... \/i måsta alla i denna 

krigets svåra eftertid sträva efter att ingen skall 

glömma vad so111 skedde och hur hemskt det var. 

Vi måste läm oss själva och nästa generation att 

detta var något så fl'llktansvärt att inget mänskligt 

tungomål har ord att skildra det." 

Samtidigt som Claes beskriver det han ser, upp

manar han eftervärlden att aldrig glömma det 

som skett. 

Dagen då Förintelsens konskvenser nådde 

Karlstad står i centrum för denna bok. 

NAZITYSKLAND 

Nazityskland är en term som används för att be

skriva vad Tyskland var mellan åren 1933 och 

1945 - en nazistisk stat. 

MEN VAD ÄR DÅ NAZISM? 

Nazism är en politisk ideologi som har sin grund 

i 1800-talets stora förändringar av Europa. Na

zismen tar sin utgångspunkt i att människo
r 

är olika beroende på vilken grupp man tillhör. 

Det är inte bara yttre olikheter mellan männis

kor som färg på hår, hud och ögon. Också in
re 

skillnader mellan olika folk såsom intelligens, 

kreativitet och styrka är avgörande faktorer. 

Dessa skillnader gör att man delar in människor 

i olika raser. 

Man menar att det är naturens ordning att de 

som är "starkare" skall bestämma över dem som 

är "svågare" eller till och med göra sig av med 

dessa. Därför beskriver de samhället som en 

organisk kropp där varje del har sin funktion, 

precis som i en riktig kropp. De som inte har nå

gon funktion, enligt nazisterna, skall försvinna. 

Nazismen är också motståndare till demokrati 

av det skälet att folket, kroppen, som helhet inte 

vet vad som är bäst och därför inte kan vara med 

och bestämma. Därför skall makten lämnas 

över till ledaren. 

Nazismen har från början utsett judarna till 

sin huvudfiende. Man menar att judarna är ett 

främmande folk som kommit till Europa för 

tvåtusen år sedan och ända sedan dess, på olika 

sätt, försökt att förstöra de nordiska folkens ge

menskap. Denna absurda ide, som motbevisats 

gång på gång i historien, är inte bara en av na

zisternas många myter. Den är helt och hållet 

central för den nazistiska världsbilden. Judarna 

påstods ligga bakom allt som nazisterna ogillar 

som till exempel kommunism, kapitalism, mo

dern konst och vad som helst som inte passar in 

i den nazistiska drömmen. 

NAZISTERNA TAR MAKTEN 

Under hösten 1932 hölls allmänna val i Tysk

land och nazisterna fick ungefär en tredjedel 

av rösterna. Med stöd av konservativa partier, 

som ville undvika att kommunisterna skulle få 

inflytande över en socialdemokratisk regering, 

valde tyska riksdagen Hitler till rikskansler den 

30 januari 1933. 

Först och främst förverkligade nazisterna sin 

tro på att folket behövde styras av en stark le-
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Less than 1 % of the to
tal German population 
was Jewish, whereas 
in Poln11d 1/1e Jews repre

seuted 10% ol the total 
population. 

According lo the UN 
convention on ge11ocide, 

genocide is an attempt 
using violence lo de
stroy the possibility of 
existence for an ethnic, 
cultural or religious 
group. 

Officially there was no 
ce11sorsllip, but legal 
interpretations gave the 
state the opportunity lo 
censor anti-Nazi sym
pathies in the Swedish 
press. 
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ernment was abolished toa, and all power was 

handed to Hitler. Opponents, and those the Na

zis expected to be opponents, were put in prison. 

The prisons were overcrowded ,,vithin a month 

of the Nazis taking power, so special camps were 

built for Nazi opponents. These camps would 

later be called concentration camps. Once power 

was consolidated, the Nazis attempted to build 

their Utopia on three basic concepts: 

Clearing away unworthy life within 

society (the disabled, homosexuals, 

criminals, alcoholics, etc.). 

• Removing the main enemy, the Jews.

• Expanding Germany's barders in order to

gain more space for the German people.

These three ideals would lead to mass murder, 

genocide and world war. 

THE HOLOCAUST 

In addition to other mass murders, the Nazis 

performed three genocides. These were aimed at 

Poles, the Romany people (often wrongly called 

gypsies) and Jews. It was genocide against the 

Jews that the Nazis drove furthest and with the 

mast careful organisation. The Nazis identified 

the Jews as their main enemy. Nazi leaders were 

clearly convinced that Jews were masterminding 

global opposition to Nazi Germany. The Jewish 

genocide is called different things in different 

languages. The English word, Holocaust, came 

to be used in many other countries. In France 

the Hebrew word, Shoa, is used. The Swedish 

word is Förintelsen (the annihilation). 

Initially, the Nazis <lid not plan to murder 

the Jews, only separate them from Germans 

and throw them out of areas controlled by Ger

mans. As time passed, the Nazis became more 
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radical, especially after war broke out and there 

were more Jews in Nazi controlled areas. This, 

in combination with the fact that so few coun

tries wished to receive Jewish refugees, led the 

Nazis to making a decision same time around 

1941 to begin murdering all Jews under German 

control. 

SWEDEN AND NAZI GERMANY 

Sweden's relationship with Nazi Germany (here

after referred to as Germany) at all levels - po

litical, cultural and not least economic- is a rep

rehensible tale. Reprehensible for two reasons. 

First and foremost, the objectively transparent 

moral deficit that underpinned Nazi power 

should have resulted in boycotts and sanctions 

instead of the course followed. Secondly, Swe

den had the opportunity to act differently. 

Sweden's relations with Germany at this time 

are often illustrated by references to the censor

ship of Swedish media, and the so-called Mid

summer crisis of 1941. Censorship meant that 

the Swedish state checked the Swedish media 

prior to printing so as to censor any provoca

tion aimed at Germany. The Midsummer crisis 

involved the Swedish government giving per

mission for the transit of an armoured division 

of German infantry across Swedish territory. 

In both cases the Government chose to defend 

its actions by saying it wished to avoid a mili

tary confrontation with Germany. Even though 

modern day historians tend to criticise this de

fence, it does have an underlying rationale. 

The true moral collapse in Sweden occurred 

on the economic front and on the issue of refu

gees. Swedish industry continued to do business 

with Germany up to the autumn of 1944, which 

actively prolonged the war. Swedish companies 

with subsidiaries in Germany, including SKF 

dare genom att avskaffa riskdagen. I praktiken 

slopades även regeringen och all makt lades i 

händerna på Hitler. De som var emot, eller som 

nazisterna trodde kunde göra motstånd, sattes 

i fängelse. Dessa var överfulla redan en månad 

efter maktövertagandet, vilket ledde till att man 

byggde särskilda läger för sina motståndare. 

Dessa läger kom att kallas koncentrationsläger. 

När makten var säkrad började man förverkliga 

sin utopi, som bestod av tre delar: 

Rensa ut ovärdigt liv i det egna folket 

(handikappade, homosexuella, kriminella, 

alkoholister och liknande). 

• Avlägsna huvudfienden, judarna.

Utöka Tysklands geografiska gränser för

att kunna öka storleken på det tyska folket.

Dessa tre delar ledde till massmord, folkmord 

och världskrig. 

FÖRINTELSEN 

Nazisterna genomförde tre folkmord, förutom 

en rad massmord. Dessa riktade sig mot polack

er, romer (felaktigt kallade zigenare) och judar. 

Folkmordet mot judar var det som nazisterna 

drev längst och var mest noggranna med. Judar

na var enligt nazisterna huvudfienden. Det var 

tydligt att ledande nazister var övertygade om 

att det fanns ett judiskt inflytande som styrde 

hela omvärlden mot Nazityskland. Folkmordet 

på judar har olika benämningar på olika språk. 

På engelska säger man Holocaust vilket också 

kommit att användas i många icke engelsksprå

kiga länder. Det hebreiska ordet Shoa används 

bland annat i Frankrike. På svenska heter det 

Förintelsen. 

Från början fanns det ingen nazistisk plan att 

mörda judarna. Man ville bara avlägsna dem, 

kasta ut dem från tyskkontrollerat område. Ef

ter hand blev nazisterna allt mer radikala, i syn

nerhet när man inlett andra världskriget och 

plötsligt hade fler judar på sitt nya territorium 

än vad man hade från början. Detta, i kombi

nation med att ytterst få länder var villiga att ta 

emot flyende judar ledde fram till ett beslut nå

gon gång 1941 att mörda alla judar under tysk 

kontroll. 

SVERIGE OCH NAZITYSKLAND 

Sveriges förhållande till Nazityskland (fortsätt

ningsvis Tyskland) politiskt, kulturellt och inte 

minst ekonomiskt är en klandervärd historia. 

Klandervärd av två skäl. Först och främst - det 

uppenbart objektiva moraliska underskott, som 

var grunden för det nazistiska maktutövandet, 

Klockan 1324 till Herrhagen 

Fruktansvärda syner 
mötte de allierade sol
daterna när de kom in i 
l<ancentrationslägren. 
Bilden tillhör 
Vad Vashems arkiv. 

When they entered the 
concentration camps, 
the allied soldiers wit
nessed terrible scenes. 
The picture belongs 
to the archives of Vad 
Vashem. 

Folk111ord är enligt FN:s 
fol kmordskonvention 
ett försök att med våld 
förstöra möjligheten 
för en etnisk, kulturell 
eller religiös grupp att 
existera. 

Andelen judar i Tysk
land var mindre än 1 % 
av den totala befolk
ningen medan n11deleu i 
Pole11 var omkri11g 10%. 
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Mellan barackerna låg 
högar med ruttnande lik. 
Bilden tillhör 
Yad Vashems arkiv. 

Between the barracks 
were piles of rotting 
corpses. The picture 
belongs to the archives 
of Yad Vashem. 
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and ASEA, used slave workers from German 

concentration camps to carry on production in 

Germany. 

Business was carried ont with Germany 

purely for economic reasons, without regard 

for human suffering and with full awareness of 

the risk of German military intervention if co

operation ended. 

THE REFUGEE QUESTION 

Nazi control in Germany was initially aimed 

at securing power by disabling opponents and 

then creating an ideal society, or utopia. Both of 
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these processes led to severe repression against 

enemies, real or imagined, in Germany and later 

in the occupied territories. 

Repression prompted the groups oppressed 

by the Nazis to try and leave Germany. The Jews 

were the primary target. An essential part of the 

Nazi utopia was a Germany without Jews. The 

most important thing was that they should dis

appear, not how this would be done. The Nazis 

therefore permitted the Jews to leave Germany 

for other countries, and even considered it desir

able. This was the view between 1933 and 1939. 

The Jews were in fact free to leave Germany if 

borde ha lett till bojkott och sanktioner i stället 

för den förda politiken. För det andra - Sverige 

hade möjlighet att välja ett annorlunda ageran

de. 

Ofta har Sveriges relation till Tyskland illus

trerats av för'1andscensure11 av svenska medier, 

samt den så kallade Midsommarkrisen 1941. 

Förhandscensuren innebar en statlig gransk

ning av svenska media för att undvika provoka

tioner riktade mot Tyskland. Midsommarkrisen 

innebar ett medgivande till en transport av en 

beväpnad och stridsutrustad tysk division över 

svenskt territorium. I båda fallen kunde den då

varande regeringen försvara sina beslut med att 

de ville undvika en militär konfrontation med 

Tyskland. Även om historiker idag är tveksam

ma till detta förvar finns det en underliggande 

rationalitet. 

Den verkligt moraliska kollapsen från svensk 

sida var dels på det ekonomiska planet, dels i 

hanteringen av flyktingfrågan. Svensk industri 

fortsatte att göra affärer med Tyskland fram till 

hösten 1944, vilket aktivt bidrog till att förlänga 

kriget. Svenska företag med dotterbolag i Tysk

land, bland andra SKF och ASEA, utnyttjade 

slavarbetskraft från tyska koncentrationsläger 

för sin produktion i Tyskland. 

Affärerna med Tyskland bedrevs uteslutande 

av ekonomiska skäl, utan humanitära hänsyn 

och med visshet om att undslippa hot om tysk 

militär intervention. 

FLYKTING FRÅGAN 

Det nazistiska styret i Tyskland var i början 

inriktat mot att säkra maktinnehavet genom 

att oskadliggöra all opposition och därefter att 

skapa sitt utopiska drömsamhälle. Båda dessa 

processer medförde extrema repressioner rikta

de mot fiender, inbillade och verkliga, i Tyskland 

och senare i ockuperade områden. 

Repressionerna gav i sin tur upphov till ett 

flyktbehov för personer som blev måltavlor för 

nazisterna. Den grupp som ansattes hårdast av 

nazisterna var judar. En nödvändig del av den 

nazistiska utopin var ett Tyskland helt och hållet 

utan judar. Det viktigaste var inte hur judarna 

försvann från Tyskland, utan att de försvann. 

Därför var det både tillåtet och önskvärt ur ett 

nazistiskt perspektiv att judarna lämnade Tysk

land och åkte till andra länder. Denna inställ

ning rådde mellan 1933 och 1939. Med andra 

ord kunde judarna lämna Tyskland om de ville, 

men ytterst få länder var villiga att ta emot dem. 

De var inte välkomna i Sverige heller. 

EVIAN JULI 1938 

Med anledning av att den allt hårdare politiken 

mot judar i Tyskland gav upphov till ett ökat 

flyktbehov, kallade USA:s president Roosevelt 

till en internationell konferens i Evian i Frank

rike 1938, för att diskutera hur omvärlden skulle 

hantera de judiska flyktingarna. 

Sverige deltog och representerades av kansli

rådet Gösta Engzell. 

Det fyrtiotalet länder som deltog i konferen

sen enades om att "judefrågan" var ett internt 

tyskt problem som inte skulle belasta omvärlden. 

Sverige hade redan tidigare stängt gränserna för 

judiska flyktingar, vilket Gösta Engzell bekräf

tade i Evian. Denna politik behöll Sverige fram 

till 1942 då massmorden redan inletts och det i 

stort sett blev omöjligt för judar att fly. Sverige 

gjorde ett undantag för 500 tyska judiska barn 

som tilläts komma till Sverige hösten 1938 och 

våren 1939. Villkoren var att de skulle komma 

ensamma. Föräldrarna fick inte lov att följa med 

dem. De skulle dessutom inte utgöra någon eko

nomisk belastning för den svenska staten. 
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Tekniskt var det ingen 
förlrn11dsce11s11r men 
omtolkningen av lag
texten kom i praktiken 
ge möjligheten till en 
förhandscensur. 

Grä11ser11n 11nr stiingdn 

i praktiken och endast 
ett mycket litet antal 
judar gavs skydd i 
Sverige medan det var 
betydligt enklare för 
flyende tyska socialde
mokrater och fack
föreningsledare att få 
skydd. 
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One of the buses that was used for the evacuation du ring spring 1945. 
The staff was mainly composed of volunteers. 

En av bussarna som användes vid evakueringen våren 1945. 
Personalen var till stor del frivilliga värnpliktiga. 

The picture belongs to the archives of Yad Vashem. Bilden tillhör Yad Vashems arkiv. 

The borders were c/osed 

i11 prnctice and a only 
small numbers of Jews 
were granted asylum 
in Sweden, whereas 
fleeing German social 
democrats and trade 
unionists found it much 
easier to enter the 
country. 
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they wished to, but few countries were willing 

to receive them. They were not welcome in Swe

den, either. 

EVIAN CONFERENCE JULY 1938 

As harsher policies against the Jews in Germany 

led to growing numbers of refugees, President 

Roosevelt of the US felt the need for action and 

he called an international conference in 1938 

in the French town of Evian to discuss how the 

world should deal with the problem of Jewish 

refugees. 

Sweden was represented by Gösta Engzell, 
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head of the legal department in the Ministry of 

Foreign Affairs. 

The 40 or so countries at the conference 

agreed that the Jewish question was an interna! 

matter for Germany that need not trouble the 

rest of the world. Sweden had previously closed 

its horders to Jewish refugees, as confirmed by 

Gösta Engzell in Evian. Sweden maintained 

this policy up to 1942 when mass murder had 

already started and Jews were no longer able to 

escape. Sweden did make an exception for 500 

German Jewish children who were permitted 

to emigrate to Sweden in the autumn of 1938 

SVERIGE OCH FÖRINTELSEN 

Sverige och regeringen hade under hela den pro

cess som ledde fram till massmorden full kun

skap om vad som drabbade judarna. Även när 

massmorden inleddes hade man med mycket 

kort, högst någon månads fördröjning, vetskap 

om vad som pågick. Insikten om att Europas 

judar mördades av tyskar, främst i Polen och 

Sovjetunionen, samt förföljelserna av norska 

och danska judar, ledde slutligen till att Sverige 

ändrade uppfattning om judarnas rätt till skydd 

i Sverige. Men 1942 var det mycket för sent för 

judarna att bege sig till Sverige eller något an

nat land. Nu hade nazisterna bestämt sig för att 

mörda dem och inte låta någon komma undan. 

Detta påverkade dock inte Sveriges ekonomiska 

förbindelser med Tyskland. Affärerna fortsatte 

som vanligt, trots att den tyska industrin både 

var en förutsättning för och en del av folkmor

den. 

SVERIGE SOM RÄDDARE 

Det dröjde ända till våren 1944 innan Sverige 

kom att bidra till att hjälpa dödshotade judar i 

någon större utsträckning. Detta skedde genom 

svenska Utrikesdepartementets legation i Bu

dapest, där diplomaterna Raul Wallenberg och 

Per Anger, utfärdade ett slags medborgarskap 

till judar som hotades av deportation till gas

kammarna i Auschwitz. Man köpte byggnader 

i Budapest och förklarade att dessa tillhörde det 

svenska utrikesdepartementet. Genom diploma

tiska överenskommelser med Tyskland kom de 

därmed att betraktas som svenskt territorium. 

Dessa hus tillsammans med svenskt medbor

garskap räddade livet på tusentals människor i 

Buda pest. 

Den andra stora aktionen för att rädda i för

sta hand skandinaviska fångar och senare även 

judar undan folkmord leddes av greve Folke 

Bernadotte och kallades för Vita bussarna. Ge

nom denna kom nästan 300 kvinnor till Herr

hagsskolan. 

I .. 

NAZISTISKA EVAKUERINGSLAGER 

I krigets slutskede rådde ett totalt kaos i Tysk

land på alla områden och så även i koncentra

tionslägren. Vintern 1945 fanns fortfarande 

hundratusentals människor, varav de flesta var 

judar, instänga i olika läger, främst i Östeuropa. 

Dessa var personer som utnyttjades, eller po

tentiellt kunde utnyttjas, som slavarbetare i den 

tyska industrin. 

Allt eftersom Tyskland förlorade mark till 

den framryckande Sovjetiska armen, kom stora 

läger i östra Europa att öppnas. För att undvika 

att de som nazisterna dels såg som sina fiender, 

dels såg som en potentiell arbetskraft, skulle be

frias, började man tömma lägren i Östeuropa 

och intensifiera mördandet av judar. 

Evakueringen av lägren skedde till stor del 

genom att fångar bokstavligen tvingades att gå 

från östra Europa till läger längre västerut. Detta 

kom att kallas för "Dödsmarscherna". Här gjor

des koncentrationsläger om till evakueringslä

ger för att ta emot de evakuerade fångarna. I läg

ren huserade mångdubbelt fler fångar än vad de 

var byggda för och mångdubbelt fler än vad det 

fanns förnödenheter till. Svälten var ohygglig 

och sjukdomsepidemier grasserade. Tusentals 

människor dog dagligen våren 1945 i varje en

skilt läger med namn som Dachau, Buchenwald 

eller Bergen-Belsen. I Bergen-Belsen hade kvin

norna som kom till Herrhagsskolan varit. 

BERGEN-BELSEN 

Bergen-Belsen är namnet på ett av de mest 

ökända av nazisternas koncentrationsläger. Det 
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and spring of 1939. The condition was that they 

travel alone, their parents were forbidden from 

accompanying them. There was no possibility 

of thern becoming a burden on the Swedish 

state. 

SWEDEN AND THE HOLOCAUST 

During the process that led to mass murder, 

Sweden and its governrnent were fully aware of 

what was happening to the Jews. Knowledge of 

the start of rnass murder reached Sweden with 

at mast a few months' delay. The realisation that 

Germans were murdering Europe's Jews, mainly 

in Poland and the Soviet Union, and persecuting 

Norwegian and Danish Jews, finally caused Swe

den to change its policy about the rights ofJews 

to seek asylum in Sweden. But by 1942 it was far 

too late for Jews to move to Sweden or indeed 

any other country. By this time the Nazis had 

decided to murder the Jews and not permit any 

of them to escape. However, the change in policy 

did not affect Sweden's economic relations with 

Germany. Business continued as usual, even 

though German industry was a pre-condition 

for, and a part of, the genocide. 

SWEDEN AS SAVIOUR 

It was not until 1944 that Sweden began help

ing the Jews to any significant extent. Help took 

the form of a legation of the Swedish Ministry 

of Foreign Affairs in Buda pest, through diplo

mats Raul Wallenberg and Per Anger, awarding 

a form of citizenship to Jews threatened with 

deportation to the gas chambers at Auschwitz. 

They bought buildings in Budapest and de

clared them part of the Swedish Foreign Minis

try. Through diplomatic agreements with Ger

many, these buildings were considered Swedish 

territory. This action saved the lives of thou-
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sands of people in Buda pest. 

The other activity aimed at saving Scandi

navian prisoners and then later Jews was led 

by Count Folke Bernadotte and featured the 

farnous \,Vhite Buses. It was thanks to this that 

around 300 wornen carne to Herrhagen school 

in Karlstad. 

NAZI EVACUATION CAMPS 

At the end of the war there was complete chaos 

in Germany and in the concentration camps, 

too. In the winter of 1945 there were hundreds 

of thousands of people, mast of them Jewish, 

still locked up in camps, primarily in Eastern 

Europe. These were people exploited as slave la

bour in German industry. 

As Gerrnany last ground to advancing Soviet 

arrnies, the massive camps in Eastern Europe 

were liberated. To avoid seeing their enemies 

freed and becorne a workforce for the Soviets, 

the Nazis began intensifying the murder ofJews. 

The evacuation took the form of the prisoners 

being forced to walk away from the camps in 

Eastern Europe to the West. These were the so

called Death marches. The concentration camps 

became evacuation carnps as they took in pris

oners forced to flee. The camps now had many 

tirnes the population they were designed for. 

Hunger turned to famine and disease became 

epidemic. Thousands of people died each day 

in the spring of 1945 in camps such as Dachau, 

Buchenwald and Bergen-Betsen. The women 

who came to Herrhagen school had been in Ber

gen-Belsen. 

BERGEN-BELSEN 

Bergen-Belsen is the name of one of the mast 

infamous Nazi concentration camps. It is mean

ingless to try and decide which camp was the 

De överlevande fångarna var utmärglade 

men, trots alla vedermödor, fortfarande 

vid liv. Bilden tillhör Yad Vashems arkiv. 

The survivors were emaciated, but 

despite dreadful hardship, still alive. 

The image belongs ta the archives af 

Yad Vashem. 

saknar mening att försöka avgöra vilket läger 

som var värst, eftersom allt lidande i slutändan 

är individuellt. En av orsakerna till att Bergen

Belsen blivit så ökänt är den omfattande dolrn

mentation som de befriande brittiska styrkorna 

samlade ihop under och efter befrielsen. 

Lägret är beläget utanför Hannover och var 

från början ett slags gisslanläger. Nazisternas 

plan var att internera kända och på olika sätt 

särskilt framstående personer, i stort sett uteslu

tande judar. Dessa skulle senare kunna använ

das vid förhandlingar md de allierade som en 

slags utpressning för att få bättre villkor. 

1945 blev Bergen-Belsen ett av de största 

evakueringslägren, dit man förde tiotusentals 

fångar. 

Från och med april var alla baracker över

fulla och matförråden tömda. Vaktstyrkan, som 

var helt likgiltig inför fångarnas situation, för-

mådde inte att organisera någon livsuppehål

lande verksamhet och inte heller omhänderta 

döda fångars kroppar. Utgången var på förhand 

given - massepidemier och massdöd. Vid befri

elsen den 15 april låg fler än tiotusen kroppar 

och förmultnade i solskenet och tiotusentals 

svältande fångar var smittade med tuberkulos 

och tyfus. För de brittiska medicinalstyrkorna 

var uppgiften övermäktig. Många tusen kom att 

dö efter befrielsen, några av dem i Herrhagssko

lan i Karlstad. 

VITA BUSSARNA 

Sista krigsvintern, vintern 1945, inleddes för

handlingar mellan Sverige och chefen för SS, 

Heinrich Himrnler, som var ytterst ansvarig för 

lägren och fångarna. Förhandlingarna handlade 

om att ge möjlighet för norska och danska fångar 

att lämna evakueringslägren för vård i Sverige. 
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Det var ko111plicemrle 

för/1n11rlli11gnr som be

drevs av flera parter 

och inte enbart av 

svenska UD. 
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Negotintio11s between 

Germany and Sweden 

were complicated and 

undertaken at many 

levels, not just through 

the Ministry of Foreign 

Affairs. 
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worst, as all suffering is individual. One of the 

reasons why Bergen-Belsen became so well 

known is that the liberating British forces made 

comprehensive documentation of the conditions 

they found when they arrived in the camp. 

Bergen-Betsen is located outside Hannover 

and was initially a hostage camp. The Nazis 

planned to keep well-known and significant 

prisoners here, although most of them were 

Jews. They would have been used as pawns in 

negotiations for better terms at the end of the 

war. 

By 1945 Bergen-Betsen had become one of 

the largest evacuation camps, home for tens of 

thousands of prisoners. 

By April the barracks were overcrowded and 

foods stocks had been emptied. The guards, 

completely unconcerned about the plight of 

their captives, were unable to supply food and 

refused to do anything about the corpses of the 

prisoners who died. The consequences were in

evitable -mass epidemic and mass death. When 

the camp was liberated on 15 April more than 

ten thousand bodies were rotting in the sun

shine and tens of thousands of undernourished 

prisoners were infected with typhus and tuber

culosis. The task facing the British medical or

derlies was overwhelming. Thousands of pris

oners would continue dying after the war ended, 

some of them at Herrhagen school in Karlstad. 

THE WHITE BUSES 

In the final winter of the war, the Swedish gov

ernment began negotiating with the head of the 

Nazi SS, Heinrich Himmler, the man ultimately 

responsible for the camps and the prisoners. The 

negotiations centred on allowing Norwegian 

and Danish prisoners to leave the evacuation 

camps and be cared for in Sweden. 
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Sweden would manage the transport and the 

SS would allow free passage for the Swedish con

voys. 

For Sweden the aim was to help their Scandi

navian neighbours, while the Nazis would gain 

by reducing some of the burden on their over

crowded camps. They also began considering 

the need for goodwill and negotiating chips as 

they began talks with the allies. 

The task of fetching the Scandinavian prison

ers was given to the Swedish Red Cross, led by 

General Secretary Folke Bernadotte. Buses were 

equipped and painted white with a red cross and 

the Swedish flag to avoid their being shot at by 

either side. This operation started in April 1945, 

before Germany had capitulated. 

Arriving in the concentration camps the Red 

Cross staff met the most terrible scenes. Piles of 

dead bodies, terribly diseased and dying people, 

starving prisoners who looked like little more 

than rags and bones. The assignment was to 

fetch Scandinavian prisoners, but other nation

alities found their way onto the buses. 

After Germany surrendered, Sweden contin

ued helping the evacuation of prisoners from the 

concentration camps back to Sweden. Because 

of the horror of the tales told by the returning 

bus drivers, and maybe due to a bad conscience 

about the closed borders of the 1930s, Sweden 

decided to take in 27 000 refugees in the spring 

of 1945. Never before, and never since, has Swe

den helped so many badly sick people in such a 

short time. Swedish bureaucracy faced a tough 

test. It required humanity and sacrifice from 

Swedish volunteers and it changed Swedish 

views of refugees. Above all it changed our view 

of ourselves as a home for refugees. This change 

is still clearly noticeable in Sweden today. 

Sverige skulle ombesörja transporterna och 

SS skulle ge fri lejd åt de svenska konvojerna. 

Vinsten för svensk del var att hjälpa sina 

skandinaviska grannar och vinsten för SS var 

att minska belastningen i de hårt ansatta eva

kueringslägren, samt eventuellt att skapa good

will och förhandlingsutrymme med de västal

lierade. 

Uppdraget att hämta de skandinaviska fång

arna gavs till svenska Röda Korset, som leddes 

av generalsekreterare Folke Bernadotte. För 

att genomföra uppdraget utrustades bussar för 

sjuktransport och målades vita med röda kors 

och svenska flaggan för att undgå beskjutning 

från någondera sidan. Operationen inleddes 

i april 1945, det vill säga innan Tyskland hade 

kapitulerat. 

Väl framme i lägren möttes rödakorsperso

nalen av fruktansvärda scener. Högar av döda 

kroppar, svårt sjuka och döende människor 

överallt och utsvultna fångar som inte var mer 

än skelett. Även om uppdraget var att evakuera 

skandinaviska fångar, kom även ickeskandina

ver att transporteras till Sverige. 

Efter Tysklands kapitulation fortsatte Sverige 

att hjälpa till att evakuera fångar från lägren 

för vård i Sverige. Som konsekvens av det man 

sett med egna ögon, och kanske även beroende 

på dåligt samvete för de stängda gränserna på 

30-talet, beslöts att Sverige skulle ta emot 27 000

flyktingar våren 1945. Aldrig tidigare, och heller

inte senare, har Sverige hjälpt så många och så

svårt sjuka flyktingar på så kort tid. Det kom att

ställa den svenska byråkratin på hårt prov. Det

krävde medmänsklighet och uppoffringar från

frivilliga svenskar och det förändrade Sveriges

syn på flyktingar. Framförallt påverkade det sy

nen på oss själva som flyktingmottagare. Denna

förändring är märkbar och tydlig i det Sverige vi

känner idag.
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De vita bussarna hade 

påmålade röda l<0rs. 

Bilden tillhör 

Yad Vashems arkiv. 

The white buses were 

clearly designated with 

a red cross. The picture 

belongs to the archives 

of Yad Vashem. 
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To the Värmland county council Ad
ministration Committee in Karlstad. 

As explained in the telephone call 
af 21 July 1945, the board in con
sultation with the chief commander 
orders an emergency hospital lo be 
established in Karlstad in accord
ance with the directive announced 
in the Board's document af 14 
April 1945 (order no. 51 B). The 
hospital shall be used lo care for 
refugees from Germany suffering 
from tuberculosis. (Women.) The 
first transports carrying 100-150 
patients are expecled lo arrive an 
25 ar 26 April. More information 
about the transport will be provided 
by the county council in Malmö. 
Doctors and nurses have been or
dered inta service in the emergency 
hospital by the board. Stockholm 
21 July 1945. 

On behalf af the Royal Medical 
Board 
J. Adams-Ray 

"-'UNGL JIAJ:J'S l!t'AUlaNG&H.\VANJ>I 
I 

VllMl.AMDSUR 

lANDSICANsttn 

D:nr 51 B, 

Avskrift. 

Till Värmlands läns landstings förvaltningsut
skott Karlstad, 

Såsom per telefon den 21 juli 1945 meddelats får 
styrelsen i samråd med överbefälhavaren anbefalla etablt
randet av beredakapssjukhuset i Karlstad 
enligt de direktiv eom meddelats i styrelsens skrivelse 
av 'den 14 -e.pril 1945 (D:nr 51 B,), Sjukhuset Skall av
ae·s för värd av tuberkulösa från Tyskland evakuerade u1 

lärlningar, (Kvinnor) Den första transporten ·omfattande 
100-� 150 patienter väntas ankollllnB den 25 eller 26; 
närmare uppgiftet om transporten komma att meddelas av 

läruretyrelsen i Malmi;i, LäkB.re och sjuksköterskor ha av 
styrelsen beordrats till tjänstgöring A beredekapssjuk
.huset, Stockholm den 21 jul-i 1945, 

·· . På Kungl. ·Medici'nalstyrelsena vägnar: 

J. Adams-Ray 

B, 1504 

Bestyrkf�_,J.-tJli1\N;'ens. vägnar: 
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Beslutet 
The decision 

THE MEDICAL BOARD ORDERS PREPARATION OF 

EMERGENCY HOSPITAL IN KARLSTAD 

Throughout the Second World War the govern

ment continued to plan for how Sweden would 

cope in the event of a military confrontation with 

Germany. Plans included increased medical aid. 

All over Sweden, equipment was prepared to en

able new hospitals to be opened quickly. 

Herrhagen school was identified as a possible 

new hospital and all the equipment needed for it 

was stored in a warehouse at the main hospital. 

As the war came to a close it looked unlikely 

that the new hospitals would be required. The 

plans were designed to meet Swedish needs, 

and as Germany headed for certain defeat, the 

Swedes began to feel less in danger. 

THE WHITE BUSES ARRIVE 

But as Sweden suddenly and unexpectedly be

came a refugee centre at the end of the war, the 

emergency plans were finally put to the test. By 

April 1945 when the first Swedish Red Cross 

teams arrived back from Germany it was un

derstood that Sweden's healthcare system would 

be put to the test. The Medical board (forerun

ner of the current National Board ofHealth and 

Welfare) issued directives for emergency plan

ning relating to the care of concentration camp 

victims. On 14 April 1945 it was decided that 

MEDICINALST YRELSEN HAR BEFALLT ETABLERAN

DET AV BEREDSKAPSSJUKHUSET I KARLSTAD 

Under hela kriget fanns en beredskap för hur 

Sverige skulle fungera i händelse av en militär 

konfrontation med Tyskland. En del av bered

skapen var behovet av utökad sjukvård. Runt 

om i landet ställdes utrustning i ordning för att 

snabbt öppna nya sjukhus. 

Herrhagsskolan var en sådan plats och all ut

rustning fanns i magasin som tillhörde central

sjukhuset. 

I slutet av kriget framstod det som allt mer

osannolikt att beredskapssjukhusen skulle 

komma till användning. Beredskapen gällde ju 

för svenska behov och några sådana såg inte ut 

att uppstå när Tyskland gick mot en säker un

dergång. 

VITA BUSSARNA KOMMER 

Med Sveriges spontana, och oväntade, roll som 

flyktingmottagare i krigets slutskede, kom den 

civila beredskapsorganisationen till slut att få 

känna av skarpt läge. Redan i april 1945, när 

de första svenska rödakorsinsatserna återvänt 

från Tyskland förstod man att det svenska en

gagemanget skulle komma att ställa krav på in

hemska sjukvårdsinsatser. Direktiv utgick från 

Medicinalstyrelsen (föregångaren till dagens 

Socialstyrelse) om hur sjukvårdsberedskapen 
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Herrhagen school would be used as an emer

gency hospital. 

On 21 July 1945 the Medical board ordered 

Värmland's county council to prepare for the 

reception, four to five days after the order, of 

100-150 women suffering from tuberculosis.

The mission was explained via telephone and

then confirmed in a letter written the same day.

The women had been evacuated on the white

buses from Bergen-Belsen to Malmö, where they

were assigned to various convalescent centres

throughout Sweden.

100 HOURS TO PREPARE 

For a nation that lacked experience of dealing 

with refugees, and that for a very long period 

had been a country from which people had in 

fact emigrated, it is impressive to see how quick

ly preparations were made. 

After the Medical board's directive arrived 

ordering the conversion of Herrhagen school 

into a hospital, it took just 100 hours until the 

new hospital was open. This meant that the 

school was emptied of its teaching equipment 

and all the hospital equipment was moved in 

and set up. 

The most pressing need was staff. The first 

head of the hospital, Jean Manfred, moved in 

from the main hospital in town, taking two spe

cialists with him. There were not enough extra 
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staff at the hospital so adverts were placed seek

ing nurses, cooks and cleaners. These adverts 

were placed on 24 July and the jobs were filled 

the next day, when the new hospital was expect

ed to open. 

A GOOD DEED, SERVING PEOPLE IN NEED 

Transforming Herrhagen school into a hospital 

was a great story for the local newspapers. The 

tone of the reports was very positive, with few 

exceptions. All of the problems found simple, 

obvious solutions. Several people were inter

viewed about the work and its consequences. 

Whatever difficulties were encountered, it ap

peared that there were no problems solving 

them. Not even the fact that the children ex

pecting to start school shortly would have their 

studies curtailed led to any criticism. 

Just one single headline and paragraph in 

Värmlands Folkblad was negative. The transfor

mation into an emergency hospital was called 

an occupation, and the question was raised as 

to how the children would receive their teach

ing. School inspector Axel Rydborg replied in 

calming tones that there would be a solution. 

Everyone seemed to understand the emergency 

and the need to help these sick women. This at

titude may be compared with the debate about 

refugees in the 1930s. 

skulle se ut med tanke på vårdbehovet hos de 

före detta koncentrationslägerfångarna. Den 14 

april beslutades att Herrhagsskolan skulle stå i 

beredskap för att bli ett sjukhus . 

Den 21 juli 1945 kom order från Medicinal

styrelsen till Landstinget i Värmland att förbe

reda mottagandet av 100-150 tuberkulossjuka 

kvinnor, som skulle anlända fyra till fem dagar 

senare. Uppdraget meddelades per telefon och 

bekräftades skriftligt samma dag. Kvinnorna 

hade evakuerats med Vita bussarna från Bergen

Belsen till Malmö, där de delats in efter vård

behov för vidare transport till olika vård- och 

konvalescensinstitutioner runt om i Sverige. 

100 TIMMARS OMSTÄLLNINGSTID 

För ett land som saknade erfarenhet av flykting

mottagande och som under mycket lång tid hade 

varit ett utvandringsland är det imponerade att 

se hur fort omställningen gick. 

Efter att ordern hade kommit från Medici

nalstyrelsen om upprättandet av sjukhuset på 

Herrhagsskolan, dröjde det inte mer än 100 tim

mar innan verksamheten var möjlig att påbör

jas. Detta innebar att skolan utrymdes med alla 

inventarier och att ett sjukhus inrymdes med all 

sin utrustning och sina funktioner. 

Mest av allt behövdes personal. Den förste 

chefen för beredskapssjukhuset, Jean Manfred, 

förflyttades från centralsjukhuset och med ho

nom ytterligare 2 specialister. Landstingets or

dinarie personal räckte inte till, utan man fick 

annonsera efter sjuksköterskor, kokerskor och 

städpersonal. Platsannonserna gick ut den 24 

juli och tjänsterna tillträddes dagen därpå. Då 

skulle också sjukhuset kunna vara i drift. 

DET ÄR
1 
ETT GOTT VERK I 

MÄNNISKOKÄRLEKENS TJÄNST 

Omställningen av Herrhagsskolan till sjukhus 

väckte uppmärksamhet i tidningarna som följde 

arbetet på plats. Tonen, som framkom i rappor

teringen, var mycket positiv med få undantag. 

Alla problem med förändringen fick enkla och 

självklara lösningar. Flera personer intervjuades 

om hur omställningen skulle gå till och vilka 

konsekvenserna förväntades bli för andra verk

samheter. Oavsett vilket bekymmer som kom på 

tal, framhölls hur problemfritt det hela förlöpte. 

Inte ens det faktum att eleverna, som skulle 

börja höstterminen en månad senare, tvingades 

till en förkortad skolgång (reducerad timplan) 

väckte kritiska frågor. 

Det var endast en rubriksättning och ingress 

Värmlands Folkblad som var kritisk. Om

ställningen till beredskapssjukhus kallades för 

"ockupation" och man frågade sig hur eleverna 

skulle kunna få sin skolgång ordnad. Skolin

spektör Axel Rydborg gav emellertid lugnande 

besked om att det fanns lösningar. Alla var in

förstådda med nödvändigheten och självklarhe

ten att hjälpa dessa sjuka kvinnor. Denna attityd 

kan vara väl värd att jämföra med debatten om 

flyktingmottagandet under 30-talet. 
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To: Acting manager 
Central hospital 
Karlstad 

Tender for bread supplies to Emer
gency hospital, Herrhagen school 

With reference to yesterday's tel
ephone conversation we can inform 
you that we are able to supply loaves 
of bread at a price of 0.43 kronor per 
kg net. 

This bread comprises 50% wheat, 
50% whole meal and 30 parts syrup 
to 100 parts dough. 

Free delivery to the hospital. 
We look forward to doing business 

with you. 

Yours sincerely, 
Värmland's baking association 
ca-operative 

Till/ 
T.f. Syssloman.nen
Centrallusc::1.rettet

IC a r  1 s tad,

Offert· å matbröd till Beredskapss,iukhuset, Ifo!rh:igsskola..'rl., 

Iberoplmde gårdae;ens telefonsamtal få vi meddela, att 

vi kunna leverera matbröd i limptyp till ett pris av lcronor 

-:43 per kg. netto. 

Detta brod ä.r sa.rnmansatt av 50 7; vete, 50 7� samsikt 
samt 30 delar sirap pr 100 del2.r degspad. 

Fritt levererat vid Beredskapssjukhuset. 

I förhoppning om att den."'la vår offert leder till köp 

teckna Vi med högaktuing 
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AGSSK'O'tAN 

UDD 
I •'-1 11,.., I • • 

Varför Herrhagsskolan? 
Why Herrhagen school? 

An architect, when asked to design a school, has 

an important job to do, one which leaves !arge 

traces on the physical environment. The teach

er's job is then to exploit the building as a source 

of inspiration and a stage for the teacher's job -

leaving traces on the human heart! 

The architect of Herrhagen school and the 

town planners deserve a lot of credit for what 

they achieved in the early 20th century. They 

could have had no idea then what their build

ing would be used for. The school was unique 

when it was built and it has been fortunate to 

leave traces in the hearts of many and on a world 

stage. 

PLANNING PROPOSALS 1904 

The school was built after years of debate among 

lNGEll BERGGll.EN 

En arkitekt, som får förmånen att utforma en 

skola har en viktig uppgift, som i regel sätter 

stora spår i den fysiska miljön. En lärares upp

gift blir sedan att utnyttja byggnaden som inspi

rationskälla och inramning till sin verksamhet 

- att sätta spår i människornas hjärtan!

Herrhagsskolans arkitekt och de ansvariga

i stadens styrelser skall verkligen ha kredit för 

vad man åstadkom i början av 1900-talet. Inte 

anande man då allt som denna byggnad skulle 

användas till. Skolan var unik när den byggdes 

och den har fått förmånen att sätta spår i många 

människors hjärtan och i hela världshistorien ! 

RITNINGSFÖRSLAG 1904 

Herrhagsskolan kom till efter flera års diskus

sioner bland stadens ledande förtroendevalda. 
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Skolan från gården. 

Herrhagsskolan från 

skolgården. 

Herrhagen school from 

the school yard. 
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local politicians. The first sketches were made by 

Carl Nissen, an architect from Örebro, in 1904. 

Nissen was a pioneer in designing schools in 

Sweden at this time and be favoured !arge build

ings with high ceilings in order to get plenty of 

air and light into the classroom. 

At this time, electricity was not common in 

Sweden. The first supplies were installed in Karl

stad in 1906 and the school building committee 

decided that this great modern development 

should be utilised at Herrhagen school. The Ed

ucation board, however, bad doubts about the 

new technology, and expert advice was sought 

about whether it was suitable to have electric 

lamps in school classrooms. 

Herrhagen school was unique in many ways. 

Among other innovations, students were given 

washing facilities, a sauna and a swimming 

pool. The building had a basement, three storeys 

and an attic. An assembly hall was built so that 

students could come together on special occa

sions. The gym hall, at right angles to the main 

building, framed the schoolyard. 

ALTERATIONS 

Over the years the school has been altered to 
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meet the requirements of various educational 

reforms. In 1945 it was turned into an emer

gency hospital. Up to that time there had been 

no major changes to the actual construction, 

but after it bad been used as a hospital, a major 

renovation was carried out. Electrical lifts were 

installed and a central radio facility was set up. 

NEW WORKS OF ART 

The assembly hall was decorated with a new 

work of art. This was needed because the old 

ceiling, featuring paintings by Olov W Nilsson 

from the time when the school was built, was 

considered too sensitive to withstand modern 

sanitation agents used to clean rooms used by 

tuberculosis patients. Fortunately, the old ceil

ing was not removed. The new paintings were 

simply put up over the old ones. 

THE SCHOOL PALACE AT HERRHAGEN 

Right from the start the new school was nick

named the "School palace at Herrhagen". The 

building truly was a palace considering its im

pressive size and fine location. Along with the 

water tower, it has always dominated this part 

of the town. It was remarkable that such a high 

Skolrådet kunde först år 1904 genom arkitekten 

Carl Nissen i Örebro visa upp ett ritningsförslag 

på den byggnad, som skulle byggas. Han var fö

regångare när det gällde skolbyggnader under 

den här tiden i Sverige och förespråkade väl till

tagna lokaler med hög takhöjd för att få tillräck

ligt med ljus och luft i klassrummen. 

I början av 1900-talet var det inte vanligt med 

elektrisk ström i landet. År 1906 fick Karlstad 

denna modernitet och skolbyggnadskommit

ten beslutade att installera elektricitet i Herr

hagsskolan. Dock var skolrådet tveksamt till en 

sådan nymodighet och man var tvungen att ta 

experthjälp ifråga om lämpligheten av att ha el

ljus i skolsalarna. 

Herrhagsskolan var många stycken unik. 

Bland annat inrymdes här, förutom skolsalar 

av olika slag, ordentligt med tvättmöjligheter 

för eleverna, bastu och en simbassäng där man 

kunde lära sig att simma. Byggnaden uppfördes i 

tre plan förutom källare och vindsvåning. Dess

utom gjordes en samlingssal efter önskan om 

att kunna samla alla elever vid högtidliga tillfäl

len. En gymnastiksalsbyggnad uppfördes också. 

Denna placerades i vinkel till huvudbyggnaden 

för att inrama skolgården. 
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Aulan med målningarna 

av Simon Sörman. 

The assembly hall with 

paintings by Simon 

Sörman. 
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Den stora takhöjden 
gav rymd och ljus åt 
sjuksalarna 

The high ceilings gave 
space and light to the 
wards. 
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building should be erected in an area where the 

buildings were otherwise relatively low. The ex

tra storeys confirmed the importance of school

mg. 

The selection of Herrhagen school for use as 

an emergency hospital was a natura! choice: it 

lay close to the centre of town, it was big enough, 

hygienic and near the railway line. Another de

cisive factor, considering that it would house tu

berculosis patients, was that the school and its 

grounds could be cordoned off efficiently. The 

town's epidemic disease ward was also close by. 

BACK TO BEING A SCHOOL 

When the emergency hospital was closed in 

1946, the building was renovated and equipped 

once again as a modern school. Up to the time 
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of wring the school has celebrated its centenary 

and further alterations have been made to keep 

Herrhagen school in line with education re

forms. 

The main framework of the original building 

is still in place, however, having been adapted 

over a century to meet new demands. Talk about 

long-term sustainability! 

When you visit the school today you notice 

in the classrooms that there are !arge ventilation 

drums and that the ceilings have been lowered. 

Just imagine what it would be like to re-create 

the original room sizes, remove the technical 

equipment and utilise the natura! ventilation. 

It really would mean progress for the environ

ment. 

ANPASSNING 

Under årens lopp har skolbyggnaden anpassats 

till olika pedagogiska skolreformer och om- och 

tillbyggnader har skett. 1945 togs Herrhagssko

lan i anspråk som beredskapssjukhus. Dessför

innan hade inte så stora förändringar i själva 

byggnadskroppen gjorts, men när skolan skulle 

tas i bruk efter att ha varit sjukhus renoverades 

den grundligt. Man installerade då också hiss 

och utrustade skolan med en centralradioan

läggning. 

NYTT KONSTVERK 

Dessutom försåg man aulan med ett nytt konst

verk. Att det blev helt nytt berodde på att det 

gamla kassettaket med målningar av Olov W 

Nilsson, som gjordes när skolan byggdes, ansågs 

vara så ömtåligt att det inte tålde de sanerings

vätskor, som användes efter det att man haft 

tuberkulösa patienter i byggnaden. Förutseende 

nog, har man inte tagit bort det gamla taket 

utan enbart fäst upp de nya målningarna över 

de gamla. 

SKOLPALATSET PÅ HERRHAGEN 

Redan när skolan byggdes fick den alltså epite

tet "Skolpalatset på Herrhagen". Byggnaden var 

verkligen ett palats genom såväl sin imponeran

de storlek som sitt läge. Den har alltid tillsam

mans med vattentornet dominerat stadsbilden 

i denna del av staden. Det var märkligt att en 

så stor byggnad uppfördes i en för övrigt rela

tivt låg bebyggelse, som Herrhagen bestod av till 

långt fram på 1900-talet. Skolans roll befästes 

härmed! 

BEREDSKAPSSJUKHUS 

Att Herrhagsskolan, byggnaden, valdes till be

redskapssjukhus var naturligt: den låg inte mitt 

i centrum av staden utan litet avsides, den var 

tillräckligt stor och väl utrustad ur hygienisk 

synpJnkt och den kunde nås på ett relativt en

kelt sätt med tåg. En avgörande faktor i sam

manhanget, när skolbyggnaden togs i anspråk 

för tuberkulösa patienter, var också att skolan 

och skolgården kunde inhägnas på ett effektivt 

och enkelt sätt och att stadens epidemisjukhus 

låg alldeles i närheten. 

SKOLA IGEN 

När skolan 1946 togs ur bruk som beredskaps

sjukhus, renoverades den, som tidigare sagts, 

och utrustades enligt kraven på en modern 

skola. Fram till dagens datum har skolan hun

nit fira 100-årsjubileum och ytterligare anpass

ningar av byggnaden till pedagogiska skolrefor

mer har skett. 

Man kan dock konstatera att den ursprungli

ga stommen i byggnaden finns kvar och det har 

kunnat gå att anpassa den till tidens önskemål. 

Tala om långsiktigt hållbart! 

När man idag besöker skolan slås man av att det 

i klassrummen finns stora ventilationstrum

mor och att takhöjden är sänkt. Tänk om det i 

framtiden gick att återskapa de gamla rumsvo

lymerna, slippa den tekniska utrustningen och 

utnyttja naturlig ventilation, vilken vinst för 

miljön detta skulle vara! 
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The Emergency Hospital in Karlstad 
Which will open an 26 July seeks 

NURSING STAFF 
KITCHEN STAFF 
CLEANERS, etc. 

Beredskapssjukbuset 
i KARLSTAD 

som kommer att träda i funktion deu 25/'I' eöker 

SJUKV ARDSBITRÄDEN 

KöKSBITRÄDEN 

STÄDERSKOR m. m. 

Contact the Employment exchange, Karlstad, tel 141 93 ar 121 50 
Rärwtintle1"e tl.11 Arbettdörmedllngcn, K.Jlrl9to.d, tel. 141 98 eller 111 50 

The Red Gross 

We hereby urgently request your association ta 
help the sick refugees, who have been quar
tered at Herrhagen school. 

All forms af clothing and shoes are nedded. 
The clothing must be clean, but does not have 
ta be perfect, as we can repair it. Underwear, 
nightwear, material, wool and knitting needles 
would be greatly welcomed, as mast af the 
patients are proficient in needlework and will 
require employment. 

Gifts af all types may be left at Herrhagen 
school every day between 9 a.m and 7 p.m. 

The Women's Emergency Board 
Action committee 
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Härmed en enträgen vädjan till Eder förening om hjälp åt de 

sjuka flyktingar, som äro inkvarterade å. Herrhagsslcolan. 

Alla slag av Jclädespersedlar och skor behövs, Kläderna milste vara 

rena men dock ej felfria, då de Irunna användas till omsyning. Underkläder 

och nattdräkter, tyger, garn och stickor äro särslcilt väl:komna, då de flesta 

patienterna äro stick- och sykunniga och behöva sysselsättning, 

Gåvor av alla slag kunna lämnas å Herrhagsskolan varje dag mel

lan kl, 9 - 19, 

Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitt6 

Arbetsutskottet, 

Ankomsten 
The arrival 

THE ATMOSPHERE WAS CHARGED 

The first women refugees arrived in Karlstad at 

1.24 p.m. on Friday 26 July 1945. The train was 

switched to a siding beside the inner harbour on 

Vasagatan. It was just a few hundred metres up 

to Herrhagen school, but toa far for the women 

to ,-valk. The location and time of the arrival was 

kept secret. 

It was clear that the event aroused the curi

osity of the people of Karlstad. It was probably 

simple for anyone who was interested to work 

out where the train would stop. The waiting 

ambulances, for example, would have been no

tified. It's not possible to say how many people 

stood and waited for the train, but the newspa

pers mention a crowd. Värmlands Folkblad de

scribed it as "reasonable crowd". 

Were these people seeking entertainment in 

a time before television? No, they were people 

reading daily about humanity's greatest ever 

crime, just as we follow ,vorld events to this day. 

Suddenly history had arrived on the doorstep 

FEVERISH EYES, FRIGHTENED OF 

NEW SURROUNDINGS 

Sixty years later it is hard to imagine the scene 

when the women were taken off the train. But 

there would undoubtedly have been a meet

ing between the sick refugees and local people. 

Three journalists on the scene witnessed an ex

change of glances and a waving of hands. There 

LUFTEN TYCKTES LADDAD 

Klockan 1Y4 fredagen den 26 juli anlände de 

första kvinnorna till Karlstad. Tåget växlades in 

på ett stickspår vid hamnen i korsningen med 

Vasagatan. Avståndet från avlastningsplatsen 

till Herrhagsskolan var några hundra meter, 

men allt för långt för kvinnorna att gå. Platsen 

hade hållits hemlig och likaså tidpunkten för 

ankomsten. 

Det var tydligt att händelsen fångade Karl

stadsbornas uppmärksamhet och nyfikenhet. 

Troligen var det enkelt för den som ville se an

komsten att räkna ut var avlastningen skulle 

ske. Om inte annat borde de väntande ambu

lanserna ha gett besked om både plats och tid

punkt. Det går inte att säga hur många som stod 

och väntade på tåget, men alla tidningarna talar 

om en folksamling som av Värmlands Folkblad 

beskrevs som "försvarlig". 

Var detta människor som fann underhållning 

i en tid före TV-apparaterna? Nej, detta var män

niskor som dagligen följt rapporteringen om en 

av mänsklighetens värsta brott, precis som vi 

idag följer det som händer ute i världen. Och nu 

anlände de som det handlade om plötsligen till 

deras egen stad. 

DE FEBERGLÄNSANDE ÖGONEN BLICKADE 

OROLIGT PÅ OMGIVNINGEN 

Det är svårt att i efterhand, när det gått mer än 

60 år, veta hur det såg ut när kvinnorna lastades 
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was a language barrier to overcome and time 

was short. Each individual interpreted what he 

or she saw in their own way. 

The journalists described the scene in much 

the same way, but with different words. We can 

conclude that they transferred their own under

standing of 13 years of Nazi oppression into the 

women's eyes, haircuts, hands and thin bodies. 

Volunteers from the Red Cross, the civil de

fence corps and the air force helped the women 

off the train and up to the hospital. Many more 

people stood by and watched. fören more peo

ple read about it in their newspapers the next 

day. Yet more curiosity aroused, more empathy 

awakened. 

SEND A BOOK TO THE SICK 

After the arrival, there were request for help. 

Two local newspapers, Nya v\Termlands-Tidnin

gen and Karlstads-Tidningen, were prominent 

in organising gifts alongside the local Red Cross 

organisation. Initially the newspapers suggested 

collecting books, handicraft and sweets. 

\,Vhen the gifts were handed over, which in 

the case of Nya Wermlands-Tidningen was on 

27 July, the day after the arrival of the refugees, 

relations between the women and the people of 

Karlstad took a step forward. Sorne of the wom

en were interviewed and they were asked what 

they needed. On 28 July readers learnt that their 

gifts had been welcomed and that the patients 

would especially appreciate having a radio to lis

ten to, to help pass the time. 

DO NOT DISTURB 

During the days after the refugees arrived, !arge 

numbers of people visited the emergency hospi-
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tal. They stood behind the fence that bad been 

set up and tried to make contact with the wom

en and girls. Reading behind the lines of the 

newspaper reports, it was clearly teenage boys 

that were the most interested. It is equally clear 

that the reaction from inside the hospital was 

not entirely negative. 

Among the patients the need for medical aid 

varied. Sorne of the girls were so ill that they 

died shortly after their arrival while others were 

healthy enough to accompany the boys of Karl

stad on short walks around the town. 

Of course, close contact with tuberculosis pa

tients was forbidden, and doctor Man fred made 

an announcement in the newspapers that the 

visits were to stop. But the journalists under

stood that many of the girls looked forward to 

the visits and also that it was only natura! for 

local boys to be fascinated by the arrival of so 

many young women in the same location in cen

tral Karlstad. 

CURIOSITY AND HUMANITY 

The first few days thus passed amid a climate 

that mixed curiosity and helpfulness. The reac

tions shown by local people should not be ana

lysed too deeply, nor should the helpfulness be 

seen as an expression of the good in people, and 

the curiosity an expression of the bad. Curiosity 

was presumably what triggered the displays of 

empathy. 

The people of Karlstad knew well what these 

young women had been through and they were 

sympathetic. For many years it had been very 

difficult to provide help to those suffering in 

war-torn Europe. Once the opportunity arrived 

the response was overwhelming. 

.... 

av. Men man kan med säkerhet säga att det sked

de ett möte mellan Karlstadsborna och de sjuka 

kvinnorna. Blickar som möttes och händer som 

vinkade avslöjar att tre observerande journalis

ter upplevde en och samma sak. Det saknades 

både tillfälle och språklig möjlighet för kvin

norna och åskådarna att kommunicera. Var och 

en fick tolka det som de såg på sitt eget vis. 

Journalisterna beskrev scenen på ungefär 

samma sätt, fast med olika uttryck. Man kan 

dra slutsatsen att de läste in sin egen förförstå

else av tretton års nazistiskt styre i kvinnornas 

ögon, frisyrer, händer och magra kroppar. 

Frivilliga från Röda Korset, Civilförsvaret och 

Luftskyddet hjälpte kvinnorna från tåget till be

redskapssjukhuset. Åtskilliga fler stod vid sidan 

om och tittade på. Ännu fler läste om händelsen 

dagen därpå. Detta väckte ännu mer nyfikenhet 

och medmänsklighet. 

SKÄNK EN BOK TILL DE SJUKA 

Efter ankomsten spreds uppmaningar om frivil

ligt bistånd till de sjuka kvinnorna. Framförallt 

var Nya Wermlands-Tidningen och Karlstads

Tidningen aktiva organisatörer vid insamlandet 

av olika sorters gåvor, men också den lokala rö

dakorsavdelningen bidrog. Till en början föreslog 

tidningarna själva att till exempel böcker, hand

arbete och godis kunde vara lämpligt att ge. 

Vid överlämnandet av de insamlade gåvorna, 

vilket i NWT:s fall skedde redan den 27 juli, 

alltså dagen efter ankomsten, fördjupades rela

tionen mellan kvinnorna och Karlstadsborna. 

Man gjorde personliga intervjuer och journalis

terna frågade vad patienterna i övrigt behövde. 

Den 28 juli kunde NWT:s läsare läsa om hur väl 

gåvorna kommit till pass och att det vore önsk

värt med en radio i varje sjuksal för att fördriva 

tiden. 

STÖR EJ FLICKORNA 

Dagarna efter ankomsten lockade sjukhuset till 

sig ganska stora skaror av besökare. Dessa ställ

de sig runt det staket som byggts upp kring skol

gården för att söka kontakt med flickorna. 

Enligt rapporter kan man förstå att det till stor 

del var tonårspojkar som var intresserade. Det 

framgår också att flickorna inne i sjukhuset inte 

var odelat negativa till besöken. 

Det fanns olika grader av vårdbehov bland 

patienterna. Några av dem var så pass sjuka att 

de kom att avlida kort efter ankomsten medan 

andra var friska nog att följa med de besökande 

pojkarna på små promenader nedåt staden. 

Det var naturligtvis otillbörligt att ha nära 

kontakt med tuberkulossjuka patienter och 

överläkare Manfred gick ut med en vädjan i tid

ningarna om att besöken skulle upphöra. Jour

nalisterna förstod att flickorna på sjukhuset var 

intresserade av besök och det var också förstå

eligt att pojkarna intresserade sig för så många 

flickor på en och samma plats i centrala Karl

stad. 

NYFIKENHET OCH MEDMÄNSKLIGHET 

Den första tiden kännetecknades som sagt av 

både vilja att hjälpa till och av nyfikenhet. 

Man kan nog inte se dessa reaktioner som vä

sensskilda där hjälpsamhet är det goda och 

nyfikenhet det fula eller egoistiska. Nyfikenhe

ten var förmodligen en förutsättning för med

mänskligheten. 

Karlstadborna var väl införstådda med vad 

som hänt med flickorna och de var inte likgil

tiga. I flera år hade de flesta varit utan möjlighet 

att hjälpa till. När tillfälle gavs var intresset och 

hjälpsamheten överväldigande. 
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To: County administrative board 
Karlstad 

The Polish refugee /name blacked out/, date 
of birth 20 May 1912, has been treated for 
double-sided tuberculosis at the Emergency 
hospital since 11 September 1945. 

Previously cared for in Malmö. This patient 
is most probably insane. She spent around 
3 weeks in August at Saint Lars hospital in 
Lund, without improvement. 

The patient is distressed. She runs around 
the ward and hits other patients. She is highly 
disruptive and unsuitable for care at the 
Emergency hospital. We request that she be 
transferred to Marieberg hospital in Kristine
hamn. 

Jean Manfred 
Chief surgeon 

Till Länatyrelaen, 
K a r 1 a t a d. 

Polska flyktin&en 
t,ljdd 20/S 1912 vårdas å Bered■kapasjukhu■et sedan 11/9 

1945 för dubbflDidi& lun&tuberk\t;l;atL . 
Tidi&are vårdad i Malmö. Patienten är med atörsta 

sannolikhet ainneesjuk. Hon har varit inta,en cirka 3 
veckor under au�sti månad å S�kt Lars Sjukhus i Lund, 

utskriven förbättrad. 
Patienten är oroli&, sprin&•r omkrin& på avdelnin�f'

och slår otta me�patienter. Hon är i hö& il'ad ■töran<ie 

och olämpli& att vårdaa på Beredakaa�u•■t, varför vi 
anhåller att hon må överföras till Marieberis ajukhu■ i 
Kristinehamn. 
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Den första tiden kaos och berättelser 

The first f ew days - chaos and stories

There may have been plans to open an emergen

cy hospital, but there could be no plans for the 

fate of human life. 

THIS PATIENT IS MOST PROBABLY INSANE 

The patients in the emergency hospital were no 

normal patients. The staff and the general pub

lie understood this. The background to their ar

rival in Karlstad aroused curiosity, but also cre

ated problems. 

The newspapers interviewed the patients to 

find out what they had been through. This was 

how the first stories of the concentration camp 

survivors became known locally. They were 

fascinating stories of the type that we who live 

today have heard often. The medical reports 

describe highly traumatised human beings un

able to communicate or stay calm. Some of the 

patients were violent, others behaved in ways 

that set great tests on the resources of the new 

hospital. 

But despite the fact that journalists were in 

the hospital on numerous occasions, none of 

the medical reports found their way into the 

newspapers. This must have been because both 

the hospital staff, and the journalists, maybe, 

wished to preserve the integrity of the patients. 

THE PATIENTS IN HERRHAGEN TELL THEIR STORIES 

A journalist and a photographer from Värm

lands Folkblad entered the school on 2 August 

Det fanns en beredskap för att upprätta ett till

fälligt sjukhus, men man saknade beredskap för 

att ta hand om patienternas livsöden. 

PATIENTEN ÄR SANNOLIKT SINNESSJUK 

Patienterna på beredskapssjukhuset var mga 

vanliga patienter. De visste både personal och 

allmänhet. Deras bakgrund väckte, som redan 

påtalas, nyfikenhet men vållade också problem 

inom vården. 

Flera av tidningarna gjorde reportage, base

rade på intervjuer med kvinnorna, om vad de 

varit med om. På så sätt nådde de första överle

vandeberättelserna ut i Karlstad. Det var fasans

fulla historier av den sort som vi, som lever idag, 

har hört flera gånger. Journaler och remisser 

berättar om svårt traumatiserade kvinnor som 

inte får någon ro och är okontaktbara. Där finns 

berättelser om våldsamma patienter och patien

ter som på annat sätt är svåra eller omöjliga att 

behandla i den organisation som beredskaps

sjukhuset förfogade över. 

Men inget av detta finns rapporterat i tid

ningarna, trots att journalisterna varit inne i 

sjukhuset vid upprepade tillfallen. Detta torde 

säkerligen bero på ett värnande om kvinnornas 

integritet från sjukhuspersonalens och kanske 

även från journalisternas sida. 

HERRHAGSPATIENTER BERÄTTAR 

En journalist och fotograf från Värmlands Folk-
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1945 to report on life in the hospital. The article 

describes the daily routines, such as wake-up 

calls, mealtimes, etc. Readers are told that a staff 

of 60 are working at the hospital. Unwelcome 

visits are mentioned by staff and patients, but 

there is gratitude for the many gifts that were 

sent. 

The journalist was able to speak to same of 

un-named patients about their experiences <lur

ing the Holocaust. It is worth noting that the 

journalist uses the expression "holocaust camps" 

and mentions gas chambers camouflaged as 

showers. The article was published the next day. 

It was the first story about the holocaust told by 

survivors to be published in Karlstad. 

THEY NEED FINANCIAL SUPPORT 

Swedish immigration policies were in their early 

stages in 1945. The routines we now take for 

granted did not exist then. As the patients re

covered their needs changed. The mast pressing 

need was to be re-united with survivors of their 

family. But even more trivial everyday problems 

had to be solved. 

The refugees had arrived in Sweden without 

any belongings. It's bard to imagine how help

less you would feel if you could not buy anything 

at all for several months of convalescence. The 

questions needing answers were: how would re

ceive money, how much, and from who? In a let

ter to the county administrative board, dated 13 

October 1945, the counsellor of the emergency 

hospital, Margareta Lychou requested fonds for 

gir! patients aged under 16. The answer was that 

the girls would be given pocket money if they 

had no guardian. It was decided to give them 
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0.50 kronor per day, around 1 euro in today's 

money. The three youngest girls, aged 6, 12 and 

13 would have to do with just 0.25 kronor per 

day. 

COUNSELLING 

How do you take care of people who have last all 

or !arge parts of their family and friends? How 

do you care for people who have for years been 

living under a constant threat of death, disease 

and hunger? 

How do you help people who have nowhere to 

go, who do not know how to rebuild their own 

lives? 

Perhaps the doctors had the easier task, trea t

ing somatic symptoms. The psychological prob

lems were left to volunteers. The main responsi

bility rested with the head counsellor, Margareta 

Lychou. There is a special chapter on her later in 

this book. 

Remuneration was given to the counsellors 

recruited at short notice via adverts in the daily 

press, but much of the counselling was also done 

by volunteers from the Red Cross and Save the 

Children. Their enthusiasm was remarkable, but 

no-one could guarantee that they had the right 

experience and knowledge. Memorandums cir

culated by the Medical board indicate that the 

philosophy behind the treatment was to try to 

get the patients to forget what they had been 

through and to focus on the future. 

Today we have better knowledge of crisis 

management and we know that it is not healthy 

for an individual to try to suppress traumatic 

events that he or she has lived through. 

blad begav sig till skolan den 2 augusti 1945 för 

att ge en skildring av livet på sjukhuset. I detta 

reportage kan man läsa om de dagliga rutinerna 

såsom väckning, måltider och annat. Läsaren 

får veta att det är totalt 60 personer som arbetar 

på sjukhuset. De av personalen och en del pa

tienter oönskade besöken nämns, liksom hur väl 

de många gåvorna kommit till pass. 

VF:s journalist får även tillfälle att tala med 

några av patienterna, ej namngivna, om deras 

upplevelser under Förintelsen. Det är värt att 

notera att journalisten använder uttrycket för

intelseläger och kan bland annat berätta om 

gaskamrar kamouflerade till duschrum. Arti

keln publiceras dagen därpå och det är de första 

skildringarna av överlevande från Förintelsen 

som finns i Karlstad . 

DE BEHÖVA VÄL EN LITEN SLANT 

Den svenska flyktingpolitiken var sm linda 

1945 och det saknades rutiner för saker som 

vi idag tar för givna. Allt eftersom patienterna 

tillfrisknade tillkom nya behov. Mest överhäng

ande var naturligtvis att försöka återförenas 

med eventuellt överlevande anhöriga. Men även 

mer vardagliga och triviala behov gjorde sig gäl

lande. 

Flyktingarna hade kommit till Sverige helt 

utan egendom. Det är inte svårt att föreställa sig 

hur uselt det skulle kännas att vara utan möj

lighet att köpa minsta liten småsak under flera 

månaders konvalescenstid. Frågan var vem som 

skulle få pengar, hur mycket och vem som skulle 

betala. I en skrivelse från beredskapssjukhusets 

kurator, Margareta Lychou, den 13 oktober 1945 

anhåller hon från Länsstyrelsen om medel till 

minderåriga flickor. Av svaret framgår att min

deråriga, yngre än 16 år, kunde erhålla fickpeng 

endast om de saknade vårdnadshavare. Beslutet 

blev att tilldela dem 50 öre om dagen, knappt tio 

kronor i dagens penningvärde. Dock fick de tre 

yngsta, sex, tolv och tretton år gamla, nöja sig 

med 25 öre. 

KURATORSVERKSAMHET 

Hur tar man hand om människor som mist hela 

eller stora delar av sina familjer, släktingar vän

ner? Hur tar man hand om människor som levt 

under konstant dödshot, svält, sjukdomar och 

med massdöd och tortyr runt sig i åratal? 

Hur tar man hand om människor som inte 

vet vad de kan återvända till, som inte har en 

aning om hur livet skall byggas upp på nytt? 

Läkarna hade förmodligen det lättaste upp

draget i behandlingen av de somatiska sjukdo

marna. Alla själsliga skador togs om hand av 

människor som arbetade frivilligt. Huvudan

svarig kurator var Margareta Lychon, se särskilt 

porträtt om henne. 

Det utgick en viss ersättning till de kuratorer 

som rekryterades med några få dagars varsel via 

annonser i dagspressen. Mycket av hjälpverk

samheten baserades dock på individer som var 

aktiva i hjälporganisationer som Rädda Barnen 

och Röda Korset. Deras hjälpvilja var det inget 

fel på, men deras erfarenhet och kunnande inom 

socialt och kurativt arbete var det nog ingen 

som kunde garantera. Av cirkulär från Medi

cinalstyrelsen förstår man att filosofin bakom 

denna verksamhet gick ut på att få patienterna 

att glömma det de varit med om och börja foku

sera på framtiden. 

Idag vet vi mycket mer om krishantering och 

känner till att det inte alls är hälsosamt att söka 

förtränga traumatiska upplevelser man varit 

med om. 
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To: County administrative board 
Karlstad 

It is hereby requested that eight under

age girls at the Emergency hospital in 

Karlstad (list no. 1) be awarded pocket 

money even though they have not yet 

reached 16 years of age. 

They have no relatives and they need 

money to pay for stamps, fruit and the 

like. 

It is proposed that the three youngest, 

aged 13, 12 and 6 should receive less 

than the others, for example 0.25 kronor 

per day. 

The identity cards of seven of the girls, 

who have come to us from Malmö (list 

no. 2), shows that they received pocket 

money whilst staying there, at the behest 

of the county administrative board. 

We therefore request that !hese girls 

continue to receive 0.50 kronor per day 
and also receive retroactively the money 

they are entitled to since arriving in Karl

stad on 28 September 1945. 

Karlstad, 13 October 1945 

Emergency hospital 

/signature of Margareta Lychou/ 

Tili/ 

Länsstyrelsen, 

Karlstad. 

Härmed anhålles att.!'minderåriga flickor vid Be

redskapssjukhuset, Karlstad (lista nr 1) få tilldelas 

en fickpenning, trots att de ännu ej fyllt 16 år. 

De ära här utan anhöriga och behöva väl en liten 

slant för sina utlägg för porto, litet frukt eller nå

gon annan godsak, 

De tre minsta, födda 1932, 1933 och 193� föreslås 

erhå�la mindre än de undra, exempelvis 25 öre om dagen. 

Dessutom ha vi rå identitetskorten på 7 av de flic

kor, som komma från Malmö, (lista nr 2) kunnat konstate

ra, att de redan under sin vistelse d:ir, med Länstyrel

sens tillstånd, fått ut fickpengar. 

Därför anhålla vi, att dessa flickor även i fort

sättningen få sina 50 öre om dagen och dessutom retro

aktivt erhålla vad de v�rit ber8ttigade till sedan sin 

ankomst till Karlstad den 28/9. 

Karlstad den 13 okt. 1945. 

Beredskapssjukhuset 

J�� i� 
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Margareta Lychou 
1899-1978 

Margareta worked as a counsellor at the Emer

gency hospital. She was a volunteer. 

Documents from the Medical board and the 

Civil Defence organisation stated that as far as 

possible the refugees should be counselled by 

people prepared to work without pay and just 

receive free meals for their labour. 

lviargerat came from Landskrona and moved 

to Karlstad in around 1930 when her husband 

took on a post as an assistant at the teacher 

training college. She was a progressive, outward

looking person, and had trained as a director of 

gymnastics in Stockholm. 

1!\'hen she moved to Karlstad she was a 

housewife who spent much of her time active in 

a group called "Hemvännerna" (Home friends). 

This was an organisation that helped families, 

especially children, facing social difficulties. She 

lived at a time when much of the social support 

to individuals was provided by volunteers. Mar

gareta Lychou was a good example of a volun

teer, so it was no coincidence that she became 

involved at the Emergency hospital and bus

ied herself with the requirements of the young 

women refugees. She was also suited for the 

project through her speaking fluent German. 

The documents that remain with her signa

ture reveal her extensive humanistic passion. 

Margareta arbetade som kurator vid Bered

skapssjukhuset som volontär. 

Det framgår av handlingar från både Medici

nalstyrelsen och Civilförsvaret att man i möjli

gaste mån skulle förlita sig på lämpliga personer 

som kunde verka som kuratorer utan ersättning 

eller de som nöjde sig med fri kost. 

Margareta, som var bördig från Landskrona, 

kom till Karlstad omkring 1930 då hennes make 

tillträdde en tjänst som adjunkt vid läroverket. 

Hon var en utåtriktad och framåt kvinna och 

utbildad gymnastikdirektör i Stockholm. 

Väl gift och inflyttad till Karlstad var hon 

hemarbetande och valde att ägna tid och enga

gemang i en förening som kallades "Hemvän

nerna". Det var en förening som hjälpte familjer, 

och i synnerhet barn, som hade olika former av 

sociala svårigheter. Margareta levde i en tid då 

mycket av hjälp och bistånd till enskilda var be

roende av frivilliga krafter. Hon var utan tvekan 

en sådan kraft, så man får anta att det knappast 

var en slump att hon kom att engagera sig i be

redskapssjukhuset och de behov som kvinnorna 

hade. Margareta var dessutom särskilt lämplig 

för uppdraget, då hon talade flytande tyska. 

Av de handlingar som finns bevarade under

tecknade av Margareta, kan man skönja hennes 

omfattande humanistiska patos. 
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Many people worked hard to make life easier for 

the patients at Herrhagen school. Same of these 

people were unpaid volunteers, others were paid 

by the Medical board. Employments contracts 

have been found in the archives for the individu

als named below, but many more people helped 

out at the school. 

MEDICAL STAFF 

Tage Lundin, doctor 

Inga Almborg, student doctor 

Ulla Hallden, student doctor 

A. Erik Hiden, doctor

Kerstyin ,,\Terkmäster, student doctor

Lisa Cartlsson, doctor

Tekla Dikners, dentist

Jean Manfred, chief surgeon

Robert Nasiell, doctor

Birgit Hulten, student doctor

PHYSIOTHERAPISTS 

Astrid Bure 

Elsa Heligren 

Ingrid Adelsohn 

Wally Landergren 

Sophie Went 

Lisa Arkling 

Marianne Spangenberg 

Maj Nilsson 

Gunhild Collijn 

Gertrud Hugosson 

Elsa Lindeberg 

Doris Nilsson 

Gerd Thorsson 

Mary Hagström 

Margareta Lychou 

Astrid Lychou 

Märta Tunqvist 

Wera Ryden 
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Många bidrog till att de sjuka kvinnorna fick ett 

bra liv under sin tid på Herrhagsskolan. Några 

arbetade frivilligt med olika göromål, andra var 

förordnade av Medicinalstyrelse. Ur arkiven har 

anställningskontrakt för tjänsteplikt hittats för 

nedanstående personal men många fler var en

gagerade i vården på skolan. 

LÄKARPERSONAL 

Tage Lundin, läkare 

Inga Almborg, medicine kandidat 

Ulla Hallden, medicine kandidat 

A. Erik Hiden, läkare

Kerstyin Werkmäster, medicine kandidat

Lisa Cartlsson, läkare

Tekla Dilmers, tandläkare

Jean Manfred, överläkare

Robert Nasiell, läkare

Birgit Hulten, medicine kandidat

SJUKGYMNASTER 

Astrid Bure 

Elsa Heligren 

Ingrid Adelsohn 

Wally Landergren 

Sophie Went 

Lisa Arkling 

Marianne Spangenberg 

Maj Nilsson 

Gunhild Collijn 

Gertrud Hugosson 

Elsa Lindeberg 

Doris Nilsson 

Gerd Thorsson 

Mary Hagström 

Margareta Lychou 

Astrid Lychou 

Märta Tunqvist 

Wera Ryden 

Vardagen återvänder 
med hopp och förtvivlan 
Hope and despair as life returns ta normal 

SPECIAL FOOD IS USUALLY SERVED 

ON RELIGIOUS HOLIDAYS 

Nearly all of the patients were Jewish, although 

they came from different countries and related 

in different ways to different traditions. As with 

all religions, same special holidays and rituals 

were more important than others. Christmas, 

for example, is more important to Swedish peo

ple than Whitsun. One of the mast important 

festivals in the Jewish calendar is the celebration 

of the Jewish New Year and the day of atone

ment, Yom Kippur. 

As a first small step forward in Swedish im

migration policy and as a mark of respect for the 

identity of the refugees, the Civil Defence Board 

sent out a memorandum concerning important 

Jewish holidays. The Jewish New Year and Yom 

Kippur usually occur in September. In 1945 these 

holidays occurred on the 7th/9th of September 

and the 16th of September. The memorandum 

explained the key elements of the holiday ritu

als, without explaining their religions signifi

cance, and a discussion of how the extra cost 

for special food dishes could be financed. These 

extra costs would partly be funded by donations 

from Jewish communities in Sweden, and by the 

fact that several of the patients would be fästing 

on Yom Kippur according to tradition. 

VID HELGERNA BRUKA VISSA RITUELLA 

RÄTTER FÖREKOMMA 

Nästan samtliga patienter var judinnor från 

olika länder och med olika relationer till judiska 

traditioner. Precis som i alla andra religioner 

och kulturer finns det högtider och ritualer som 

är viktigare än andra. För de flesta svenskar är 

till exempel jul mer betydelsefull än pingst. En 

av de viktigaste högtiderna i den judiska tradi

tionen är firandet av det judiska nyåret och den 

därefter följande försoningsdagen, Yum Kippar. 

Som ett första litet steg i den svenska flykting

politikens respekt för flyktingars identitet skicka

de Civilförsvarsstyrelsen ut ett cirkulär om dessa 

viktiga högtider. Nyår och Yum Kippar inträffar 

för det mesta i september. 1945 ägde högtiderna 

rum mellan 7 och 9 respektive 16 september. Av 

cirkuläret framgår de viktigaste huvuddragen i 

ritualerna, utan någon förklaring om dess reli

giösa funktion, samt ett resonemang om hur den 

extra kostnaden för rituell mat skulle finansieras. 

Merkostnaden skulle dels bekostas genom bidrag 

från de judiska församlingarna i Sverige, dels ge

nom att flera patienter förväntades fasta på Yurn 

Kippar i enlighet med traditionen. 

N YÅRSFEST PÅ HERRHAGSSKOLAN 

Ledningen för beredskapssjukhuset på Herr-

Klockan 1324 till Herrhagen 63 



64 

NEW YEAR'S PARTY AT HERRHAGEN SCHOOL 

Managers at the Emergency hospital 111 

Herrhagen school took note of the memoran

dum from the Civil Defence Board and arranged 

a New Year's party. A journalist from Karlstads

Tidningen attended and wrote a report. It is 

clear from his words that the writer understood 

the divided feelings of the young women - hap

piness at being able to celebrate a Jewish holiday, 

awareness that things would never be the same 

again. 

HOPE OF REUNION 

It is hard for us, used to finding any informa

tion we want on the Internet, to understand the 

technical complications of establishing registers 

of the people scattered across the world <luring 

the course of the Second World War. 

Liberation of prisoners from the German 

concentration camps was a very chaotic process. 

The resources for the job barely existed. Libera

tion took place as the armies continued their 

fighting, creating the first crisis of priorities. 

The liberating forces were equipped for battle, 

occupation and military healthcare. They were 

in no way prepared for taking care of the people 

they liberated, which is strange considering that 

information about the concentration camps ex

isted. The extreme poor health of the prisoners 

required a swift response, and improvisation 

was needed. This was one of the reasons why 
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Sweden received 6 000 patients from Bergen

Belsen alone. 

Amid this quick response there was no time 

to develop a well-planned register of where peo

ple were being sent. Neither was there ti me for 

people to tell each other where they were going, 

even if they knew the answer. 

In the summer of 1945, when the survivors 

had recovered enough strength, a desperate 

search for relatives began at Herrhagen school. 

1 KRONA FOR EACH PERSON ENQUIRED AFTER 

The International Red Cross was assigned to ar

range a central register of all refugees. It is still 

in existence and still being used to trace people 

who disappeared <luring the Second World War. 

To this day people are still being reunited. 

The Swedish Red Cross co-ordinated search

es in Sweden. Using registers from the original 

transport to Sweden and the hospital registers, 

people arriving in Sweden were reported to a 

central register. A refugee wishing to trace rela

tives or friends could order a form from the Red 

Cross at a cost of 1 krona for each individual. It 

cost that much to look for a child, a husband, 

bother or sister. 

It must have seemed a very !arge sum of money 

for these young women, without guardians, re

ceiving pocket money of just a quarter of a krona 

per day. Four days' savings to search for mother, 

another four days' savings to search for father. 

hagsskolan försummade inte uppmaningen från 

Civilförsvarsstyrelsen utan arrangerade en ny

årsfest. Begivenheten var tydligen intressant och 

känd nog för att en journalist på KT skulle bege 

sig dit och rapportera. Av den korta artikeln för

står man att journalisten uppfattat den tudelade 

känslan bland kvinnorna. Glädjen över att få lov 

och att kunna fira en judisk högtid och insikten 

om att det aldrig skulle komma att bli som det 

en gång varit, framgick tydligt av skildringen. 

HOPP OM ÅTERFÖRENING 

Det är svårt för oss som är vana vid att kunna 

söka vilka uppgifter som helst på Internet, att 

förstå hur tekniskt komplicerat det måste ha va

rit att upprätta register över alla människor som 

skingrats över hela världen efter andra världs

kriget. 

Befrielsen av fångar ur de tyska koncentra

tionslägren var en mycket kaotisk process. Man 

måste föreställa sig hur extremt otillräckliga 

resurserna var. Befrielsen inleddes medan stri

der fortfarande pågick, vilket skapade en första 

prioriteringskris. De befriande styrkorna var 

utrustade för strid, ockupation och militär sjuk

vård. På intet sätt, ironiskt nog med tanke på att 

man hade information om lägren, var man för

beredd att ta hand om dem man befriade. Fång

arnas extremt dåliga hälsa påkallade snabba be

slut och man fick vårda dem varhelst man fann 

utrymme. Detta är anledningen till att Sverige 

kom att ta emot 6 000 fångar enbart från Ber

gen-Belsen. 

I denna snabba process fanns det inte tid att 

utveckla ett genomtänkt register över vart man 

förde alla fångar/patienter. Det fanns inte heller 

alltid tid för före detta fångar att meddela var

andra vart de for, om de ens var i stånd att göra 

det. 

Somlnaren 1945, när flera av de överlevande 

återfått tillräckligt med kraft, började ett förtviv

lat sökande efter anhöriga på Herrhagsskolan. 

KR 1: - FÖR VARJE PERSON MAN 

ÖNSKAR EFTERFORSKA 

Internationella Röda Korset gavs i uppdrag att 

arrangera ett centralt register över alla flyk

tingar. Detta finns fortfarande och används än i 

denna dag för att spåra personer som försvunnit 

under andra världskriget och alltjämt händer 

det att människor återförenas. 

I Sverige var det svenska Röda Korset som 

samordnade eftersökningarna. Med hjälp av 

register från de ursprungliga transporterna till 

Sverige och sjukhusregister, rapporterades de 

personer som vistades i Sverige till det centrala 

registret. Den flykting, som sedan ville efter

söka sina anhöriga eller andra närstående, fick 

beställa blanketter från Röda Korset och erlägga 

en expeditionsavgift om 1 krona för varje per

son man letade efter. Det kostade l krona att leta 

efter sitt barn, sin maka, en bror eller syster. 

Detta måste ha varit en stor summa pengar 

för de små flickorna, utan vårdnadshavare, på 

Herrhagsskolan, vilka fick ett bidrag på 25 öre 

om dagen. Fyra dagars sparande för att söka ef

ter mamma och ytterligare fyra dagars sparande 

för att leta efter pappa. 
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ÖVERSTVRELSEN 
�o" 3, 

SVENSKA RÖOA KORSET 
AflTr&.L ... ICIATAN .. aTOOKHOLM 

Telefoni e1oseo CV6x1I) 

l1,td/Utnrtld1 t.10-17 (UnS&l,l.1 UO-H) 

f1'011ndrea11 Poetfack, etookholm ,,. 

pto1tglro1 3092 

+ 

NATIONAL BOARD OF THE SWEDISH RED GROSS, Stockholm 

Ref. Enquiries and messages concerning civilians in Germany, 

Austria and Hungary 

The National Board of the Swedish Red Gross rep lies as fol

lows. 

The National Board is pleased to announce that it has learnt 

from the lnternational Red Gross in Geneva and the British Red 

Gross in London that they will be co-ordinating messages and 

enquiry forms concerning people presumed to be in Germany -

whichever zone - Austria and Hungary. 

These forms may be purchased by paying one krona for each 

person being sought inta post giro no. 3032, address Swedish 

Red Gross, Stockholm 14. Alter we have received the money we 

will send forms in triplicate /1 original and 2 copies/ which may 

be filled in in German, French or English. All three copies shall 

be sent back lo us for distribution to other Red Gross officials. 

Unfortunately stamps cannot be accepted as payment be

cause the Swedish Red Gross has a service discount and has 

no use for stamps. 
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�. eftell'forslo,.i__E:S__resrJ, hälemin&'.fl:I.' till c.i vl.lwr-
eoner I Tyoklo.nd-;-OsterrIF.'ö9._j_ff]Zniiem. 

____ ., __ -· 

överstyrelsen för Svenska röda korset får till 
svar å 
härmed meddela följande, 

Det glädjande moddellmdet �OJ:' ingltt till över
styrelsen från IntornationollC'. I'öda korset i Gor.ovi:, 
respektive Brittiska röda ;;crset i London o.tt ii.-3 kun
na åta.ge. sig förmodlr. kombinorrido ei-'tc-,rforol'..nin.:;e
och häleningsbla:.'Iitettar till perooner som =örmodao 
befinna sig inom Tyelclnnd - oavsett i v:aken z.on -
�amt i Österrike ooh Ungern. 

Ovannämr.da blr.,nkette:::- erhållae genom ::.tt Kr 1: -
för ve.rje .person mM önskar efterforelm i:!lsättoo å 
närmaste poetkontor .pll. poo·�giro n:::-, ;•032, :-.drcso 
Svenska röda korset, Stoc:choll!l 14. -J;ftor det :r,e11g:..rnr.i 
inlcommi t' till osa översända vi Ull Ed :'lr :;>ar ;,ost 
trenne blc.nkotter /1 o:r-iginal och 2 kopior/ vilka 
skola ifyllas på tyekn, f1•.,ms:m eller .:ip.golokn. Där
efter slcoln eruntlt&fl tl'e exe.l!!J2.1Er. återoti."ldas till 
osa för vidure"öe:for�dro.n genom ro1:1:,,ekt�Lve röda!�oro
orgnnie('..tioner. 

h:_imärk�. Js
l
u.rm.q._ tyvär:i; Jol,e ..e;q�!�S'¼El_,,�.9.llLJJ:§.V1..d,

då Svenska röun coraeTitnjuter tjänCl .el::r.,vs:::-ät·t 
ooh iclce ha.r anir1:indning för frimärlcen. 

Flyktingarna börlar lämna 
beredskapssj u kh uset 
The refugees start leaving the hospital 

DEGLARED HEALTHY, FREE TO LEAVE 

The Emergency hospital was a temporary insti

tution, originally planned to stay open for six 

months. As the patients regained good health 

they were free to lave. But where would they go? 

Release from the hospital was preceded by a 

long series of double-checks to make sure no

one infected with tuberculosis entered the com

munity. In a memorandum dated 16 August, the 

Medical Board wrote "A certificate of health for 

placement of a foreigner on the labour market or 

for visiting in Swedish homes may not be issued 

until it can be ascertained with full certainty 

that the individual is not suffering from tuber

culosis". 

REPATRIATION 

Repatriation means "returning to the home

land". Today the word is mainly used by xeno

phobic groups as a kinder way of calling for peo

ple they dislike to be thrown out of the country. 

But <luring the 1940s it was a word used by of

ficials to describe a desired political aim. 

There was, of course, no belief that the many 

refugees from German concentration camps 

would remain in Sweden. They were here to re

ceive medical aid and then they would go home. 

But after genocide same things change irrevoca-

FRISKSKRIVNINGAR 

Beredskapssjukhuset var en tillfällig institution, 

som från början var tidsbestämd till sex må

nader. Allt eftersom patienterna tillfrisknade, 

skulle de efter friskskrivning lämna sjukhuset. 

Men vart skulle de ta vägen? 

Först och främst föregicks friskskrivningen 

av en lång rad dubbelkontroller för att ingen 

tuberkulossmitta skulle komma ut i samhäl

let. Medicinalstyrelsen skrev i ett cirkulär den 

16 augusti att "Friskintyg för utplacering av 

utlänning å arbetsmarknaden eller för vistelse 

i svenska hem får icke utfärdas förrän det med 

säkerhet konstaterats att vederbörande icke lider 

av pågående tuberkulos". 

REPATRIERING 

Repatriering är ett ord som betyder återvand

ring. Idag används ordet främst av invandrar

fientliga grupper som en förskönande omskrift 

av att kasta ut dem man ogillar. Men under fyr

tiotalet var det en gängse term i kanslispråket 

för att beskriva den politiska ambitionen. 

Det fanns naturligtvis ingen tanke på att de 

många flyktingarna från koncentrationslägren 

skulle stanna i Sverige. De var här för att få vård 

och sedan skulle de bege sig hem. Men efter ett 

folkmord är det mycket som är oåterkalleligen 
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bly. Families break up, homes and possessions 
are embezzled, borders move and citizenship 
becomes uncertain. 

In some countries, both the authorities and 
local people did not welcome returning refu
gees. This was undoubtedly true of Jewish refu
gees. Their neighbours had not expected them 
to return and bad plundered their belongings 
and taken over their homes. 

The Civil Defence Board ordered the man
agers of emergency hospitals to discover which 
refugees would be returning home. The lists 
from Herrhagen school indicate which patients 
wished to return home and which patients re
frained from so doing. The majority appear to 
have left Sweden, but it is not certain that they 
returned to their old homes. 

EQUIPPED WITH THE BARE NECESSITIES OF 

CLOTHES AND SHOES 

In most cases, patients had to be moved to a 
camp once they had been given a bill of clean 
health and released from the hospital. These 
camps were located all over Sweden, includ
ing Värmland, the county of which Karlstad is 
the capita!. From Herrhagen school the women 
were transported to Filipstad, Göteborg, Loka, 
Vimmerby, Ulricehamn, Kummelnäs and many 
other places. 
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The Polish women who wished to return to 
Poland were moved after release to a collection 
camp at Frostavallen in Höör. The Emergency 
hospital was obliged to equip them when releas
ing them. A memorandum from the Civil De
fence Board dated 28 November 1945 stated "If 
time does not permit the patient to receive full 
equipment, then they must receive the bare ne
cessities of clothes and shoes". 

REUNIONS IN SWEDEN 

It happened that relatives arrived in Sweden to
gether but were then split up for various reasons, 
such as a different healthcare requirement. Nat
urally, they wished to be reunited as soon as pos
sible. In other cases, family members would ar
rive in Sweden without knowledge of each other 
but they could be reunited tl1anks to the efforts 
of the Red Cross. The a rchive of the Emergency 
hospital includes examples of reunions that took 
place in Sweden. 

For one patient, Fanny Feldman, the Jewish 
New Year in 1945 must have brought some con
solation when she received permission to meet 
her sister in Göteborg. Chief surgeon Manfred 
concludes his verdict with the words, "A ticket 
should be issued". Welcome assistance for some
one living on half a krona per day. 

----

förändrat. Familjer är upplösta, hus och bohag 
förskingrade och konfiskerade, gränser föränd
rade och medborgarskap oklart. 

I flera länder var återvändande flyktingar 
ovälkomna av både myndigheter och lokalbe
folkning. Så var särskilt fallet med de judiska 
flyktingarna. Forna grannar hade räknat med 
att ingen skulle återvända och därför plundrat 
deras bohag och övertagit deras bostäder. 

Cirkulär distribuerades från civilförsvars
styrelsen, som gav i uppdrag till föreståndaren 
för sjukhuset att finna ut vilka som ville åter
vända till sina hemländer. Av listorna från Herr
hagsskolan går det att utläsa vilka som önskar 
återvända till sina hem och vilka som avstod. 
Majoriteten tycks ha lämnat Sverige, men det är 
osäkert om de återvände till sina gamla hem. 

UTRUSTAS NÖDTORFTIGAST MED 

KLÄDER OCH SKODON 

I de flesta fall var det nödvändigt för de frisk
förklarade patienterna att flytta till en förlägg
ning efter det att de blivit utskrivna. Dessa läger 
fanns överallt i Sverige, även i Värmland. Från 
Herrhagsskolan transporterades kvinnorna till 
Filipstad, Göteborg, Loka, Vimmerby, Ulrice
hamn, Kummelnäs och många andra orter. 

De polska kvinnorna som ville återvända till 

Polen förflyttades efter friskskrivning till ett 
uppsamlingsläger vid Frostavallen i Höör. Det 
ankom på beredskapssjukhuset att förse dem 
med det mest nödvändiga vid utskrivningen. I 
ett cirkulär från Civilförsvarsstyrelsen den 28 
noven�ber sammanfattas detta som "Skulle av 
särskilda skäl tiden icke medgiva, att patient er
håller full utrustning, [så skall] patienten utrus
tas nöd torftigast med kläder och skodon". 

ÅTERFÖRENINGAR I SVERIGE 

Det förekom att släktingar anlände tillsam
mans till Sverige men skiljdes åt av olika skäl, 
till exempel beroende på olika vårdbehov. För 
dessa var de självklart önskvärt att snarast möj
ligt återförenas. I andra fall hände det att släk
tingar kom till Sverige ovetandes om varandra 
och ändå kunde komma samman med hjälp av 
uppgifter från Röda Korset. I arkiven från be
redskapssjukhuset finns det några exempel på 
återföreningar som skett i Sverige. 

För patienten Fanny Feldman kan man ana 
att det judiska nyåret 1945 förde med sig någon 
tröst när hon fick tillstånd att åter möta sin sys
ter i Göteborg. Överläkare Manfred avslutar sitt 
beslut med orden "Biljett torde utfärdas". En 
kommentar väl så viktig för den som hade en 
dagpenning om 50 öre per dag. 
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Margit Heltai 31/12 1907 - 22/7 1945 Eva Baumöhl 25/9 1926 - 27/12 1945 Sari Berkovitz 14/3 1915 - 1/1 1946 

Rachele Frimerman 27/8 1927 - 11/10 1945 Judit Sandor 1/5 1928 - 16/9 1945 Anna Gluckman 13/4 1916 - 1/1 1946 

Frida Rosenberg 5/2 1922 - 5/8 1945 Cesia Fajer 6/7 1923 - 14/8 1945 Eva Fischer 21/12 1926 - 1/1 1946 

Saba Goldhammer 21/3 1924 - 3/12 1945 Chawa Goslawska 15/4 1924 - 11/5 1946 Regina Malek 21/11 1921 - 12/9 1945 

Estera Juchschneider 

Henrika Lisner, 23/3 1913 - 11/8 1945 

Josefa Wawrzyniak, 26/12 1925 - 16/12 1945 

Fajdla Wolmar 20/6 1915 - 12/12 1945 

För några kom hjälpen för sent 
For same, help came toa late 

We know very little about the women who came 

to Herrhagen school, even though some of them 

remained in Karlstad for the rest of their lives 

and others never recovered and died in the 

school. If it wasn't for the journalists on the local 

newspapers we would have known nothing, and 

nothing would have remained except for official 

documents stored in the county archive. 

If you pass the Jewish cemetery at the junc

tion between the El8 motorway and R63 trunk 

road in Karlstad you will see a collection of iden

tical stones in red granite and the dates of death. 

The Jewish community in the town was very 

small, so there were very few graves prior to the 

Holocaust, and periods between burials were 

lengthy. And then there are the red stones with 

more frequent dates of death. They do not blend 

in well because they are identical and because 

they all date from a short period. 

After a while the irony of these different 

graves sinks in. These women were different, 

and did not fit in Nazi Europe. It is not likely 

that they were fully aware where they had come 

to when they reached what would prove to be 

their final resting place. 

Some of them died in Herrhagen school, oth

ers a short while afterwards, all of them much 

too young and in a place not of their choosing. 

They will always be different, these victims of 

the Nazi dream. 

May the memory of them be at peace and 

may their names be remembered. 

Vi vet egentligen ganska litet om kvinnorna som 

kom till Herrhagsskolan trots att flera blev kvar 

i Karlstad i resten av sina liv och trots att några 

aldrig tillfrisknade utan dog inne i skolan. Det 

var en kaotisk period. Om det inte vore för jour

nalisterna på VF, KT och NWT hade vi inte vetat 

någonting och inget hade funnits kvar, förutom 

myndigheternas handlingar väl undanstoppade 

i Värmlandsarkiv. 

Om man har vägarna förbi den judiska be

gravningsplatsen i korsningen mellan El8 och 

R63 kan man se en samling identiska stenar i 

röd granit med närliggande dödsdatum. Man 

kan konstatera att den judiska församlingen i 

Karlstad var mycket liten och därför finns det få 

gravar och dessa har stora tidsmellanrum mel

lan begravningarna. Men så finns de röda ste

narna med de täta dödsdatumen. De passar inte 

in i bilden, just därför att de är identiska och just 

för att det är korta mellanrum tidsmässigt mel

lan begravningarna. 

Efter en stunds eftertanke inser man ironin 

med dessa annorlunda gravar. Kvinnorna var 

avvikande och passade inte in i det nazistiska 

Europa. Här vilar de på en plats där det i flera av 

fallen är tveksamt om de ens hann uppfatta vart 

de hade kommit. 

Några av dem dog inne på Herrhagsskolan, 

andra dog senare, alla dog i förtid på en plats de 

själva inte hade valt. De får för alltid vila som 

avvikande. De är alla offer för det nazistiska 

drömsamhället. 

Frid vare med deras minne och må deras 

namn vara ihågkomna. 
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Ett hundratal· in'ferner friska 

och 
0 

pa bättring svägen. 
Del\ sista internen oå Herrhags sko.fan lämnade i går Karlstad, och 

· beredskapssjukhuset på Herrhagen är snart ett minne blott.

, I . Det är ett budskap, som säkert hälsa� I · Den första större transporten Desinficeringen i gång. 
med tillfredsställelse av alla föräldrar till gick redan' i november då ett trettiotal I detta tack instämmer också fn.i Mar-elever i Herrhagsskolan. Om inte förr så s;uko fördes till sanatoriet Ekeberga vid garct.i Lychou, som i egenskap av social

I tår barnen komma in i sin gamla skola Axvall. Strax. före jul gick en transport kurator vid sjukhuset inte sparat sig n1-
h . .. , - . på femtio till Sundby sjukhus vid g'?n möda när d�t gällt att ta vara pl in• 0�. 1 mera or�nade forhallanden igen till Strängnäs, den åttonde januari gick tret• tcmcmas intressen. En av dem som buhostcn. Långtifrån glada var emellertid tio till samm� srukhus, i förgår fyrtio rit tungan är också syster · Rut Hcde kvinnor av olika na_tionalitcter som till ett baracksjukhus i närheten av deby på den krävande husmodersposten.här -i Karlstad fått en fristad efter sina Strängnäs. I går återstod alltså. en enda Hon och hennes personal har haft enfruktansvärda upplevelser i de nazistiska ung flicka som cns.un fick åka till ett tungrodd apparat att sköta. Tänk bz.rakoncentrationslägren. De kom hH i som- konvalCS(;enthem i Dalarna. Om • man på vad det inneburit att forsla all matras som skuggor och vrak av· människor räknar med att det varit omkring 270 hl- från centrallasarettets kök. och upp till 

- under det halvår de vistats här bar de temer när\ sjukhuset varit full:,dagt, och Herrhagen I Men allt har gått bra i Us
allra flesta av de·m repat sig så som man att också en ·del dödsfall i_nträflat, så åter- t;ick vare hela personi!lens stora intresseinte trodde vara möjligt när man såg dem slår alltså ett • :tOO-.tal, som komm.it så för uppgiften. Det har varit en bjärtevid hitkomsten. Många har återvunnit längt på. : bättringsvägen att de kommit sak för dem att bered.i de stackars sjukahälsa och krafter och också till en viss tili frisk- eller· konvalescentläger eller kvinnorna en vistelse här, som skall kom•grad livsm·odct. Andra har inte helt åter- rent av scim friskiörklarade direkt ut i ma -dessa att minnas Karlstad med tackställts, men de har dock. bringats på bätt- arbete .. �är i staden har 15-20 styck� samhet. Man 'har velat göra allt för attringsvägen och fått hopp om att kunna Uit arl;>etc och alltså stannat kvar. -E"n försöka hela både deras kroppar och sjäbh friska. · · : dd ungdomar har gått till skolor, anord .. la'r. : Ocfl det har lyckats bättre· än :ma.n

För dem alla har dock Karlstad betytt nade av judiska hjälporganisatloner. :vlgade .hoppas från början. · Hundra en vändpunkt. Nytt liv 'och nytt nopp 1 - Man kan beteckna resultatet som rrlänniskor friska och på bättrlng.svägen,
har här ingjutits hos dem, de har fått er- gott, säger år Lisa Carlsson, s_om den se- det var offret av Herrhagssko!.m värt, in-
fara · mänsklig omtanke och medkänsla., naste tiden varit omtyckt chef för sjuk- te. sant? · 
lindra på om de fäst sig vid staden och I huset. - Det är märkvärdigt 5å bra läk- Nu 1terstår emellertid en omständlig
så småningom kommit att känna J\arlstad ningsprocessen har gått för många av in· p�occdur med dcsmf1ccring, rengörmg
som en slags ersättning för det hem de ·ternerna, och när man ser hur krya och oc rcnoverm av . . . n er sys n
för alltid förlorat! Och undra på om de pigga de ser ut i allmänhet så tycker I!'an ut s överinsyn formalinbesprutas och 
är rädda för åter ett uppb1 >H, åtei: en re- de har hämtat sig bra. såpskuras varenda kvadratmiliimeter av
s1 mot 'främmande människor ·och okän- · I detta sammanhang skulle vi så gä� skol.in och sedan blir det.!Dålarnas och
da platser! J.;är därtill budet plötsligt, vilja tacka alla som hjälpt till att på ett hantverkarnas- tur att �öra sitt. S1 g,mla
kom att den första stora transporten eller annat sätt lysa upp tillvaron för vå• Herrhagsskolan kommer att bli riktigt fin 
sk�lle gå strax före jul blev många för- ra skyddslingar, betonar dr Carlsson. -1 på kuppen!tvivlade. Många starka vänskapsband; Karlstadsborna bar verkligen varit myc- . h�r naturligtvis knutits mellan internerna,' ket snälla därvidlag. A� det_ varit_ t�ck-1 dar fanns de som troget hållit samman· samt och uppskattat bchover Jag val mtc redan från koncentrationslägertidcn och tala om. - . 
det var också en orsak till sorg och för• tvivlan när sådana vänner måste skilja, K ARLSTADS-TIDNINGEN 

åt, den ena kanske för ·att frisk ocl:(åtcr• Saturday 19 January 

ställd gå ut i arbete, den andra för -✓ård vidare pä _ett annat sjukhus. Emergency hospital at Herrhagen closes down 100 patients regaining their health 

The final patient lett Herrhagen school in Karlstad yesterday, and the Emergency 

hospital will soon be only a memory. 

The last patient lett the Emergency hospital on 18 January 1946. 

Beredskapssj u kh uset 
avsked och tårar 

upplöses 

Tears and farewells as the hospital is closed 

As time passed most of the refugees in Sweden 
could be relocated and the need for the Emer
gency hospitals diminished. On 18 January 
1946 the final patient left Herrhagen school 
and immediately afterwards a sanitation team 
moved in to the school to clean it thoroughly. 
Most of the patients by this stage had returned 
to their home countries or to relatives in other 
countries. 

Exactly what constituted the home country 
was not always clear, especially for the !arge 
group of Polish refugees. Poland's barders had 
moved westward, as parts of Germany became 
Poland and parts of Poland were dissolved in to 
the Ukrainian Soviet Socialist Republic. 

For many, home became the place where 
there was somebody they remembered from 
before the war. Several of the women who had 
recuperated in Herrhagen school moved to the 
US, Canada and Brazil. 

Several patients moved to other healthcare 
institutions in Sweden for further treatment. 
Between 15 and 20 women remained in Karlstad 
after 1946. As far as we can find out, none of 
them are still living here today. 

Those who remained were able to do so 
thanks to their finding jobs in local companies 
or by starting education courses. Some did so 

Allt eftersom tiden gick kunde merparten av 
flyktingarna i Sverige förflyttas och behovet av 
beredskapssjukhus minskade. Den 18 januari 
1946 lämnade den sista patienten Herrhagssko
lan och omedelbart efteråt inleddes saneringen 
av skolan. Flertalet av patienterna var då redan 
avresta till sina hemländer eller till släktingar 
som fanns i andra länder. 

Vad som var ens hemland var oklart, inte 
minst för den stora gruppen polska flyktingar. 
Polens gränser flyttades västerut så att delar av 
Tyskland blev Polen och delar av Polen blev Sov
jetiska Ukraina. 

Hem fick för flera bli de ställen där det fanns 
någon person som kunde sammanlänka livet 
med tiden före kriget och Förintelsen. Flera av 
kvinnorna från Herrhagen reste till USA och 
Kanada, och även till Brasilien som nämns på 
annan plats i boken. 

Flera patienter flyttades till andra vårdin
rättningar i Sverige alltefter sina behov. Mellan 
femton och tjugo kvinnor blev kvar i Karlstad 
efter 1946. Vad som är känt finns ingen av dessa 
kvar idag. 

De som blev kvar kunde stanna tack vare att 
de fick anställningar vid olika företag i staden 
eller att de påbörjade utbildning, alternativt fick 
bistånd av judiska hjälporganisationer. 
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after receiving assistance from Jewish aid or

ganisations. 

Margareta Lychou, hospital counsellor, de

scribed how the hospital had received great help 

through the voluntary efforts of local people, 

mainly through donations of radios, books, 

handicraft, etc. 

The following extract is from Karlstads-Tid

ningen dated 19 January 1946: 

"It has become a mat ter of the heart for staff 

at the hospital to help the poor, sick women <lur

ing their stay and the staff will be remembered 

with gratitude. Everything has been done to 

help cure body and soul. They have been more 

successful than could have been imagined from 

the start. One hundred people healthy and im

proving - the sacrifice ofHerrhagen school was 

worth it, don't you think?" 

There is a clear secondary meaning here that 

Sweden needed to prove its goodwill through 

this endeavour. But one can also suspect there 

were bad consciences about the lack of help 

in the 1930s to people who tried to flee from 

Germany. In the 1930s Jews were not a group 

Swedes felt solidarity with. Once they had been 

in Karlstad it is clear that Swedish people had 

begun to see the Jewish people in a different 

light. 

This awareness that Swedish responsibility 

went beyond its borders became the founda

tion for a modern immigration policy in line 

with ideas at the newly formed United Nations, 

which were built on the idea that universal prin-
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ciples of human rights went ahead of national 

borders. 

Herrhagen school was sanitised in accordance 

with routines laid clown by the Medical Board. 

Every millimetre of the building was scrubbed 

with soap and disinfectant. Following the clean

up the building was refurbished and repainted. 

At the start of the new school year in 1946, eve

rything was back to normal. 

The previous school year, 1945, was soon for

gotten and today there is virtually nothing left 

that bears witness to what happened inside the 

building <luring the first year af ter the end of the 

Second World War. 

The final chief surgeon, Dr Lisa Carlsson re

called: 

"During the six months they staid here, their 

health has improved to an extent we could never 

have believed when we saw them arrive." 

It is true that around 95% of the women sur

vived. Most of them could later build families 

and live, as far as we can tel1, normal lives. 

But it was a life in exile, with recurring night

mares and an unwillingness to talk to the people 

close to them about what they bad gone through. 

They carried trauma within themselves like a 

family secret. It was common for the Swedish 

doctors to recommend that they try to forget 

what they had experienced and focus on the fu

ture instead. 

Please, dear reader, think through these 

events. Do not forget what has happened for the 

sake of the future. 

------

Margareta Lychou, kurator, kunde konstatera 

att sjukhuset hade haft stor hjälp av frivilliga 

insatser från vanliga karlstadsbor, i första hand 

genom de donationer av radioapparater, böcker, 

handarbete etc. som de bidragit med. 

I Karlstads tidningen kan man läsa den 19 

Januan: 

"Det har varit en hjärtesak för dem [personalen 

på sjukhuset] att bereda de stackars sjuka kvin

norna en vistelse hä1; so111 skall komma dem att 

minnas Karlstad med tacksamhet. Nian har velat 

göra allt för att försöka hela både deras kroppar 

och själar. Och det har lyckats bättre än man vågat 

hoppas från bö,jan. Hundm människor/riska och 

på bättrings\lägen, det \/ar offret a\l Herrhagssko

lan \lärt, inte sant?" 

Det finns en tydlig undertext av Sveriges behov 

av att visa sin godhet genom denna handling, rätt 

och rimligt i förhållande till denna stora insats. 

Men man kan misstänka att det också finns ett 

dåligt samvete for den bristande hjälpen under 

30-talet till de då nödställda flyktingarna från

främst Tyskland. Då, på 30-talet, ingick inte ju

darna i den grupp som man kände ett solida

riskt och gemensamt ansvar for. När de väl kom

till Karlstad kom de tydligt att uppfattas som en

del av vårt gemensamma ansvar.

Just denna upplevelse av att svenskarnas an

svar sträcker sig utanför Sveriges gränser kom 

att utgöra grunden for en modern flyktingpo

litik och låg i linje med det nybildade FN som 

vilade på universella principer om mänskliga 

rättigheter framför nationella avgränsningar. 

Herrhagsskolan sanerades efter uppgivna ru

tiner från Medicinalstyrelsen. Varje kvadratmil

limeter rengjordes med både såpa och desinfice-

ringsmedel. Efter desinficeringen renoverades 

byggnaden och målades om helt och hållet, så 

till skolstarten hösten 1946 kunde verksamhe

ten återgå till de vanliga rutinerna. 

Läsåret 45/46 blev med tiden en händelse 

som bleknade och föll i glömska och idag finns 

det nästan inget som påminner om händelsen 

på skolan. 

Den siste överläkaren dr. Lisa Carlsson kon

staterade: 

- Under det halvår som de vistats här har de all

ra flesta repat sig på ett sätt som man inte trodde

var möjligt när man såg dem vid ankomsten.

Det är sant att ca 95 % av kvinnorna på sjuk

huset överlevde. Flertalet bildade familjer och 

levde, vad vi får anta, ett gott liv. 

Men det var ett liv i förskingring, med åter

kommande mardrömmar och en ovilja att be

rätta for sina närmste vad de gått igenom. De 

fick bära på ett trauma som en slags familjehem

lighet. Det var inte ovanligt att svenska läkare 

rekommenderade dem att glömma var de varit 

med om och att fokusera på framtiden. 

Du som läst denna bok idag låt den vara en på

minnelse. Glöm inte vad som varit for framti

dens skull. 
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Personliga berättelser och minnen 
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In this chapter you will meet sorne of the people 

from inside and outside the Emergency hospital 

at Herrhagen school. 

After more than 60 years, it is not an easy 

task to trace the people who were at the hospital. 

Nor is it easy for them to remember what they 

experienced. The stories that follow are person

al memories of people who were in or around 

Herrhagen school in 1945. 

The aim has not been to provide an objective 

or complete narrative but rather to bring the pe

riod to life through individual memories. 
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I detta kapitel möter du några av de personer 

som fanns i och runt Beredskapssjukhuset vid 

Herrhagsskolan. 

Det är en svår uppgift att mer än sextio år efter 

händelsen hitta dem som var med när det hände 

och det är inte alltid lätt för dem att komma ihåg 

vad de var med om och vad de senare fått höra. 

I de berättelser som följer får ni personliga min

nesbilder både från dem som var inne i sjukhu

set och från dem som fanns utanför. 

Ambitionen är inte att ge en objektiv eller 

heltäckande berättelse utan snarare att levande

göra det som hände med hjälp av olika personers 

enskilda minnen. 

Vad många minns 
What many people remember 

FEW KNEW WHAT HAPPENED IN THE TOWN 

In an attempt to capture the personal memories 

of people who lived in Karlstad when Herrhagen 

school was home to women and girls who had 

been held in the Bergen-Belsen concentration 

camp, a series of interviews were arranged. It is 

rather remarkable that so few people in Karlstad 

are aware of what took place at the school in their 

midst. Among those interviewed, however, there 

is consistent agreernent about the rnain details. 

MILITARY EQUIPMENT 

Bror Alfredsson, who was a conscripted soldier 

in the Karlstad regiment, I 2, when war broke 

out, remembers driving equipment from the 

regiment to the school. He was serving with 

the emergency services and was not allowed to 

leave barracks. The only exception was when 

Herrhagen school was to be equipped as a hos

pital. All the equipment was stored at the regi

mental barracks and was to be delivered by the 

emergency service staff. 

WHEN THE TRAIN ARRIVED 

People remember when the train carrying the 

women arrived at the end ofVasagatan. Some of 

the women and girls on the train were so weak 

Sammanställt av Inger Berggren 

FÅ VET VAD SOM HÄNDE I STADEN 

För att försöka fånga Karlstadsbornas personliga 

minnen från tiden när Herrhagsskolan var hem 

för ett antal kvinnor och flickor från Bergen

Belsen-lägret har flera personer intervjuats. Frå

gar man karlstadsbor i gemen är det märkligt att 

så få har en uppfattning om vad som hände på 

Herrhagsskolan. Av de intervjuade vittnar dock 

de flesta om samma händelser. 

UTRUSTNING FRÅN VÄRMLANDS REGEMENTE 

Bror Alfredsson, som var värnpliktig på Värm

lands regemente under kriget, berättar att han 

körde materiel från regementet till Herrhags

skolan. Han hade beredskapstjänst en vecka i 

taget och fick då inte lämna kasernerna. Vid ett 

tillfälle gjordes dock ett undantag och det var 

när Herrhagsskolan skulle utrustas till sjukhus. 

All materiel för detta ändamål förvarades på 

regementet och kördes till skolan av dem, som 

hade beredskapstjänst. 

NÄR TÅGET KOM 

Man minns när tåget kom till hållplatsen där 

Vasagatan slutar vid järnvägen. På tåget fanns 

kvinnor och flickor, en del av dem var så med

tagna att de låg på bårar och flyttades över från 
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they had to be carried on stretchers and were 

taken by ambulance the short way up the hill 

to the school. Others could walk unaided. Local 

people stood by the roadside to see the women 

arrive. They saw thin, undernourished women 

and girls struggling up Vasagatan. 

A SCHOOL IN QUARANTINE 

The school was surrounded by a temporary, 

high wall topped with barbed wire. Many peo

ple remember this imposing fence and that there 

was a general fear of coming into contact with 

people infected with tuberculosis staying at the 

school. But there were still ways of communicat

ing with the women and some friendships were 

forged. Town people were allowed to invite the 

women into their homes, but first they had to 

sign a form saying it was their own risk if they 

were infected with tuberculosis. 

LEARNING BETTER GERMAN 

Quite a few people took the chance to contact 

the women so as to improve their German. The 

women lowered baskets on ropes from the high 
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windows on the west side of the building, on 

Karlagatan, in order to receive presents, food 

and fruit. Some people threw food packages and 

other items over the fence. But most people just 

wanted to try out their German, so they stood at 

the entrances and shouted out a few words. Some 

strong contacts were made and a few friendships 

were made for life. 

CHILDREN MOVED TO OTHER SCHOOLS 

The children who should have studied at 

Herrhagen school in 1945-46 went instead to 

other schools in town. This meant quite a trek 

across town for some people, and the welcome 

from existing students wasn't always positive. 

Fights between rival school gangs broke out! 

Before the start of the 1946-47 school year 

Herrhagen school was completely renovated 

and new works of art were put up in the assem

bly hall. Many pupils remember the bright and 

shiny new school. The previous year's events 

soon fell from memory and the school gained a 

new identity. 

I 
tåget till ambulanser för den korta transporten 

upp till skolan, andra kunde gå själva. Stadens 

invånare stod i flera led utefter gatan för att få en 

skymt av de stackars människorna som skulle 

få bo i deras stad. Man såg magra, undernärda 

kvinnor och flickor, som släpade sig uppför Va

sagatsbacken. 

INHÄGNAD SKOLA 

Hela skolanläggningen inhägnades noggrant 

med ett högt staket som kröntes med taggtråd. 

Just detta att man hade ett ordentligt staket om

kring skolan minns många och man kommer 

också ihåg att man var livrädd för att komma 

i närheten av de tuberkulossmittade männis

korna, som vistades på skolan. Men det hände 

att man kunde kommunicera med kvinnorna 

och att man blev god vän med dem. Om man då 

ville kunde man få bjuda hem dem. Men man 

fick skriva på ett intyg att det skedde på egen risk 

om man skulle bli smittad av tuberkulos. 

FÖRBÄTTRA TYSKA SPRÅKET 

Det var många som tog chansen att försöka att 

komma i kontakt med kvinnorna för att få tala 

tyska. Internerna firade ned korgar från fönst

rena på skolans västra sida, mot Karlagatan, 

för att kunna ta emot presenter, meddelanden, 

frukt och mat. En del människor slängde också 

matpal<et och annat över staketet. Men de flesta 

ville bara få tala tyska, så de stod vid ingångarna
till skolgården och försökte sig på att säga några 

ord. En del fick bra kontakt med kvinnorna och 

blev vänner för livet. 

MAN FICK GÅ I SKOLA INNE I STADEN 

De elever, som skulle ha gått i Herrhagsskolan 

läsåret 1945- 46 fick flyttas till andra skolor i sta

dens centrum. Med dåtidens mått mätt var det 

en lång vandring för eleverna och man blev inte 

alltid så väl mottagen inne i staden. Slagsmål 

mellan gäng förekom redan då! 

Inför läsåret 1946-47 renoverades Herrhags

skolan totalt och bland annat sattes konstverket 

i aulan upp. Många elever vittnar om en fräsch, 

"ny" och ändamålsenlig skola. Därmed föll fö

regående års händelser i glömska och skolan fick 

ny identitet. 
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Hertha Spier 
Maiden name: Gruber 
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BORN IN BIELSKO-BIALA 

Hertha was 27 when she arrived in Karlstad 

from Bergen-Belsen, dangerously ill with tuber

culosis and badly underweight, weighing just 28 

kg. Hertha and her family came from the Polish 

town of Bielsko-Biala. 

Hertha was the only survivor of her family. 

Her mother, father and four siblings all died at 
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FRÅN STADEN BIELSKO-BIALA 

Hertha var 27 år när hon kom till Karlstad från 

Bergen-Belsen svårt sjuk i tbc och kraftigt un

derviktig, hon vägde endast 28 kg. Hertha och 

hennes familj kom från den polska staden Biel

sko-Biala. 

Hertha var den enda överlevande av sin fa

milj, mamma, pappa och fyra syskon dog under 

various places <luring the Holocaust. Bielsko

Biala is in southern Poland, not far from the 

Slovak barder. The city of Oswiencim, better 

known by its German name of Auschwitz, is just 

a few miles away, and tbis was where the major

ity of the Jewish population was sent. 

BERGEN-BELSEN 

Hertha was imprisoned in the Krakow ghetto 

and later in Plaszow concentration camp, near 

Krakow. It was from Plaszow that she was moved 

to Auschwitz. When the Soviet Red Arrny be

gan storming west in January 1945 Hertha and 

thousands of others were forced on the so-called 

Death Marches to camps inside Germany. She 

ended up in Bergen-Belsen before being freed 

and evacuated to Sweden. 

Hertha is a survivor of the Holocaust and 

every survivor has their own special circum

stances for why they staid alive. In Hertha's case 

much of it was due to her being a skilful seam

stress who was used by the Germans to sew their 

uniforms and anything else required for the war 

machine. 

She spent same of the years in the concentra

tion camps with her sister, who was married but 

had been separated from her husband by the 

Germans. The two sisters shared everyday life 

in the Nazi camps and experienced the brutali

ties together, which was a solace and a source of 

hope. 

Hertha's sister lived right up to just two weeks 

before the liberation of Bergen Belsen. She died 

of hunger and illness. 

TO HERRHAGEN SCHOOL 

Suffering from tuberculosis, Hertha was sent to 

Herrhagen school when she arrived in Sweden. 

Her life began to turn back to normal at last. 

Förintelsen vid olika platser. Bielsko-Biala lig

ger i södra Polen inte långt från den slovakiska 

gränsen. Staden Oswiencim, mer känd under 

sitt tyska namn Auschwitz, är endast några mil 

bort och det var dit majoriteten av den judiska 

befol knfogen skickades. 

BERGEN-BELSEN 

Hertha stängdes in i Krakows getto och senare i 

koncentrationslägret Plaszow, som ligger i Kra

kow. Från det lägret fördes hon till Auschwitz 

och inför Röda armens ankomst i januari 1945 

fördes Hertha och tusentals andra delvis till fots 

på de s. k. dödsmarscherna till läger inne i Tysk

land. Slutligen hamnade Hertha i Bergen-Belsen 

där hon befriades och evakuerades till Sverige.

Hertha är överlevande från Förintelsen och 

för varje överlevande finns det speciella omstän

digheter kring varför de överlevt. I Herthas fall 

berodde det till stor del på att hon var en duk

tig sömmerska och användes av tyskarna för att 

sy uniformer och annat som var nödvändigt i 

krigsindustrin. 

Hon tillbringade också åren i läger med sin 

syster, som var gift men, skildes från sin man i 

en tyskarnas selektioner. De båda systrarna de

lade lägerlivets vardag och brutalitet med varan

dra, vilket gav visst hopp och någon att lita på. 

Systern levde ända fram till två veckor före 

befrielsen av Bergen-Belsen då hon avled till 

följd av svält och sjukdom. 

TILL HERRHAGSSKOLAN 

I Sverige fördes Hertha som tbc-sjuk kvinna till 

Herrhagsskolan i Karlstad och det var där som 

livet började återvända. 

När krafterna började komma tillbaka fick 

Hertha kontakt med svenska ungdomar i sam

ma ålder. Vid staketet mellan Herrh,agskolan 
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\,Vhen her strength returned, Hertha made 

contact with Swedish women of her age. At the 

fence between the school and Vasagatan, Her

tha spoke with ber new friend Kajsa, and on the 

ice between Orrholmen and Mariebergsskogen 

another new friend, Nils, showed her a shortcut 

on the way home from a dance. These meetings 

between curious but well-meaning residents of 

Karlstad gave Hertha same welcome light relief 

from the honors she had experienced in Nazi 

Europe. 

MARRIED IN BRAZIL 

After spending time in Karlstad Hertha didn't 

know where to go next. The Red Cross was very 

busy finding homes for refugees spread all over 

the world. 

Returning to Poland was very complicated, 

not to mention the trauma of returning to her 

borne town as the only survivor of her family. 

Would her home still be there? Who lived there 

now? How could she prove it was her home? 

Where would she work? 

Hertha's sister, who had died in Bergen

Belsen, had a friend in Brazil, whom the Red 

Cross contacted using details supplied by Her

tha. This lady was prepared to take Hertha inta 

her home while Hertha sorted her life out. 

In Brazil, Hertha met a German Jew whom 

she married. Together they ran a fashion busi

ness making clothes. 

Hertha was a good friend of Kajsa from 

Herrhagen and they have now started corre

sponding with each other again after a gap of 

more than 50 years when neither knew where 

the other was. 
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och Vasagatan kunde Hertha få en pratstund 

med sin nya väninna Kajsa och på isen mellan 

Orrholmen och Mariebergsskogen lockade den 

nye vännen, Nils, henne till en genväg på väg 

hem från dansen. Dessa möten mellan nyfikna 

och välmenande karlstadsungdomar blev till 

några ljusa minnen i en ungdomstid som i öv

rigt förstörts i det nazistiska projektet. 

GIFTE SIG I BRASILIEN 

Efter tiden i Karlstad visste inte Hertha vart hon 

skulle ta vägen. Röda korset var fullt upptagna 

med att finna hem till alla flyktingar som var 

spridda runt om i hela världen. 

Att återvända till Polen var förenat med stora 

komplikationer för att inte nämna det trauma

tiska att återvända som den enda kvarvarande 

familjemedlemmen. Fanns hemmet kvar? Vilka 

bodde där nu? Hur kunde hon bevisa att det var 

hennes hem? Var skulle hon arbeta? 

Det visade sig att Herthas syster som dog i 

Bergen-Belsen hade en väninna i Brasilien som 

Röda korset fick kontakt med efter uppgifter 

från Hertha. Denna kvinna var villig att ge Her

tha ett hem i väntan på att hon kunde ordna sitt 

liv. 

I Brasilien mötte Hertha en tyska-judisk man 

som hon gifte sig med och de drev senare till

sammans ett modeföretag inom klädbranschen. 

Hertha blev god vän med Kajsa från Herrha

gen och de håller alltjämt kontakten trots ett up

pehåll på mer än 50 år då ingen av dem viste var 

den andra fanns. 
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Overlevande A21646 
Survivor A21646 

Brazilian author Tailor Diniz has ,�,ritten about 

Hertha Spier's life in a book entitled Survivor 

A21646. The book is written in Portuguese and 

has not been fully translated inta Swedish. 

One of the chapters is about Hertha's life in 

Karlstad and a short extract is presented on the 

following pages. The translation is by Helena 

Wermcranz. 

Den brasilianske författaren Tailor Diniz har 

i boken ÖverlevnnaeA21646 skildrat Hertha 

Spiers liv. Boken är skriven på portugisiska och 

finns inte översatt i sin helhet till svenska. 

Ett kapitel handlar om hennes tid i Karlstad 

och ett kort utdrag ur detta kapitel redovisas på 

kommande sidor. Översättningen till svenska är 

gjord av Helena Wermcranz. 
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Survivor A21646 

Hertha Spier had to stay in Bergen-Belsen until, 

following an initiative by the Swedish govern

ment and with the help of the Red Cros, it was 

decided that survivors suffering from tubercu

losis should be treated in Sweden. Transport was 

arranged quickly and Hertha arrived in Malmö 

on 15 July 1945, the day she celebrated her 27th 

birthday. 

The reception she and the other women re

ceived when they arrived in the town was typi

cal of the attention and treatment they would 

receive <luring the months following their arriv

al. The authorities in the town had organised a 

reception at the entrance to the town where the 

buses transporting the women stopped. People 

were standing by the roadside waving Swedish 

flags, a sign of welcome and hospitality. 

After a check-up and yet another haircut, this 

time for hygienic reasons, they arrived in Karl

stad, a town near Malmö, where a school had 

been converted into a hospital to treat tubercu

losis patients. 

This is where Hertha began to get back to a 

normal life once the illness was under control 

and she started to go up in weight. Even though 

she was still weak she did all she could to speed 

her recovery. Despite problems moving she 

found a blanket that she sewed into a dress, sit

ting in bed. She wore the dress for much of her 
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convalescence. Right from the start the people 

ofKarlstad showed a great deal of love and con

sideration for the survivors. It was common for 

people to visit the hospital, many just out of cu

riosity, others to offer help and support. Du ring 

one such visit a young Swedish girl, Kajsa, who 

could speak German, struck up a friendship 

with Hertha and asked if there was anything 

Hertha wanted, something that would cheer her 

up and help pass the time. 

Hertha, whose strict daily diet consisted of 

oat porridge and milk quickly replied, "I would 

like some pickled herring." 

The following day, to her delight, her new 

friend handed over the delicacy. And as Her

tha regained her independence and was allowed 

to leave the hospital, Kajsa went with her and 

showed her the town. 

Another friend of Hertha's, Genia, also re

cuperating in Karlstad, accompanied them on 

these walks. One day when they were looking 

for a handicraft exhibition they came across a 

young man who had just parked his motorbike 

by the roadside. He knew where the exhibition 

was and showed them to the address. This meet

ing with Nils Schullström, Nisse, was the start of 

another friendship that would last <luring Her

tha's stay in Karlstad. 
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Overlevande A 21646 
Hertha fick stanna i Bergen-Belsen tills det, ge

nom ett initiativ från regeringen i Sverige, via 

Röda Korset, blev bestämt att de överlevande 

som drabbats av tuberkulos skulle få behand

ling i det landet. Transporten ordnades snabbt 

och Hertha anlände till Malmö den 15 juli 1945, 

samma dag som hon fyllde 27 år. 

Mottagandet som de fick när de körde in i 

staden blev typisk för den behandling och den 

uppmärksamhet som hon fick månaderna som 

följde på hennes ankomst: för att ta emot bus

sen som transporterade de befriade fångarna 

hade de lokala myndigheterna organiserat ett 

mottagande vid infarten till staden. Folk stod 

längs vägen och viftade med svenska flaggor, ett 

tecken på välkomnande och gästfrihet. 

Efter en check-up och ytterligare en hårklipp

ning, denna gång av hygieniska skäl, fördes de 

till Karlstad, en stad som ligger nära Malmö där 

en skola hade förvandlats till sjukhus speciellt 

för behandling av de överlevande. 

Först där börjar Hertha att återfå ett normalt 

liv sedan man fått tuberkulosen under kontroll 

och hon börjat gå upp i vikt. Fast hon fortfa

rande var väldigt svag ansträngde hon sig för 

att skynda på återhämtningen. Och trots stora 

svårigheter att röra sig fick hon tag på en filt som 

hon sedan för hand sydde om till en dräkt, sit

tande i sin säng. Den använde hon sedan länge 

under sin konvalescens. 

I Karlstad blev de överlevande redan från 

ankomsten mottagna med kärlek och omtanke 

av staden invånare. Det hörde till vanligheten 

att folk besökte sjukhusområdet, många av ny

fikenhet och andra för att erbjuda sitt stöd och 

sin hjälp. Under ett av dessa besök blev en ung 

svensk flicka, Kajsa, som talade tyska, förtjust i 

Hertha och hon frågade om det var något Her

tha önskade sig, något som kunde göra henne 

lycklig och hjälpa henne att fördriva tiden. 

Hertha, vars rigorösa diet dagligen föreskrev 

endast havregrynsgröt och mjölk svarade snabbt 

"Jag skulle vilja ha Matjessill". 

Följande dag fick hon, till sin förtjusning, ur 

den nya väninnans händer ta emot den så efter

längtade delikatessen. Och allt eftersom Hertha 

återfick sin självständighet och fick lämna sjuk

huset, började Kajsa följa henne på promenader 
' ' . 

1 omg1vn111garna. 

Under denna tid promenerade hon också 

med väninnan Genia som liksom Hertha åter

hämtat sig i Karlstad. En dag då de båda sökte 

efter ett ställe där det pågick en hantverksut

ställning stötte de ihop med en ung man som 

just parkerat sin motorcykel vid trottoaren. Han 

vissta var utställningen fanns och följde dem till 

den efterfrågade adressen. Vid detta möte med 

Nils Schullström, Nisse, föddes ännu en vän

skap som skulle vara under hela Herthas vistelse 

i Karlstad. 
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J(ajsa Persson 
Maiden name: Johannesson 

86 

Kajsa was 16 and had just finished secondary 

school. She was bright, but in 1945 upper sec

ondary school was only possible for people with 

wealthy parents. Kajsa's mother was a nurse and 

her father had died a few years earlier, so the 

only thing for Kajsa to do was look for a job. 

But in the summer of 1945 after finishing 

school and before she needed to find work, she 

had a short period with nothing to do. It was at 
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Kajsa var sexton år och hade just tagit realen. 

Visst hade hon läshuvud men 1945 var gymna

siestudier inte möjliga om man inte hade föräld

rar som kunde bekosta dem. Kajsas mamma var 

sjuksköterska och pappan hade gått bort några 

år tidigare, så för Kajsas del återstod endast möj

ligheten att söka sig ett arbete. 

Men just sommaren 1945, efter realexamen 

och innan hon började arbeta, uppstod en kort 

this time that the refugees from Bergen-Belsen 

arrived in Karlstad. 

Kajsa and her mother lived on Herrhagsga

tan 16, so there was plenty of opportunity to 

follow events at the school. As a member of the 

Red Cross, Kajsa already had an interest in these 

matters. 

Whilst walking past the school she noticed 

that a double-fence was being put up to separate 

patients from townsfolk. She could see that it 

was not only the people standing outside who 

were interested in the patients. The patients 

themselves sought contact with other people 

than those who were attending on them. That 

was how 16-year-old Kajsa understood the situ

ation. 

HAD STUDIED GERMAN 

Kajsa had studied German and spoke the lan

guage well. Her mother was a nurse so she un

derstood how to care for people. Without cer

emony she marched up to chief surgeon Jean 

Manfred and declared herself willing to help. 

She was given a pass and told that she entered 

the building at her own risk. 

LISTEN ED TO THE PATIENTS 

Kajsa recalls that life inside Herrhagen school 

was Spartan. In each room there were 4-5 pa

tients and at least one of them was often danger

ously ill with a high temperature. 

There wasn't too much to do <luring the day so 

Kajsa sat with the patients and talked with them 

or went for a walk. She shared their sorrow and 

<lid the important job of listening to them. 

For most of the patients the most important 

activity was to find their relatives. Kajsa sat with 

them when they wrote their letters to the Red 

Cross and when they received their answers. 

tidsfrist. Av en ren tillfällighet sammanföll den

na med ankomsten av flyktingar från Bergen

Belsen till Herrhagsskolan. 

Kajsa och hennes mamma bodde på Herr

hagsgatan 16 så det fanns gott om tillfälle att 

följa h1ändelseutvecklingen på skolan. Intresset 

fanns där från första stund, inte minst eftersom 

Kajsa redan var aktiv i Röda korset. 

När Kajsa promenerade utanför skolan lade 

hon märke till att man satt upp dubbla stängsel 

runt skolgården för att skilja patienter från all

mänheten. Hon kunde se att det inte bara var 

de som stod på utsidan, som var intresserade av 

patienterna. Också patienterna var i behov av att 

få kontakt med andra människor än dem som 

vårdade dem. Det var åtminstone så den sexton

åriga flickan förstod situationen. 

HADE LÄST TYSKA 

Kajsa hade läst tyska i fem år och kunde använ

da språket obehindrat. Dessutom var mamman 

sjuksköterska så lite kunde hon om omvårdnad 

också. Hon stegade helt sonika in till överläka

ren Jean Manfred och förklarade att hon ville 

hjälpa till med vad som kunde behöva göras. 

Hon beviljades en "passersedel" och fick reda på 

att det hela skedde på egen risk. 

LYSSNADE PÅ PATIENTERNA 

Livet inne på Herrhagskolan beskriver Kajsa 

som "spartanskt". I varje sal låg det 4-5 patienter 

och det kunde ofta vara så att någon av dem var 

svårt sjuk med hög feber. 

Det fanns inte mycket att göra på dagarna 

så Kajsa satt med patienterna och pratade el

ler promenerade med dem. Framför allt delade 

hon deras sorger och fyllde deras behov av att bli 

lyssnade på. 

Vardagen för patienterna handlade till stor 
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In between the letter writing and opening, 

everyday life went on. 

"We tried to show them some of our Swed

ish culture and we served them pickled herring," 

recalls Kajsa. 

Kajsa doesn't exactly remember the pickled 

herring, but Hertha Spier remembers it very 

well. Kajsa and Hertha became good friends de

spite Hertha being ten years older, which is a lot 

when you are 16. But a difference in age between 

someone who has just survived the Holocaust 

and someone who represents the outside world 

is not significant. The fact that Kajsa was there, 

could speak German and ca red about other peo

ple meant much more than age. 

Kajsa remembers that explaining Swedish 

food customs was just one of her activities. She 

also ran errands to find the ingredients needed 

to coole the food the patients were used to eat

ing. 

Sornetimes they tried to set up entertainment 

for the women and girls. Kajsa recalls an Orien

tal party in the school assembly hall. They sewed 

clothes out of curtains, danced and sang. Her

tha was good at needlework and had trained as a 

dancer, so she played a central role in the show. 
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I LIVED AMONG THEM 

Hertha had seen all the rnembers of her family 

die or be sent to certain death, all except one 

brother. For a long time she put a lot of faith in 

hoping that her brother was alive and that they 

would be able to recreate at least a small part of 

the life they had before the Holocaust. Hertha 

did her best to find him via the Red Cross. Kajsa 

was there when the reply came. Hertha's brother 

had been shot to death trying to escape from a 

camp in Austria. 

There were no words to express how Hertha 

felt when her final hope of reunion was shat

tered. 

Kajsa listened to a lot of stories told by the 

patients, stories that would later become a part 

of Europe's history and the memory of the Hol

ocaust. She found it hard to understand all of 

the cruelties suffered by the women. She didn't 

know how human beings could treat each other 

so. 

"I had no reason to doubt their stories. I heard 

the same things from all of them and I lived with 

them," she says. 

del om att hitta sina anhöriga. Kajsa var med när 

de skrev sina förfrågningar till Röda korset och 

när svaren kom tillbaka. 

Mellan dessa brev fick tiden fyllas ut med var

dagsbestyr. 

- Vi försökte visa lite av den svenska kulturen

och servera matjessill.

Även om inte Kajsa själv kom ihåg att det var 

just matjesill minns Hertha Spier det mycket väl. 

Kajsa och Hertha blev goda vänner trots ålder

skillnaden på mer än tio år, vilket är mycket när 

man är sexton. Men ålderskillnaden mellan den 

som precis överlevt Förintelsen och den som 

representerar omvärlden har ingen betydelse. 

Det faktum att Kajsa var där, kunde tyska och 

brydde sig om människorna, betydde mycket 

mer än ålder. 

Kajsa berättar också att det inte bara var fråga 

om att lära ut svensk matkultur. Hon gick flera 

ärenden för att få tag på ingredienser som be

hövdes för att laga maträtter från patienternas 

hemländer. 

Ibland försökte de ordna uppträdande inne 

på skolan med patienterna. Kajsa berättar om 

en orientalisk fest i skolans aula. De sydde ldän

ningar med hjälp av gardintyg de kommit över 

och sedan dansade de och sjöng. Hertha som var 

duktig sömmerska och utbildad dansös fick en 

central roll i framträdandet. 

JAG LEVDE BLAND DEM 

Hertha hade sett alla sina familjemedlemmar dö 

eller sllickas bort till en säker död, alla utom en 

av sina bröder. Under en lång tid satte hon hop

pet till att åtminstone denne bror var i livet och 

att de på så sätt skulle kunna återskapa något 

från tiden för Förintelsen. Hertha eftersökte ho

nom via Röda korset.När svaret kom var Kajsa 

på plats. Brodern hade blivit ihjälskjuten under 

ett flyktförsök från ett läger i Österrike. 

Det fanns naturligtvis inga ord som Hertha 

kunde använda för att förklara hur det kändes 

när det sista hoppet återförening grusats. 

Kajsa lyssnade till många berättelser från pa

tienterna, berättelser som senare kom att bli en 

del av Europas historia och minnet av Förintel

sen. Hon hade svårt att förstå alla de hemskheter 

kvinnorna gått igenom och hur man kunde göra 

så mot andra människor. 

- Men jag hade ingen anledning att betvivla de

ras historier. Jag hörde ju samma saker från dem

allihop och jag levde ju med dem.
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Herrhagen school in Karlstad became home for 

many women and children liberated from the 

Nazi concentration camps. Most of them, per

haps all of them, were Jewish. They stayed at the 

school from July to December 1945. 

My mother, who previously nursed sick peo

ple at the sanatorium in Varberg and Svenshö

gen, got a job at the school <luring the period 

when it was an Emergency hospital. There were 

three of us children at home. I was the eldest and 

so I remember some of things that happened 

and what was said. 

This was a big event in Karlstad, which was a 

small town in 1945. People in the town were not 

used to meeting people of a different nationality. 

A lot of people visited the patients in the hospi

tal. There was an age lim it of 15 for visitors which 

annoyed me because I was only 14 in 1946. The 

plight of the women and children moved people 

and this was when we realised just how evil the 

Nazis were. This was specially true for us young 

people, because it was hard for us to understand 

what the war was about up till then. 

I remember that my mother was very upset 

at times. Many of them died, some from tuber

culosis. Mother often sat with them and I know 

it caused her distress. Many of the patients had 
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Systrarna Britt Laven och Monika Lundberg är döttrar till Asta 

Charlotta Mathiasson som vårdade de tuberkulossjuka kvinnorna. 

Sisters Britt Laven and Monika Lundberg are the daughters of 

Asta Charlotta Mathiasson, who nursed tuberculosis patients in 

Herrhagen school. 

Britt Laven: 
Dotter till en av sjuksköterskorna 

Daughter of one of the nurses 

trouble eating at first, but they soon improved. 

Mother often talked about a young girl called 

Hanka. She was just four years old. She would 

seek out the adults and say "Mummy died in the 

camp". She cried a lot, but regained her spirits as 

ber health recovered. 

There were other children there, too, and all 

of the adults helped to get them to eat and play. 

Mother said how the older patients took care of 

the younger ones. 

Mother talked about the joys and sorrows 

expressed when the newspapers arrived with 

lists of survivors and the dead. The names on 

the lists were relatives and friends of the people 

at the school. Sometimes it got very dramatic. 

There were tears and laughter. 

I know that some of the people who recov

ered in the hospital remained in Karlstad and I 

believe a few married boys from Karlstad. I re

member seeing some of them in the town after

wards. 

One thing I am certain of is that the people of 

Karlstad became aware of the tragedies and were 

shaken by what they heard in a way that would 

never have happened just by listening to the ra

dio. It was a useful experience for us Swedes who 

had been spa red the ravages of war. 

-------

Några av patienterna på Herrhagssl<0lan. Sköterskan 

Asta Charlotte Mathiasson längst till vänster. 

Bilden tillhörBritt Laven. 

Same of the patients at Herrhagen school. Nurse Asta 

Charlotte Mathiasson is furthest left. 

The picture belongs to Britt Laven. 

Herrhagsskolan i Karlstad blev hemvist för 

många kvinnor och barn från nazisternas kon

centrationsläger. De flesta - kanske alla - var ju

dar. Tiden de vistades på skolan var från juli t o 

m december1945. 

Min mor, som tidigare arbetat med sjuka 

människor på sanatorium i Varberg och Svens

högen, sökte och fick tjänst på Herrhagsskolan 

under den här tiden. Vi var 3 barn hemma. Jag 

var äldst och kommer därför ihåg lite grand av 

det som hände och berättades. 

Det här var en stor händelse i Karlstad, som 

väl mera var en småstad 1946. Människorna här 

hemma var ju inte så vana vid folk av andra na

tionaliteter. Många var de människor som be

sökte skolan och träffade dem som bodde där 

under denna tid. Åldersgränsen var 15 år, vilket 

förargade mig en hel del. Jag var 14 år 1946. Det 

hela berörde folk och många fick upp ögonen för 

nazisternas grymhet, särskilt då bland oss yngre 

som inte förstått eller uppfattat kriget som rik

tigt verkligt förrän då. 

Jag konmer ihåg att mamma ibland var 

mycket upprörd. Många dog ju, en del av tu

berkulos. Mamma fick ofta sitta och vaka och 

jag vet att hon led med dessa kvinnor och barn. 

De flesta av "patienterna" hade problem med att 

äta, särskilt i början. Det blev efter hand bättre! 

Mamma berättade ofta om en liten flicka som hette 

Hanka. Hon var i fyraarsåldern. Hon tydde sig till 

de vuxna och sa ofta: "Mamma dog på läger". Ofta 

grät hon, men blev efter hand gladare och friskare. 

Det fanns ju också andra barn där och alla vuxna 

hjälptes åt att få dem att äta och leka. Mamma 

tyckte att de äldre "patienterna" i stor utsträck

ning tog hand om och hjälpte barnen. 

Min mor berättade också om glädjen och 

även sorgen när det anlände tidningar med lis

tor på personer som var i livet och även upp

gifter om vilka som var döda. Det handlade 

om släktingar och vänner till dessa människor. 

Det var ofta stor dramatik. Det utspelades starka 

scener av både glädje och sorg. 

Jag vet att några av de personer som vistades 

på Herrhagsskolan blev kvar i Karlstad och jag 

tror också att någon eller några av dem gifte sig 

med pojkar ifrån Karlstad. Jag kommer ihåg att 

jag såg dem därefter i stan. 

En sak tror jag och det är att Karlstadsbor

na blev medvetna och skakade på ett sätt som 

de inte blivit av nyhetssändningarna i radio. 

En nyttig erfarenhet för oss svenskar som varit 

förskonade från krigets fasor. 
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Där, bakom de tre mörka fönstren i tredje våningen längst till höger, bodde Wanda. 

Wanda lived there behind the three dark windows on the third floar furthest lo lhe right. 

Inga-Britt Lindegaard 

92 

It was the year when the pupils of Herrhagen 

school had to move to another school in Karl

stad. Herrhagen school was transformed inta 

an Emergency hospital for Jewish women. I had 

just started upper secondary school and Ger

man lessons were getting difficult. 

Every afternoon I went for a walk up to 

Herrhagen school. I had heard a rumour that 
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Det var det året då Herrhagsskolans elever fick 

byta till annan skola i Karlstad. Herrhagsskolan 

blev i stället sjukförläggning för judiska kvin

nor. Själv hade jag precis börjat gymnasiet och 

tyskan började bli jobbig. 

Jag tog varje eftermiddag en promenad upp 

till Herrhagsskolan. Ryktet hade nått mig- man 

kunde prata tyska med judinnorna. Jag fick gan-

you could speak German to the Jewish girls. I 

rnade a friend pretty soon. Her name was Wan

da. Just like all the other women she had her 

head shaved. Her hair managed to grow a little 

du ring the time we knew each other. 

I stood on the pavement with my German 

dictionary in rny hand, she was in the window 

on the third floar. I asked my parents if I could 

in vite Wanda home and they said yes. But a doc

tor came to me and explained that Wanda was 

suffering in a critical phase of tuberculosis and 

could not leave the school. This news made me 

very unhappy, because I was starting to think of 

Wanda as a friend. 

We didn't get so many more opportunities to 

talk. She was sent to a sanatorium in Norway. I 

carried on visiting the school and got to know 

Wanda's elder sister. We talked a lot about Wan

da and after a while I found out that Wanda had 

died of her illness. I can still feel how sad this 

news made me. 

Wanda's sister and I formed a strong bond in 

our attempts to console each other. When she 

moved away from the town we continued to 

send letters to each other. She moved to Brazil 

with her mother. After a few years I stopped re

ceiving letters from her. 

ska fort en väninna där uppe. Hon hette Wanda. 

Precis som de övriga kvinnorna hade hon rakat 

huvud. Håret hann växa ut lite under vår be

kantskap. 

Jag stod på trottoaren med lexikon i handen 

- hon t1ppe på tredje våningen i ett fönster. Med

mina föräldrars tillstånd bjöd jag hem henne till

mig. Men se, det gick inte! En läkare kom ned

till mig och förklarade att Wanda hade TBC i

ett kritiskt skede och inte fick lämna skolan. Jag

blev väldigt ledsen av beskedet, för våra kontak

ter hade utvecklats till verklig vänskap.

Det blev inte så många gånger till som Wanda 

och jag kunde pratas vid. Hon skickades till ett 

sanatorium i Norge. Jag fortsatte ändå mina tu

rer upp till Herrhagsskolan och nu fick jag i stäl

let kontakt med hennes äldre syster. Vi pratade 

mycket om \,Vanda och jag fick mot slutet av pe

rioden veta att Wanda hade dött av sin sjukdom. 

Jag kan fortfarande känna hur ledsen jag blev. 

Systern och jag fann verkligen varandra i våra 

försök att trösta varandra. När hon flyttat från 

staden brevväxlade vi länge. Hon flyttade till 

Brasilien med sin mor. Efter något år upphörde 

breven från henne. 
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Sonja Gustafsson 
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One evening in September 2007, students from 

the project group met Sonja Gustafson in her 

home in Lorensberg, Karlstad. 

Sonja recalled that in 1945 she was 15 years old 

and worked in a tailor's shop on Östra Torgga

tan in Karlstad. 

Sonja lived in Forshaga, north of Karlstad, 

and cycled to work every day. 

"There was rumour that sick women from 

Germany had come to Herrhagen school, wom

en who had been in the concentration camps 

<luring the war." 

The adults warned Sonja and her friends to 

stay away as the refugees had infectious diseas

es. 

But Sonja and her companions could not 

keep their distance. During her lunch break, 

Sonja cycled over Anckers bridge and past the 

now closed Karlstads Mekaniska \1\Terkstad, 

where the Nöjesfabriken nightclub now is, to see 

the refugees with her own eyes. 

Sonja and her friends saw the patients who 
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were healthy enough to walk in Herrhagen park 

together with staff in white coats. These were 

not the most dangerously ill patients of course. 

"The women we saw <lid not look like us, they 

seemed to have no lust for life, they were very 

thin, their arms were like sticks, they had hollow 

cheeks and they had no hair," recalls Sonja. 

Sonja remembers two women who were able 

to live in an apartment owned by the owner 

of the tailor's shop where Sonja worked. Sonja 

can't remember how old they were. They were 

too healthy to require beds at Herrhagen school. 

Sometimes these women went for walks with 

Sonja and her friends in the centre ofKarlstad. 

Sonja recalls one incident clearly. An ambu

lance switched on its siren and the women im

mediately threw themselves on the ground. 

They explained that they thought they were 

still in Germany and that an air raid was taking 

place. 

"I wondered what these women had been 

through before they came to Karlstad." 

En septemberkväll 2007 träffade elever från pro

jektgruppen Sonja Gustafson i hennes hem på 

Lorensberg i Karlstad. 

Sonja, som 1945 var 15 år gammal, berättade 

att hon på den tiden arbetade i ett skrädderi på 

Östra Torggatan i Karlstad. 

Sonja bodde då i Forshaga och cyklade varje 

dag fram och tillbaka till sitt arbete. 

- Det ryktades i Karlstad att det kommit sjuka

kvinnor från Tyskland till Herrhagsskolan,

kvinnor som varit fångar i koncentrationsläger

under kriget.

De vuxna varnade Sonja och hennes kamra

ter för att gå dit för det kunde finnas smittsam

ma sjukdomar som de kunde drabbas av. 

Trots detta kunde Sonja och hennes vänner 

inte hålla sig därifrån. På lunch rasterna cyklade 

de över Anckersbron och vid numera nedlagda 

Karlstads Mekaniska Werkstad, där nu Nöjesfa

briken ligger, kunde de med egna ögon se dessa 

kvinnor. 

Sonja och kamraterna såg patienter, som var 

friska nog att vara ute och promenera i Herr-

hagsparken, tillsammans med personal i vita 

rockar. Det var alltså inte de sjukaste kvinnorna 

som de såg. 

- Men kvinnorna vi såg, såg inte ut som vi. De

tycktes sakna livsglädje, de var magra med ar

mar som stickor, håliga i ansiktet och utan hår.

Sonja berättade också om två flickor/kvin

nor som fick bo i den lägenhet som ägdes av 

innehaverskan till det skrädderi som Sonja ar

betade i. Sonja minns inte hur gamla de var. De 

var förmodligen för friska för att behöva vara 

på Herrhagsskolan. Dessa flickor var ibland ute 

på promenad med Sonja och hennes kamrater i 

Karlstads centrum. 

En episod minns Sonja tydligt. När det hördes 

ambulanssirener kastade sig kvinnorna omedel

bart ner på marken. 

När man frågade varför de gjorde det så sva

rade de att de trodde att de var tillbaka i krigets 

Tyskland och att det var flyganfall på gång. 

- Jag undrade vad dessa människor hade fått

uppleva innan de kom hit till Karlstad.
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En nutida flyktings berättelse 
The story of a modern refugee 

This book tells the story of the beginnings of 

Swedish immigration policy. The story can be 

told thanks to the help of students from Karlstad 

who spent many hours searching in the archives. 

One of these students was Dekan Izat, who came 

to Sweden from Kurdistan, when conditions in 

his homeland became unbearable. 

\i\Tithout a humane immigration policy 

Dekan would never have been granted asylum 

here in Sweden and that policy is in part due to 

the experience of what happened in Herrhagen 

school in 1945. 

So what could be more fitting than to con

clude this book with Dekan's story. 
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På engelska säger man att en historiker är en 

person sin berättar "his story" dvs. "history -

hans historia" 

Med denna bok har en historia om den tidiga 

svenska flyktingpolitiken blivit berättad. Den 

har blivit berättad med hjälp av elever i Karlstad 

som ägnat åtskilliga timmar till att leta i arkiv. 

En av dessa elever är Dekan Izat som kom till 

Sverige från Kurdistan då levnadsomständighe

terna i hans hemland blivit outhärdliga. 

Utan en human flyktingpolitik hade Dekan 

aldrig fått skydd här i Sverige och man skulle 

kunna säga att den politiken delvis är ett resultat 

av erfarenheterna från Herrhagsskolan. 

Så vad kan vara mer passande än att låta den

na bok om flyktingar avslutas med att Dekan be

rättar sin historia. 

I 

Dekan sagan om mig 
Dekan - my story

MISSING MY DAD 

Yet another day like all the others. A day when 

the sun shines and everything is the same as 

it always was. A summer's day, with my mum 

making the beds on the roof. The roof burnt by 

the sun. 

Sleeping on the roof is the best thing I know. 

That's what we children think anyway. Me and 

my brother usually lie in our beds and count 

the stars before we fall asleep. The stars are very 

clear because the sky is blue and so dark it is al

most black. Then when we get tired of counting 

stars we ask mum to tell us a story so that we will 

fall asleep. It nearly almost always works. 

I usually lie there and imagine how my dad 

is. The adults tells us we will see him soon, but 

I don't know how long I can wait without him. I 

know that he went away for me and my brother's 

sake. In the middle of all these thoughts I fall 

asleep. 

A DAY AT SCHOOL 

It's morning now and I get myself ready to go 

to school behind grandma's house. It's not far. 

LÄNGTAN EFTER PAPPA 

Ännu en ny dag som alla andra. En dag då so

len skiner och allt är som det länge har varit. 

En sommardag, då min mamma håller på och 

bäddar sängarna på taket. Taket som bränns av 

solen. 

Att sova på taket är det roligaste man kan 

göra. Det tycker i alla fall vi barn. Jag och min 

bror brukar ligga på i sängar och räkna stjärnor

na innan vi somnar. Stjärnorna syns så bra där

för att himmelen är blå och så mörk att den näs

tan ser svart ut. Sedan, när vi tröttnar, brukar 

vi be mamma att berätta en saga för oss så att vi 

kan somna, och det brukar faktiskt fungera. 

Jag brukar också ligga där och tänka på hur 

min pappa kan ha det. De vuxna har sagt att vi 

kommer att ses inom kort, men jag vet inte hur 

länge till jag kan klara mig utan honom. Jag vet 

att han åkte iväg mycket för min och min lil

lebrors skull. Mitt i mina funderingar somnar 

jag. 

EN SKOLDAG 

Nu är det morgon och jag gör mig i ordning in-
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Me and my mother and little brother live with 

grandma. 

The schoolyard is !arge and we enter straight 

into the classroom. There are no corridors and 

no dining hall. 

At the start of the day all the pupils stand 

in line in the yard in class order. Then all the 

teachers check that the pupils have cut their fin

gernails and are wearing the correct school uni

form with the yellow bow tie that shows what 

our politics are in this town. 

If you haven't dressed correctly you have to go 

home and fix it, or get a slap on the hand from 

the teacher. 

Then we go for a lesson in religion and no-one 

dares to come late, bacause the religion teacher 

is the strictest of them all. If you are late he will 

beat you on the hand with a ruler or you might 

have to stand in the corner of the room on one 

leg for 20 minutes. 

After six lessons it's time to go home and eat 

dinner. Today all my relatives are coming to 

grandma's house because tomorrow is an im

portant day. Then we'll have to try and sleep 

again, which won't be easy because we will be 

thinking about tomorrow. 

TO A FOREIGN COUNTRY 

My uncle and grandma come with us to the har

bour. Me and my mother and my little brother 

will cross the lake in a small boat. All I can hear 

is my mum and grandma crying. I cry a bit too 

but my little brother is too young to understand 

what it means even though he's crying too. 

When we eventually get to the other side of 

the lake I start to feel the loss, a loss that just gets 

bigger and bigger each day. Every night I read 

the notes written by my school friends. We don't 

know anyone in this new place except the man 
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who will take us to the apartment where we will 

be staying in Syria. 

REUNION 

The days go by fast and soon the big day arrives. 

Early in the morning we go to the airport. The 

flight goes very quickly. When I open my eyes 

and get off the plane I catch a glimpse of him. 

Someone who I have been longing for, for two 

years, the person who was forced to leave us be

cause of the town, the country, the world we live 

in. That's something that may be bard for you, 

dear reader, to understand, but it's a reality for 

some of us. 

It is wonderful for me to realise that it is my 

dad walking towards me. 

But unfortunately there are some people who 

can't see the tears of joy on the cheeks of the ten

year-old boy reunited with his father. I know 

that most people would be touched by the sight 

but then there are people who can pretend not to 

be moved. Isn't it a shame that the world we live 

in forces a father away from his son? 

I know that I am together with my dad aga in, 

but just imagine if everything I had waited for 

had been a false hope . . .  

THERE ARE BIGGER PROBLEMS THAN A 

SLOW COMPUTER 

Imagine that some people have to accept a life 

lived apart from their parents and brothers and 

sisters. Try and imagine what that would be like 

for yourself. 

Each one of us naturally thinks that our prob

lems are greater than everyone else's. They are 

bigger, of course, but only for ourselves. Do we 

really think that a slow computer or a missed TV 

programme is a bigger problem than someone 

whose mum and dad died in a war and who cries 

nan jag går till skolan som ligger på gatan bakom 

min mormors hus. Jag behöver inte gå så långt, 

därför att jag, min mamma och min lillebror 

bor hos min mormor. 

Vi har en stor skolgård och man kommer di

rekt in till klassrummen. Det finns varken kor

ridorer eller matsal. 

När vi börjar ska alla elever på skolan stå på 

skolgården i långa rader med sin klass i klass

ordning. Sedan ska lärarna kolla att alla elever 

har klippt sina naglar och har på sig skolunifor

men och den gula flugan som visar den politiska 

färgen man har i staden. 

Har man inte de sakerna får man gå hem och 

hämta dem eller få en liten smäll på handen av 

den lärare som kontrollerar det. 

Därefter har vi religion och ingen vågar kom

ma för sent till den lektionen för just den läraren 

är en av de hårdaste. Om man kommer för sent 

kan man bli slagen på handen med linjalen eller 

bli tvungen att stå på ett ben i ett hörn av rum

met i 20 minuter. 

Efter sex lektioner är det dags att gå hem 

och äta för man blir så hungrig. Och idag skall 

alla våra släktingar komma hem till min mor

mor för imorgon är det dags. Därefter ska man 

försöka sova, vilket är svårt när man tänker på 

morgondagen. 

TILL FRÄMMANDE LAND 

Min morbror och mormor åker med oss till 

hamnen. Sedan ska jag, mamma och min lille

bror åka över sjön till andra sidan i en liten båt. 

Allt som hörs är min mormor och min mamma 

som gråter. Jag fäller faktiskt också tårar och 

min lillebror är nog för liten för att förstå vad 

det innebär även om han också gråter. 

När vi äntligen åkt till andra sidan kan man 

redan känna saknaden, saknaden som bara blir 

större för varje dag som går. Varje natt läser jag 

i minneshäftet som mina klasskamrater skrivit. 

Vi känner ingen på den nya orten förutom man

nen som ska leda oss till lägenheten som vi ska 

bo i här i Syrien. 

ÅTERFÖRENING 

Dagarna går snabbt och snart är det dags för 

det vi alla har väntat på. Tidigt på morgonen 

åker vi till flygplatsen. Flygresan går som på ett 

ögonblick. När jag öppnar ögonen och går av 

planet får jag syn på någonting. Någon som jag 

har behövt i två år, men som varit tvungen att 

åka ifrån oss på grund av den stad, det land, på 

grund den värld vi lever i. Det är en verklighet 

som kan vara svår att se för dig som läser detta 

men som är en självklarhet för andra. 

Det är för underbart för mig för att förstå att 

det verkligen är min pappa som går emot oss. 

Tyvärr finns det vissa som inte ser de glädje

tårar som en tioåring fäller för att han är med 

sin pappa igen. Jag vet att vem som helst blir 

rörd om han skulle se det men de låtsas vara 

oberörda. Är det inte synd att den värld vi lever i 

skiljer en pappa och en son ifrån varandra. 

Jag vet att jag är med min pappa igen, men 

tänk om det jag väntade på hade vart uppbyggd 

av falska förhoppningar .. ! 

DET FINNS STÖRRE PROBLEM ÄN EN SEG DATOR 

Tänk att vissa måste acceptera och leva utan för

äldrar eller syskon som man haft en gång i tiden. 

Tänk dig själv in i den situationen. 

Var och en av oss tycker säkert att våra egna 

problem är större än alla andras. De är nog ock

så större än alla andras, men bara för oss själva. 

Tycker vi att vår dator går segt eller att vi missar 

vårt favoritprogram på TV är större problem än 

den har vars pappa eller mamma är död efter ett 
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thernselves to sleep at night? I'm not saying that 

you should have the same problem as me, just 

that you should try to understand real ity, a real

ity that may be very bard for you to imagine. 

I lived a life without my father for two years 

and found it very difficult, but what I want to 

say is that war, conflict and dictatorship not only 

have consequences for politicians and leaders, 

but also for citizens and ordinary people. I have 

seen this for myself. 

IMAGINE IF ... 

Imagine if one could live in the same country 

and the same place as all one's friends and rela

tives instead of having to move to a new country 

and community and learn a new language and 

new customs. Imagine if one could lead the life 

one was bom for instead of having to start again 

from the beginning and struggle to adapt to a 

new life. 

I write these things not because I am unhap

py here, but just to write about what might have 

been. Yes, I do miss my friends and relatives and 

the life I lead now is a dream for most of the peo

ple in my country. I can thank my father for this 

and my mother and little brother who helped 

me keep my dreams and hopes alive. 
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KURDISTAN - A DIVIDED LAND 

The reason why I think it is interesting to look 

back in time is that I come from a country that 

does not exist in many people's eyes. This is a 

country that has been through a lot and suffered 

a lot under the rule of a dictator, Saddam Hus

sein. The country is Kurdistan and it is divided 

among four other countries (Iraq, Iran, Turkey 

and Syria). 

One of the most terrible events occurred on 

16 March 1988 when Saddam Hussein turned 

an entire Kurdish town into a gas chamber us

ing poisonous gas that covered every street and 

square. Around 5,000 Kurds died in this attack 

and families were decimated. Very few peo

ple knew that this attack took place. It was not 

something talked about. For a while there was 

silence about the Holocaust too. And those not 

killed by gas were imprisoned by Iraqi soldiers 

and they are still missing. 

One of the few things I still have with me 

as a memory of my past is a picture of my best 

friend. He is pointing at the water and a small 

boat. It's funny, every time I look at this picture 

I wonder if he knew that one day I would leave 

my homeland in just such a boat. 

krig och gråter sig till sömns varje natt? Jag säger 

inte att du också ska ha det så utan bara att du 

ska tänka och börja se verkligheten, den verklig

het som är svårt för dig att ens föreställa dig. 
Jag levde ett liv utan min pappa i två år och 

kunde inte klara mig, men det jag vill komma 

fram till är att krig, oroligheter och diktatur inte 

bara har konsekvenser för politiker och ledare 

utan också för invånare och vanligt folk. Jag har 

sett en del av detta själv. 

TÄNK OM ... 

Tänk om man kunde bo i samma land och på 

samma ställe som alla sina vänner och släkting

ar istället för att flytta till ett nytt land och sam

hälle med ett nytt språk och nya vanor. Tänk att 

få leva det liv man blev född till i stället för att 

behöva börja om från början och kämpa för att 

anpassa sig till något nytt liv. 

Jag skriver inte detta för att jag inte trivs här 

utan bara för att berätta hur det kunde ha va

rit. Visst, jag saknar mina vänner och släktingar 

och det liv jag lever nu är en dröm för de flesta i 

mitt hemland. Det kan jag tacka min pappa för 

och min mamma och lillebror som fick mig att 

hålla kvar mina drömmar och förhoppningar. 

KURDISTAN - ETT DELAT LAND 

Varför jag själv har tyckt att det är intressant 

med just det som har hänt och det som vi ska se 

tillbaka på, är för att jag kommer från ett land 

som inte existerar i mångas ögon. Ett land som 

har gått igenom mycket i sin historia och som 

fått ta många smällar av t.ex. den före detta dik

tatorn Saddam Hussein. Landet heter Kurdistan 

och är delat mellan fyra olika länder (Irak, Iran, 

Syrien, Turkiet). 

En av de största händelserna var när Saddam 

Hussein den 16 mars 1988 förvandlade en hel 

kurdisk stad till en stor gaskammare med hjälp 

av stridsgas som täckte alla gator och torg. Om

kring 5 000 kurder dog av attacken och famil

jer utplånades. Men den attacken visste nästan 

ingen om att den ägt rum. Knappt någon hör

des säga något om det. Lika tyst som det var om 

Förintelsen. Och de som inte dog i gasattacken 

fångades av irakiska soldater och är fortfarande 

spårlöst försvunna. 

En av de få saker som jag har kvar som minne 

av mitt förflutna är en bild av min bästa kom

pis, där han pekar ut mot vattnet och en liten 

båt som åker där. Det är ganska lustigt, för varje 

gång jag kollar på den bilden undrar jag om han 

visste att jag en dag skulle lämna mitt hemland 

i en sådan båt. 
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Thank you! 

A lot of people have worked together to make this book possible. 

First of all I would like to thank my students, Jennifer Lindström, Johanna Karlsson, 

Marco Poltinoja, Joar Bäckström and Dekan lzat. Without students, a teacher is noth

ing. 

Then I would like to thank everyone involved in the project: Anna-Karin Bergin, 

Lena Elofsson, Johan Friman and Björn Samuelsson. You have put up with my eccen

tricities and helped make the book better by asking critical questions. 

I also thank all of the municipal staff and politicians who not only said yes, but also 

drove me along and took initiatives, especially Per Uppman, but many others too. 

A big thank you to Mikael Tossavainen at Yad Vashem for checking all the facts in 

the history chapters. 

And thanks to Lisbeth Korp, Inger Berggren and Lena Elofsson for proofreading the 

manuscript and making it legible. 

Another big thank you to my editor, Per Berggren who never tired of the countless 

edits required to get this final version. 

A special thank you to Neil! Dronsfield who translated the Swedish text into English 

in such a short period and with a good feeling for the nuances of both languages. 

And thanks to Morgan Cederlund for always being prepared with the key to open the 

Jewish cemetery. 

Thanks to all of the knowledgeable staff at the Värmland archive and the county 

council archive in Karlstad. 

Thanks to everyone who has contacted me about the project and shared their knowl

edge and memories. 

Most of all I would like to thank a boy I got to know at Vålberg school in February 2006. 

Without bis questions as we stood beside the graves of Holocaust victims in Karlstad 

this book would never have happened. I wish you all the best and I hope that you will 

see that a human being is a human being who is a human being. 

Christer Mattsson 

May 2008 
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Tack! 
I 

Den här boken är ett samarbete mellan många personer som alla varit nödvändiga för att 

den skulle kunna bli till. 

Först och främst vill jag tacka mina elever, Jennifer Lindström, Johanna Karlsson, Marco 

Poltinoja, Joar Bäckström och Dekan lzat. Utan sina elever är en lärare ingen alls. 

Sedan vill jag tacka alla som ingått i projektet: Anna-Karin Bergin, Lena Elofsson, Johan 

Friman och Björn Samuelsson. Ni har stått ut med mina nyckfullheter och bidragit till en 

bra slutprodukt genom kritiska frågor. 

Jag tackar även alla tjänstemän och politiker som inte bara sagt ja utan faktiskt drivit 

på och varit initiativtagare, i synnerhet Per Uppman, men annars ingen nämnd och ingen 

glömd. 

Jag vill rikta ett stort tack till Mikael Tossavainen vid Yad Vashem för en nödvändig 

granskning av fakta kring de historiska kapitlen. 

Tack till Lisbeth Korp, Inger Berggren och Lena Elofsson som korrekturläst manuset i 

omgångar och gjort boken läsbar. 

Ett stort tack till redaktören Per Berggren som outtröttligt redigerat om boken i om

gångar tills vi fått denna färdiga version. 

Ett särskilt tack vill jag också framföra till Neil! Dronsfield som snabbt och med god 

känsla för språkens nyanser översatt den svenska texten till engelska. 

Tack Morgan Cederlund för att du alltid stått beredd med nyckeln till judiska begrav

ningsplatsen. 

Tack till all kunnig personal vid Värmlandsarkiv och Landstingsarkivet i Karlstad. 

Tack till alla personer som har hört av sig och som ställt upp på intervjuer och delat med 

sig av sina minnen och kunskaper. 

Mest av allt vill jag tacka en pojke som jag lärde känna på Vålbergskolan i februari 2006. 

Utan hans frågor vid Förintelsens gravar i Karlstad hade boken aldrig kommit till. Jag öns

kar dig allt gott och att du skall se att en människa är en människa som är en människa. 

Christer Mattsson 

Maj 2008 
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Postscript 

I grew up in Herrhagen and went to Herrhagen school in the 1950s. I am interested 

in Karlstad 's history, but I had never heard of the Emergency hospital at Herrhagen 

school or that my old classroom had been a nursing ward for refugees just a few years 

before I sat there myself. 

How is it possible that such an important milestone could leave so few traces de

spite it being such an important event that autumn of 1945. 

I am impressed that students in Karlstad have taken the trouble to look through 

archives and newspaper cuttings and then interview people to find ont what hap

pened over 60 years ago. It's not often that a group of students get to teach a headmas

ter what happened in his own school a few decades back. 

With this book they have taught me and hopefully all of us something about our 

own history. It will be an important document we will use in the school 's discussions 

about democracy and basic human values. 

�b\ �('�C4rL 
Per Uppman 

Karlstad, May 2008
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Efterord 
Jag är själv uppvuxen på Herrhagen och var elev på Herrhagsskolan under SO-talet. 

Jag är intresserad av Karlstads historia men trots detta hade jag aldrig hört talas om 

beredskapssjukhuset på Herrhagsskolan eller om att mitt gamla klassrum hade varit 

sjuksal för flyktingar endast några år innan jag själv gick där. 

Hur är det möjligt att en sådan viktig milstolpe i historien lämnar så få spår efter 

sig trots att det var en så stor händelse hösten 1945? 

Jag gläder mig åt att elever i Karlstad har funnit det mödan värt att gå igenom 

arkiv, tidningsurklipp och att de intervjuat personer för att klargöra denna händelse. 

Det är heller inte vanligt att elever kan berätta för en skoldirektör om vad som hänt i 

hans eget klassrum för längesedan. 

Med denna bok har de bidragit till att lära mig och förhoppningsvis alla oss andra 

om vår egen historia. Den kommer att bli ett viktigt redskap i skolans demokrati- och 

värdegrundsarbete. 

Per Uppman 

Karlstad maj 2008 
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