
1 

 

HI302L
Handledare:Lars Olsson 10,5 hp
Examinator:Fabian Persson

G2 G2E G3 Avancerad nivå

Elizabeth Catalán-Morseby

Ängöskolan
Förläggning för lettiska flyktingar i Kalmar åren 1944-1945

2011-30-05

G2
Historia

       



2 

 

LINNÉUNIVERSITETET 

Institutionen för kulturvetenskaper 

 

 

 

Arbetets art: B-uppsats i historia, 10,5p.  

     

 

Titel:  Ängöskolan – Förläggning för lettiska flyktingar i Kalmar åren 1944-1945 

 

 

                                                                                  

 

Författare: Elizabeth Catalán-Morseby 

 

Handledare: Lars Olsson 

 

Examinator: Fabian Persson 

 

 

 

ABSTRACT 

Uppsatsens syfte är att undersöka Ängöskolans tid som baltiskt flyktingläger i Kalmar under 

den tidiga efterkrigstiden. I arbetet med uppsatsen har jag studerat listan över 

inskrivningsliggare som redogör för antalet registrerade flyktingar på Ängöförläggningen i 

Kalmar med avseende till ålder, kön, yrke/klass, civilstånd och generation. I målet att besvara 

hur Kalmars flyktingverksamhet organiserades och dess roll som arbetsinstitution har främst 

inkommande skrivelser samt intendentens skrivelser i form av brev studerats. Jag har även 

jämfört mina resultat med Kalmar hjälpkommittés verksamhet för judiska flyktingar och 

Skånes baltiska flyktingmottagning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder under den tidiga 

efterkrigstiden. 
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1.  Inledning, syfte och disposition 

 I samtal med min uppsatshandledare professor Lars Olsson, som bland annat har skrivit 

avhandlingen På tröskeln till folkhemmet (1995) som handlar om Skånes baltiska 

flyktingmottagning och arbetsmarknadspolitik under efterkrigstiden, blev jag informerad om 

ett flyktingläger som låg beläget på Ängöskolan i Kalmar. Med anledning av mitt stora 

intresse för interneringsläger och flyktingmottagning i Sverige under andra världskriget 

fastnade jag för detta ämne. Denna B-uppsats om Ängöskolans flyktingförläggning blir därför 

ett försök att tillföra en pusselbit till den del av Sveriges migrationspolitiska historia som har 

varit med att forma vårt aktuella system för flyktingmottagande.  

  Migrationen i Europa under andra världskriget var ytterst situationsbunden till 

krigets olika händelser och gav upphov till att många politiska flyktingar av humanitära skäl 

sökte skydd och asyl i Sverige. Efter krigsutbrottet ökade således antalet flyktingar i Sverige 

från ca 5 000 till ca 19 000 som beviljats vistelsetillstånd.1 De flyktinggrupper som beviljats 

vistelsetillstånd och sökt sig till Sverige i början på kriget var främst nordiska folkslag men 

även andra nationaliteter som till exempel tyskar, polacker, holländare och fransmän. Under 

kriget slut sökte sig närmare 200 000 flyktingar till Sverige. Ungefär 30 000 av dessa var 

baltiska flyktingar (ester, letter, litauer), vilka flytt undan Röda arméns ockupation av de 

Baltiska staterna.2 I tabellen nedan går det att se utvecklingen av flyktingarna som beviljats 

nödfallsvisering i Sverige och deras nationaliteter under den tidiga efterkrigstiden (dec 1944 

till juli 1945).3  

  Tabell 1.4 Antalet flyktingar av olika nationalitet som beviljats nödfallsvisering i 

Sverige mellan den 15 dec 1944 och 15 juli 1945.  

 15/12 15/2 15/4 15/6 15/7 

        

Danskar 14 700 15 400 16 200 6 200 5 000 

Norrmän 31 500 36 100 40 700 19 000 8 000 

Finnar 6 500 4 200 3 400 3 000 2 800 

Estlandssvenskar 6 500 6 500 6 500 6 500 6 500 

                                                           
1
 Vistelsetillstånd är en form av giltigt pass och bevis utfärdat av Staten för inresa till eller utresa från landet. 

2 Lars Olsson, 1995, s. 22 
3
 Nödfallsvisering är en form av giltigt tillstånd att för högst femton dagar vistas i Sverige utan att ha 

vistelsetillstånd. Nödfallsvisering utfärdas på grund av” tidsbrist eller tvingande skäl” vilka hindrat flyktingar 
från att kunna ansöka om vistelsetillstånd. 
4 Olsson, 1995, s. 26 
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Ester 25 200 21 300 21 500 21 500 21 300 

Letter 3 700 3 000 3 000 3 500 3 400 

Litauer 300 300 300 400 300 

Ryssar 700 900 900 200 800 

Polacker 1 000 1 000 900 8 600 10 100 

Tyskar     5 400   5 200   5 500  6 000 5 700 

Holländare     600   500   300  1 300 1 300 

Belgare     100   100   100  600 200 

Fransmän     500   500   400  2 000 1 800 

Övriga 1 200 1 300 800 6 800 8 300 

Evak. finnar    37 800 30 600 21 500 14 000 7 300 

Finska barn   44 000 42 300 41 100 37 200 36 700 

       

Summa 180 100 169 200 163 100 136 100 119 500 

Tabell 1 

 

  I Kalmar under den tidiga efterkrigstiden januari 1945 bildades ”kommittén för 

flyktinghjälp” för att bistå 400 nyanlända flyktingar från tyska koncentrationsläger. 

Flyktingkommittén bestod av både kristna och mosaiska trosbekännare och verkade för att 

samla in pengar till flyktingarna samt föra deras talan i relation till svenska myndigheter. 

Flyktingarna, som till 70 % bestod av judiska kvinnor, blev till stor del placerade på 

beredskapssjukhuset i Kalmar där de vårdades.5 Utöver denna flyktingkommitté upprättade 

Statens utlänningskommission den 29 december 1944 även en flyktingförläggning på 

Ängöskolan i Kalmar för baltiska flyktingar. Den 11 maj 1945 väntades ytterligare 1 600 

flyktingar till Kalmar som skulle utplacerades bland annat på Ängöskolan, Kullö och 

Tullskolan men även på flera andra skolor runt om i Kalmar.6 

  Mitt syfte med uppsatsen är att studera Kalmars flyktingmottagning på 

Ängöskolans flyktingförläggning i målet att tillföra en pusselbit till den del av Sveriges 

migrationspolitiska historia som ligger till grund för nuvarande svensk flyktingmottagning. 

Jag ska också jämföra mina resultat från Ängöförläggningen med Kalmars flyktinghjälp för 

flyktingarna på beredskapssjukhuset och Skånes flyktingmottagning och 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder under den tidiga efterkrigstiden för att finna likheter och 

skillnader. 
                                                           
5
 Malin Thor, 2010, s. 193-206 

6
 http://www.ostran.se/nyheter/kalmar/skolan_som_blev_fabrik_innan_den_revs/ 
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  Enligt dispositionen för föreliggande uppsats kommer jag i kapitel 1.1. att 

presentera forskningsläget gällande flyktingmottagning i Sverige med exempel från Kalmar, 

Blekinge och Skåne. Även exempel på skånska arbetsåtgärder för baltiska flyktingar kommer 

att delges samt uppsatsens frågeställningar. I kapitel 2.1 kommer jag att beskriva uppsatsens 

vetenskapliga metod vilket efterföljs av kapitel 2.2 som kommer att delge uppsatsens material 

och avgränsning. Kapitel 3.1 kort kommer att beskriva den svenska offentliga debatten om 

balter under den tidiga efterkrigstiden för att ge ett större djup till hur det politiska 

samhällsklimatet för balter såg ut i Sverige. I efterkommande kapitel 3.2. beskriver jag 

översiktligt om svensk praxis inom flyktingmottagning och antalet förläggningar i Sverige 

under den tidiga efterkrigstiden, samt Statens olika ansvars- och arbetsområden. Kapitel 3.3 

ger en översikt av den tidiga efterkrigstidens svenska flykting- och arbetsmarknadspolitik 

samt konkreta exempel på arbetsåtgärder i Skåne. I Kapitel 4.1 kommer jag först att ge en 

sammanfattning av Ängöförläggningens verksamhet och sedan beskriva mer ingående hur 

verksamheten organiserades. I kapitel 4.2 börjar jag likaså med en sammanfattning av vilka 

flyktingar som förlades till Ängöförläggningen med avseende till etnicitet, kön, yrke, 

generation och civilstånd som därefter efterföljs av en mer ingående analys. Kapitel 4.3 

kommer att beskriva Ängöförläggningens roll som arbetsförmedlingsinstitution i förhållande 

till den svenska flyktingpolitiken. Till slut i kapitel 5 kommer jag att redovisa mina slutsatser 

av flyktingverksamheten vid Ängöförläggningen samt delge funna likheter och skillnader med 

Kalmars flyktinghjälp för flyktingarna på beredskapssjukhuset och Skånes 

flyktingmottagning.  

1.1 Forskningsläge och frågeställningar  

I detta kapitel redovisas forskningsläget av tidigare gjord forskning inom svensk 

flyktingmottagning men även exempel på arbetsmarknadspolitiska åtgärder för flyktingar 

under den tidiga efterkrigstiden. Den forskning som presenteras har valts för att återkoppla till 

uppsatsens syfte att analysera Kalmars flyktingmottagning och arbetsåtgärder på 

Ängöförläggningen.  

  Mikael Byströms har i sin avhandling En broder, gäst och parasit – 

Uppfattningar och föreställningar om utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik i svensk 

offentlig debatt 1942-1947 (2006) studerat uppfattningarna och föreställningarna om 

flyktingar i svensk offentlig debatt under kriget och kort efteråt. I sin studie har Byström 

uppmärksammat en inkludering och exkludering i den svenska debatten i relation till 
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flyktinggrupperna danskar, finnar, estlandssvenskar, judar, balter och tyskar. Enligt Byström 

utgjorde danskar, finnar och estlandssvenskar de ”inkluderade” eftersom de var nordiska 

folkslag kulturellt närstående till svensken. De exkluderade i debatten bestod av judar, balter 

och tyskar och betraktades inte som broderfolk till Sverige. Debatten var positivt inställd till 

de inkluderade eftersom de utgjordes av folkslag som i det svenska samhället inte avvek för 

mycket från majoritetskulturens mönster, medan de exkluderade betraktades som kulturellt 

avvikande och därför särställdes i svensk politik. 

  Lars Olsson har skrivit avhandlingen På tröskeln till folkhemmet (1995) som 

handlar om flyktingmottagningen i Skåne under den tidiga efterkrigstiden och baltiska 

flyktingars möte med den verklighet som de mötte i Sverige. I avhandlingen beskrivs 

skärningspunkten mellan filantropisk flykting- och arbetsmarknadspolitik och hur baltiska 

flyktingar mottogs efter dessa villkor i det svenska samhället under det tidiga folkhemsbygget. 

Vidare visar Olsson hur kön, etnicitet och klass spelade roll för hur de baltiska flyktingarna 

mottogs och utplacerades på den svenska arbetsmarknaden, bland annat på de skånska 

betfälten. I första hand var det baltiska kvinnor som placerades i arbetsläger inom främst 

jordbruket i länsarbetsnämndernas och arbetsmarknadskommissionens regi.  

  I avhandlingen Arbetets relationer och etniska dimensioner: 

Verkstadsföreningen, Metall och esterna vid Svenska stålpressnings AB i Olofström 1945-

1952 har Johan Svanberg (2010) studerat invandringen till Sverige under den tidiga 

efterkrigstiden utifrån ett arbetsperspektiv och ett intersektionellt klass- och 

etnicitetsperspektiv. I undersökningen har Svanberg främst fokuserat på den utländska 

arbetsrekrytering som ett metallföretag i Blekinge utförde och sedan analyserat mötet mellan 

invandrare och svenskfödda arbetare. Svanberg har i sin studie bejakat den högkonjunktur 

som rådde inom svensk företagsproduktion vilket ökade antalet anställda vid rutinbetonade 

arbetsuppgifter som främst tilldelades den utländska arbetskraften. Avhandlingen visar att 

Svenska metallindustriarbetareförbundet lokalt och nationellt i ett initialt skede motsade sig 

rekrytering av utländsk arbetskraft. Studien visar också hur intresset för arbetskraftmigration 

utvecklades som ett resultat av det ökade arbetskraftsbehovet från kapital och stat. En viktig 

social aspekt som avhandlingen redogör för är ”vi” och ”dom” perspektivet som uppstod i 

mötet mellan invandrare och svenskfödda arbetstagare vilket hade sin grund i gruppernas 

olika referenspunkter vad gäller sociala minnen och skilda bakgrunder.  

  Malin Thors artikel På tröskeln till Kalmar – Kommittén för flyktinghjälp, den 

mosaiska församlingen och flyktingarna i Kalmar 1945-1946 (2010) berör den kalmaritiska 

föreställningen på (judiska) flyktingar samt flyktingmottagningen och dess organisation i 
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Kalmar. Till beredskapssjukhuset i Kalmar väntades uppemot 400, till majoriteten judiska, 

flyktingar från tyska koncentrationsläger. Med anledning av detta bildades en flykting- och 

hjälpkommitté som organiserades av både kristna och mosaiska trosbekännare. 

Hjälpkommittén som leddes av ordföranden Sigismund Furstenberg, verkade för att bistå 

flyktingarna, besöka dem på sjukhuset samt föra deras talan i relation till svenska 

myndigheter. Bland annat hjälpte kommittén att sätta guldkant på flyktingarnas tillvaro och 

samlade in pengar till exempelvis tandproteser, kläder och apelsiner. Kommittén hjälpte även 

till att organisera en flyktingverksamhet på nationell nivå genom ekonomiska bidrag till den 

centrala judiska flyktinghjälpen i Malmö. Thors studie visar att föreställningen om den 

judiska flyktingen i Kalmar inte enbart bestod av en judisk gemenskap som förpliktigade att 

hjälpa, som på många andra orter i Sverige, utan att den även inkluderades av utomstående 

bistånd som var oberoende av ideologi. Dock framgår det i Thors artikel att ledningen för 

beredskapssjukhuset inte delade samma filantropiska attityd gentemot flyktingarna. Flyktingar 

blev efter att ha uttryckt sitt missnöje över sjukhusets restriktiva regler för mat och förbud mot 

att lyssna på radio samt en sjukhusanställd syssloman som var f.d. aktiv nazist, förpassade till 

en annan ort. Ordföranden för kommittén, Furstenberg, bad om sjukhusledningens empati och 

förståelse för flyktingarnas särskilda behov och intressen i synnerhet med tanke på deras 

upplevelser från den nazistiska terrorn som utspelade sig i koncentrationslägren; dock inför 

lomhörda öron.7 

Föreliggande uppsats ämnar besvara dessa frågeställningar: 

- Hur organiserades Kalmars förläggning för baltiska flyktingar? 

- Vilka flyktingar förlades i Kalmar med avseende till kön, yrke/klass, civilstånd och 

generation? 

- I vilken mån verkade lägret som en arbetsinstitution?  

2. Metod och material 

2.1 Metod 

Enligt Florén och Ågren (2010) finns det två vetenskapliga ansatser att utgå ifrån; kvalitativ 

och kvantitativ. I en kvalitativ metod utgår man från ett induktivt tänkande och syftar till att 

tolka det källmaterial som hör ihop med uppsatsens frågeställningar.8 I en kvantitativ metod 

                                                           
7
 Thor, 2010, s. 193-206 

8
 Florén & Ågren, 2010, s. 55-56 
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utgår forskaren från ett deduktivt tänkande som i ett objektivt förhållningssätt håller distans 

till källmaterialet för att i möjligaste mån undvika förutfattade meningar. I förevarande 

uppsats har både en kvalitativ och kvantitativ metod använts. Floren och Ågren menar att 

kvalitativa och kvantitativa metoder inte utesluter varandra eftersom även en kvantitativ 

uppsats innehåller tolkningar. Uppsatsen innehåller således en kvantitativ metod i analysen av 

källmaterialet (såsom flyktingarnas etnicitet, yrken, ålder, kön etcetera) samt en kvalitativ 

metod i tolkningen av det.  

  Även en komparativ metod har tillämpats i uppsatsens metod. En komparativ 

metod syftar till att exempelvis jämföra med liknande studier inom området för att hitta 

likheter och skillnader med vad tidigare forskare funnit.9 Uppsatsen har därför nyttjat ett 

komparativt tillvägagångssätt i jämförelsen med andra studier som behandlar liknande ämnen 

och tidpunkter i historien, i detta fall jämförelser med Kalmar och Skånes flyktingmottagning 

under den tidiga efterkrigstiden.  

2.2 Material och avgränsning 

 På Riksarkivet i Marieberg i Stockholm finns i en samlad volym handlingar för 

flyktingverksamheten som låg beläget på Ängöskolan. Handlingarna innehåller listor över 

inskrivningsliggare, interneringsdagbok, inkommande skrivelser och förläggningsrapporter 

samt intendentens skrivelser och dubbletträkningar - och är det material som föreliggande 

uppsats utgått ifrån i arbetet med att kartlägga Ängöskolans flyktingförläggningsverksamhet. 

Föreliggande uppsats avser i en avgränsning att endast behandla Ängöskolans första tid som 

flyktingverksamhet och inte den senare delen av verksamheten.  

  För att besvara vilka flyktingar förlades i Kalmar med avseende till kön, 

yrke/klass, civilstånd och generation har listorna över ”liggare” använts i uppsatsen. Denna 

lista över inskrivningsliggare redogör för antalet registrerade flyktingar på Kalmars 

förläggning vilka i bokstavsordning visar internernas fullständiga namn, nationalitet, 

yrke/titel, födelsedatum, födelseort och hemort. Den visar också vilken dag flyktingarna 

anlände till förläggningen, vilken dag de ämnades flytta samt flyktingens senaste uppehållsort 

eller bostad dit avflyttning skett. I målet att besvara hur Kalmars förläggning organiserades 

och förläggningen funktion som arbetsinstitution har främst inkommande skrivelser samt 

intendentens skrivelser i form av brev studerats. 

                                                           
9
 Florén & Ågren, 2010, s. 36 
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3. Bakgrund  

3.1 Den svenska offentliga debatten om baltiska flyktingar 

  Enligt Byström (2006) betraktades balterna av kommunister i Sverige för att 

vara ”Quislingar”, det vill säga landsförrädare och kollaboratörer som samarbetade med den 

tyska ockupationsmakten.10 De baltiska staternas situation var att de formellt sett varit 

självständiga från 1920 men hamnade under kriget under sovjetiskt styre mellan 1939-1941 

och sedan under tysk ockupation fram till hösten 1944 då Röda armén åter närmade sig 

staterna.11 Med de sovjetiska truppernas framryckning mot Östersjön under hösten 1944 

startades en omfattande flykt över Östersjön om cirka 25 000 balter som bland annat ledde till 

Sverige. Väl i Sverige möttes balterna av en ”antibaltisk kampanj” där svenska 

kommunisterna påstod att det fanns nazistiska inslag bland de baltiska flyktingarna. Svenska 

kommunister anklagade balterna för att vara nazister och krigsförbrytare eftersom de enligt 

deras mening hade funnit den tyska ockupationen angenäm och därför valde att fly. Bland 

annat påstods det i debatten att det fanns en ”välbeställdhet” hos flyktingarna som byggts upp 

med tysk hjälp. Detta menade svenska kommunister var en anledning till att balterna skulle 

utlämnas. Den kommunistiska ståndpunkten speglades även hos andra debattörer som förutom 

de svenska kommunisterna i viss mån stödde en baltutlämning eftersom de utgjorde 

”spillrorna från den gamla fascistregimen” och att man kunde behöva ”skilja fåren från 

getterna”. Med detta sagt betonade regeringens talesmän betydelsen av att baltiska 

flyktingarna inte bedrev politisk verksamhet, vilket kan betraktas som ett erkännande av den 

kommunistiska debatten.12 Sammanlagt rör det sig om 146 stycken baltiska flyktingar, de 

flesta letter, som under dramatiska omständigheter blev utvisade till Sovjetunionen, eftersom 

dessa bedömdes ha haft samröre med Nazityskland. 13 

3.2 Flyktingmottagning och förläggningar i Sverige 

Efter krigsslutet på senhösten 1944 kom cirka 30 000 flyktingar från de baltiska länderna. 

Flyktingarna kom till Sverige ofta genom spontana och oorganiserade omständigheter.14 

Sådana omständigheter var exempelvis genom båtar över Östersjöns vatten, där de på den 

svenska kusten möttes av lotsar och fiskare som omhändertog och gav tillfälligt husrum åt 

flyktingarna. Landsfiskalen blev informerad om nyanlända flyktingar som i sin tur meddelade 

                                                           
10 Mikael Byström, 2006, s. 121 
11 Byström, 2006, s. 121 
12 Byström, 2006, s. 123 
13 Olsson, 1995, s. 11 
14 Olsson, 1995, s. 10 
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Socialstyrelsen och Statens flyktingnämnd om flyktingarnas vistelse och informerande om 

vart man skulle sända dem. Flyktingarna blev i regel först placerade på sjukvårdsanläggningar 

för desinficering innan de fördes vidare till flyktinganläggningar och där blev läkarundersökta 

samt förhörda av polis om sin situation. Flyktingarna blev utrustade med kläder och fick 50 

öre om dagen i fickpengar. På förläggningen blev flyktingen skärmbildsundersökt samt fick 

genomgå difteriprov. Innan flyktingarna fick tillåtelse att vistas fritt i Sverige skulle de 

tilldelas pass, bostad och arbete.15  I efterhand konstaterade svenska myndigheter att 

mottagandet av nyanlända flyktingar ofta skett tumultartat och att familjer som anlänt 

tillsammans till Sverige på detta vis splittrats. 

  På våren 1944 fanns 117 flyktingförläggningar runt om i Sverige som främst 

Socialstyrelsen ansvarade för. Socialstyrelsens huvudansvar var främst att sköta den ”inre 

kontrollen” av flyktingar i landet, men även övervakningen och samarbetet med 

polismyndigheter och arbetsförmedlingar. Sommaren 1944 bildades Statens 

Utlänningskommission som verkade genom tre byråer; passbyrån, kontrollbyrån och sociala 

byrån. Det var den Sociala byrån som tog hand om flyktingarna, hade uppsikt över 

förläggningarna och som i samarbete med arbetsmarknadskommissionen slussade ut 

arbetsdugliga flyktingar i arbete. Inom varje län upprättades dessutom egna föreskrifter om 

hur flyktingarna skulle omhändertas och kontrolleras. Det var främst Statens flyktingsnämnd 

som stod för kostnaden för flyktinghjälpen. 16  

3.3 Svensk flykting- och arbetsmarknadspolitik för nyanlända flyktingar 

och några skånska exempel 

 Svensk flykting- och arbetsmarknadspolitik var under 1900-talets första hälft präglad av 

rädslor för det man uttryckte var ”flyktingproblemet” som växte i Europa och viljan att hålla 

Sverige utanför för att ”skydda svensk arbetsmarknad och befolkning”. Trots långa traditioner 

av att värva säsongsarbete från Östeuropa inom exempelvis jordbruket var uppfattningen hos 

Socialstyrelsen men även hos olika arbetsrekryterare att svenska jordbrukare ”i gemen” helst 

ville ha ”protestanter av germansk ras”.17  

  Denna restriktiva attityd både i svensk flykting- och arbetsmarknadspolitik 

ändrades dock efter att majoriteten flyktingar med nordisk bakgrund sökte skydd i Sverige 

under krigsåren. Socialstyrelsen och politiker var ense om att bemästrandet av 

”flyktingproblemet” var att sätta dem i arbete där de kunde vinna en ”skälig försörjning” och 
                                                           
15 Olsson, 1995, s. 11 
16

 Olsson, 1995, s. 44-45 
17 Olsson, 1995, s. 51-52  
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samtidigt ”komma i kontakt med svenska förhållanden och få möjlighet att anpassa sig i det 

svenska samhället”. Inom skogsbruket hösten 1943 rapporterades dessutom en akut och stor 

brist på arbetskraft som arbetsmarknadskommissionen inte var sena att följa upp. Politiker såg 

fördelen med att tillsätta arbetskraft som behövdes inom jordbruket i Sverige samtidigt som 

man minskade flyktingproblemet.18 Flyktingarna betraktades även vara lättplacerade inom 

skogsbruket och därför anordnades inom landets olika län jordbruksutbildningar, t ex 

ladugårdsförmans- och ladugårdsskötarkurser, svinskötarkurser, fårherdekurser, maskin och 

traktorskötarkurser samt kurser för hovbeslag och klövvård. Arbetsföra flyktingar av manligt 

kön utplacerades således främst i skogs-, jordbruks och torvhantering medan kvinnor blev 

placerade i hushållsarbete. Under våren 1945 kunde arbetsmarknadskommissionen, 

Socialstyrelsen och utlänningskommission konstatera att 20 000 av de 30 000 baltiska 

flyktingarna som befann sig i landet hade blivit placerade i arbete. Ungefär 3 000 av de 

resterande flyktingarna betraktades som ”arbetsförmedlingsfall” medan de andra ansågs vara 

icke arbetsdugliga exempelvis på grund av för hög ålder. Från arbetsmarknadskommissionens 

bedrevs således en arbetskampanj för att de resterande arbetsdugliga i förläggningarna 

slussades ut i arbete och betonade att flyktingarna ”torde de ändock kunna göra en viss nytta i 

jordbruket under den brådaste tiden”.19  

 Sommaren 1945 redovisade Staten statistik som visade att 2921 män respektive 

543 kvinnor från Baltikum hade blivit placerade i arbete i det svenska jordbruket. Av dessa 

rapporterades att i Malmöhus län arbetade 155 estniska män som statavlönade lantarbetare, 

medan i Kristianstads län arbetade många kördrängar, kreatursskötare och mjölkryktare. Vid 

samma tidpunkt rapporterades en ”skriande brist” på arbetare ute på betfälten i Malmöhus län 

som saknade 3000 arbetare till att hacka sockerbetor. Med anledning av arbetskraftsbehovet 

inom betfälten inrättade länen i Skåne således ett åttiotal kollektivhushåll för betskötare. 

Baltiska flyktingar som betraktades friska och arbetsföra blev där satta i arbetsläger.20 

4. Förläggningen i Kalmar och flyktingarna där 

4.1 Flyktingförläggningen i Kalmar 

Flyktingförläggningen i Kalmar drevs av lägerchefen Curt Gille som hade övergripande 

ansvaret för verksamheten. Lägerchefen Gille höll en tät kommunikation med Statens 

                                                           
18 Olsson, 1995, s. 51-58 
19

 Olsson, 1995, s. 89 
20

 Olsson, 1995, s. 102-130 
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Utlänningskommissions Sociala Byrå som i sin tur regelbundet skickade ut anvisningar och 

reglemente för hur förläggningen skulle skötas. Lägerchefen höll även kontakt med andra 

svenska myndigheter såsom passbyrån och lokala politiska nämnder i Kalmar. Lägerchefen 

Gille hade dessförinnan arbetat vid förläggningen i Borgholm innan han förflyttades av 

Statens utlänningskommission till Ängöförläggningen där han arbetade från senvintern 1944 

till hösten 1945. Förläggningen var placerad i Ängöskolans lokaler och var från den 29 

december 1944 till den 23 april 1945 ett lettiskt arbetsförmedlingsläger.  

  Namnet på intendenten och lägerchefen vid Ängöskolans flyktingförläggning 

var Curt Jakob Gille, som tidigare varit föreståndare vid Borgholm flyktingläger men blev av 

Statens Utlänningskommission förflyttad från sin tjänst den 31 december 1944 och istället 

placerad för omedelbar tjänstgöring i Kalmar. På Borgholms flyktingförläggning i Persnäs tog 

en ”Fröken Barklund” över lägerverksamheten. Enligt rapporter påbörjades Curt Gilles arbete 

vid Ängöskolans flyktingläger i Kalmar direkt i början på januari 1945 där förläggningen var i 

bruk fram till hösten 1945. Från Statens Utlänningskommission fick Gille ”mot 

redovisningsskyldighet” 5 000 kronor för driftkostnaderna för att upprätta Ängöskolans 

baltiska flyktingförläggning.21 Lägerchefen Curt Gilles uppgifter var bland annat att betala 

förläggningens räkningar (exempelvis telefonräkningar och tvättnotor) förmedla 

främlingspass, gångkläder, diverse inköp (exempelvis medicin och tobak) samt utbetalning av 

fickpengar till flyktingar på förläggningen, som arbetade eller befann sig ute på resande fot.22  

  Redan fem dagar efter att flyktingförläggningens verksamhet på Ängöskolan 

påbörjats hade Kalmar hälsovårdsnämnd gjort en bostadsinspektion som vid nämndens 

beslutsfattandes bord utreddes den 4 januari 1945. Ur denna bostadsinspektion framgår det 

tydligt att Ängöskolan inte var anpassat för den lägerfunktion den numera uppfyllde. 

Inspektionen kunde konstatera att den ”f.d. Ängöskolan numera upplåtits till 

arbetsförmedlingsläger för flyktingar” och att den bestod av 220 flyktingar med ett stort antal 

barn vilket medförde ”viss trångbeboddhet”. Enligt inspektionen hade åtgärder redan 

upprättats för att dessa familjer skulle kunna bo familjevis. Dock påpekade inspektionen att 

”renhållningen kunde varit bättre” liksom de sanitära förhållandena hos flyktingarna som var 

undermåliga och att exempelvis tvättställ, tvättstuga och tillfredställande toalettanordningar 

behövdes. På grund av dessa missförhållanden beslöt nämnden att 

hälsovårdstillsyningsmännen dagligen skulle inspektera lägret för att åtgärder gällande den 

                                                           
21 Statens Utlänningskommission, Andra världskriget, läger, Ängö, volym; Utdrag från protokoll från SU, den 5 
januari 1945 
22

 Statens Utlänningskommission, Andra världskriget, läger, Ängö, volym; Förläggningens dubbletträkningar, 
Brev till Statens utlänningskommissions sociala byrå ang. rekvirering av pass för lettiska flyktingar, 
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bristfälliga hygienen skulle vidtas. Lägerchefen Gille besvarade inspektionens önskemål och 

en månad senare den 4 februari 1945 begärde Gille om lov ”för att få göra de ändringar som 

behövs” dvs. bygga kök och tvättrum för damerna och herrarna i lägret. Förbättringsarbetena 

utfördes av flyktingarna själva, som Gille senare påpekade i ett utskick till 

Utlänningskommissionens kamrer Jonsson.23 Vidare fick Ängöförläggningen direktiv från 

Statens bränslekommission om att ”största sparsamhet” vad gäller förläggningens 

bränslekonsumtion av ved vidtas för ”att bemästra landets svårigheter i krisens måhända sista 

skede”. 24 Detta utskick understryker att Sveriges ransonering och sparsamhet fortfarande var 

ledord under den tidiga efterkrigstiden.  

  Från lägret måste även ha förekommit önskemål om att få flagga den lettiska 

flaggan vid högtider samt om få besök av utomstående eftersom Sociala Byrån i ett 

meddelande från 17 februari 1945 ”angående flaggning och besök av utomstående” strikt 

förklarade hur reglerna låg till. I meddelandet förklarades att besök av utomstående, svenskar 

eller utlänningar, samt flaggning utomhus med annan än svensk flagga var förbjudet såvida 

myndigheten inte medgivit ett tillståndsbevis.25 

  Det framgår att Ängöskolans flyktingförläggning hade en skolande funktion. 

Den 3 februari 1945 nådde ett massutskick till ”de baltiska förläggningarna” i landet från 

Statens Utlänningskommission. Baltiska personer med folkskolbakgrund var anvisade att 

skicka en beskrivning av sin utbildning och arbetserfarenhet till Sociala byrån för att därefter 

ta anställning på lägret som lärare, främst åt barnen i åldern 7-14.26 Lägerchefen Gill tillsatte 

därför omedelbart lärartjänster och undervisning på Ängöförläggningen som även 

organiserades runt om i landet ”på grund av önskvärdheten” som fanns på förläggningarna.27 I 

ett meddelande till Sociala byrån skrev lägerchefen Gille att en lägerskola ”existerar” med åtta 

skolbarn och till dessa två lettiska folkskollärarinnor.28 Vidare mottogs till Ängöskolans 

flyktingförläggning massutskick från Sociala byrån om ”lärarlönsnormer” där lärarna fick 

betalt per familj de undervisade, vilket visar att anställda flyktingar fick betalt för sitt arbete. 

                                                           
23 Statens Utlänningskommission, Andra världskriget, lägerarkiv, Ängö, volym; Brev till Kamrer Jonsson, SU, 
den 21 februari, 1945 
24

 Statens Utlänningskommission, Andra världskriget, lägerarkiv, Ängö, volym; Utskick från Statens 
bränslekommission angående bränsletilldelning till statliga och kommunala anläggningar, den 13 april 1945 
25 Statens Utlänningskommission, Andra världskriget, lägerarkiv, Ängö, volym; SU Sociala byrån Cirk. Nr. 8 
10/45 
26

 Statens Utlänningskommission, Andra världskriget, lägerarkiv, Ängö, volym; Meddelande från SU Sociala 
byrån Cirk. Nr. S 4/45 
27 Statens Utlänningskommission, Andra världskriget, lägerarkiv, Ängö, volym; Meddelande från SU Sociala 
byrån Cirk. Nr. S 26/45 
28 Statens Utlänningskommission, Andra världskriget, lägerarkiv, Ängö, volym; Brev till SU Sociala byrån, 5 
februari 1945 
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En svensk-tysk-lettisk-lithauisk-polsk-finsk-ordlista skickades också ut från Sociala byrån till 

samtliga baltiska läger i landet och var avsedd att användas i svenskundervisningen och för 

självstudium. Sociala byrån fordrade att skolbarn liksom vuxna dagligen skulle lära sig mellan 

20-50 ord ”beroende på förmåga” och att ”lämplig frågesport” anordnades för att göra 

inlärningen mer ”lustbetonat”. Vidare menade byrån att ordboken bara var ett komplement till 

”samtalsövningar, läsövningar och grammatiska övningar” som äger rum i 

svenskundervisningen. Även 40 exemplar av ”Svensk-Estnisk-hjälpbok” skickades ut av 

misstag ut till Ängöskolans flyktingläger, men då det endast var lettiska barn i skolåldern som 

befann sig på förläggningen bad Gille att dessa skulle återsändas. Efter en tid gjorde 

lägerchefen Gille en ”vördsam förfrågan” till tidningen Dagens Nyheter om en 

gratisprenumeration eftersom hans flyktingar ”avancerat så pass i svenska språket att de är i 

stånd att läsa en tidning”.29 I arbetsintyg och betyg som lägerchefen Gille utfärdat för de 

lettiska arbetare som haft anställning på Ängöförläggningen framgår att ämnena 

naturkunskap, lettiska-språket, svenska-språket, sång, kristendomskunskap, geografi, 

gymnastik, teckning, historia och matematik stod på schemat för de lettiska barnen. Det kan 

ytterligare tilläggas att Gille förde talan för fem lettiska studenter (en byggnadsingenjör, en 

nationalekonom, en arkitekt, en tandläkare och en teknolog) som ej avslutat sina studier och 

önskade att få avsluta dem i Sverige. Lägerchefen Gille skrev därför ett brev där han 

undersökte möjligheten för de lettiska studenterna att kunna avsluta sina studier i Sverige och 

framhävde att han vore ”synnerligen tacksam för ett positivt svar så snabbt som möjligt”.30 

   På Ängöförläggninen fanns även en flykting med sjuksköterskebakgrund som 

blev anställd på förläggningen som sjuksköterska.31 Det fanns dock inte bland de lettiska 

flyktingarna några allvarligare sjukdomar ”med undantag från reumatism och hjärtfel” som ett 

10-tal flyktingar led av, inklusive en person som blivit behandlad för skabb och en annan 

herre som var ”något invalid i vänster arm”.32 

  I lägerchefen Gilles sparsamma anteckningar i dagboken för förläggningen går 

det även att urskilja lite av vardagen på Ängöförläggningen. Det organiserades exempelvis 

gudstjänster varje söndag på ”församlingshuset” och diverse avskedsfester anordnades med 

                                                           
29 Statens Utlänningskommission, Andra världskriget, lägerarkiv, Ängö, volym; Brev till prenumerationskontoret 
på Dagens Nyheter, 16 mars 1945 
30

 Statens Utlänningskommission, Andra världskriget, lägerarkiv, Ängö, volym; Brev till ”Kommittén för 
flyktingstudenternas Patologiska institutionen i Uppsala” utfärdat av Curt Gille den 7 april 1945 
31

  Statens Utlänningskommission, Andra världskriget, lägerarkiv, Ängö, volym; Betyg utfärdat av Curt Gille 
den 22 april 1945 
32 Statens Utlänningskommission, Andra världskriget, lägerarkiv, Ängö, volym; Brev till Utlänningslägret i 
Tulläng, Sjöarp, 25 mars 1945 
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jämna mellanrum; Även utnämnda städdagar finns antecknade. Ett bygge av båtbrygga ska 

även ha ägt rum och enligt dagboken skall även baddagar för män och kvinnor ha inträffat var 

tionde dag. Vidare nämns i dagboken besök från representanter från biståndsföreningen 

”Hjälp krigets offer”, syföreningar samt en kartongfabrik. Varje dag antecknas även namnen 

på de flyktingar som blivit omflyttade till andra förläggningar eller lämnat anläggningen.33 

Det förklaras dock inte varför omflyttningen skett, men i ett antagande skulle det kunna bero 

på att flyktingen fått jobb och bostad på annan ort, eller att flyktingen bett om att bli 

förflyttade till annat läger där nära anhöriga vistades.  

  Majoriteten av letterna kom till Ängöskolan den 29 december 1944, varav ett 50 

tal letter anlände senare till förläggningen mellan den 10 januari och 10 april 1945. Vistelsen 

för letterna var inte lång och enligt inskrivningslistan för liggare kunde en familj som minst 

stanna en månad på förläggningen medan en annan familj kunde stanna upp till fyra månader, 

alltså hela Ängöföräggningens tid som lettisk arbetsförmedlingsläger, innan de förflyttades till 

andra orter. De orter och i vissa fall gatunamn för omflyttning som aktualiserades för letterna 

var: Kalmar – Södra långgatan; Proviantgatan; Lagmansgatan; Tullslätten; Nybrogatan; 

Bragegatan; Royal och Vegagatan, samt andra orter som Gnosjö, Sjöarp, Trekanten, 

Misterhult, Alingsås, Bohult, Osby, Vassmolösa, Fliseryd, Ryssby, Fagersjö, Hultsfred, 

Persnäs, Nybro, Eskilstuna, Tälläng, Tahamn, Visingsö, Vissefjärda, Stockholm, Södertälje, 

Stocksund, Bohult, Blomhag, Ålem, Degerhamn, Borgholm och Djursholm. Det verkar inte 

ha funnits en specifik struktur eller organisation över vilka flyktingar som från Ängöskolan 

blev omflyttade till andra förläggningar, det är mig veterligt, ingenting som nämns eller 

förklaras i källmaterialet från Statens utlänningskommission. Dock går det att se att mer 

förekommande omflyttningar av flyktingar skett inom Kalmar län, främst till förläggningen i 

Borgholm. I ett brev till Lägerchefen Curt Gille från Kalmars landsfiskal Allan L. den16 

januari 1945 uppdagas det också att det fanns fler förläggningar i Kalmar län med lettiska 

flyktingar till exempel Sandbäckshult, Ålem, Timmernabben, Nybro och Trekanten. 

  Hälsovårdsnämnden konstaterade i början på januari 1945 att Ängöskolan var 

ett lettiskt arbetsförmedlingsläger men blev efter Statens Utlänningskommissions skriftliga 

anvisning den 13 april 1945 ett tysk karantänanstalt. Statens Utlänningskommissions Sociala 

byrå meddelade i ett brev till ”Herr förläggningschefen Curt Gille” att Ängöskolans 

utlänningsläger i samband med Statens Arbetsmarknadskommission skulle genomgå en 

                                                           
33 Statens Utlänningskommission, Andra världskriget, lägerarkiv, Ängö, volym; Dagbok Nr. 2, 
”Utlänningsförläggningen, Ängöskolan, Kalmar” 1/4-1945 
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”gallring” av flyktingar som genom omflyttning skulle placeras i arbete i något av 

kommissionens arbetsförmedlingsläger.34 Det framgår inte hur många som vistades på lägret 

vid denna tid, men ur ett tidigare exempel verkar lägrets kapacitet ha rört sig omkring 220 

flyktingar samtidigt. Arbetsmarknadskommissionen meddelade följaktligen att patruller skulle 

utsändas för att genomgå varje flykting, där Ängöförläggningen i fortsättningen skulle 

påfyllas med ”enstaka vårdfall”.35 Den 24 april 1945 blev Ängöförläggningen en tysk 

karantänanstalt.36 

4.2 Flyktingarna vid Ängöförläggningen 

 Det var lettiska flyktingar som blev placerade på Ängöförläggningen mellan den 29 

december 1944 och 23 april 1945. Totalt vistades 272 letter på förläggningen och samtliga 

blev inom snar tid förflyttade från förläggningen ut i arbete, till andra orter främst inom 

Kalmar län, eller andra arbetsförläggningar i landet. Av flyktingarna var 118 män medan 80 

var kvinnor och 72 var barn. Av samtliga flyktingar var 161 av 272 i vuxen ålder mellan 20-

44 år. En betydande andel av männen var till yrket sjöfolk, medan majoriteten kvinnor 

betraktades sig själva som icke yrkesverksamma och därför endast refererade sig som ”fru”. I 

huvudsak var hade flyktingarna kommit till förläggningen familjevis, men även en betydande 

andel var ensamstående.  

  Det som tydligt går att se i inskrivningslistan är att Ängöskolans lägerfunktion 

under den första tiden mellan den 29 december 1944 till och med den 23 april 1945 var ett 

”lettiskt arbetsförmedlingsläger” med enbart lettiska flyktingar. Enligt ”inskrivningslängden 

för liggare” vistades sammanlagt 272 letter på lägret, där det går att urskilja 68 lettiska 

familjer och 57 ensamstående letter. Att större delen av flyktingarna i Kalmar således var 

familjer underbygger ytterligare tidigare gjorda antaganden om att de baltiska flyktingarna 

ofta kom familjevis och att dessa i en del fall bestod av tre generationer.37  

  Tabell 2.38 Åldersfördelningen bland de nyanlända flyktingarna från Östeuropa 

till Sverige mellan 1 november 1944 och den 30 juni 1945: 

                                                           
34

 Statens Utlänningskommission, Andra världskriget, lägerarkiv, Ängö, volym; Brev från Sociala byrån, Statens 
utlänningskommission, Stockholm den 13april 1945 
35

 Statens Utlänningskommission, Andra världskriget, lägerarkiv, Ängö, volym; Brev från Sociala byrån, Statens 
utlänningskommission, Stockholm den 13april 1945 
36

 Statens Utlänningskommission, Andra världskriget, lägerarkiv, Ängö, volym; Detta enligt namngivningen av 
den andra inskrivningslistan för ”liggare”. 
37 Olsson, 1995, s. 34 
38 Olsson, 1995, s. 34 

Ålder Ester Letter Litauer Polacker Ryssar 
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Tabell 2 

  Tabell 3. Antalet lettiska flyktingar på Ängöförläggningen i Kalmar med 

avseende till kön och ålder mellan den 29 december 1944 och den 23 april 1945. 

Ålder Män Kvinnor Barn 

  – 15   72 

16 - 19 1 0  

20 - 44 96 65  

45 - 59 18 14  

60 -  3 3  

 118 80 72 

Tabell 3 

  Tabell 2 redogör för antalet nyanlända flyktingarna till Sverige från Östeuropa i 

en åtta månaders period under den tidiga efterkrigstiden. Tabell 2 visar även i vilken ålders 

generation som flyktingarna tillhörde. Tabell 3 redovisar antalet lettiska flyktingar på 

Ängöförläggningen i Kalmar med avseende till generation, ålder och kön. Ur tabell 2 och 3 

går det följaktligen att se att majoriteten av de nyanlända baltiska flyktingarna och letterna på 

Ängöförläggningen var en vuxen generation och mellan 20-44 år gamla. Nästan en fjärde del 

(72 st) av antalet lettiska flyktingar på Ängöförläggningen var barn under 15 år medan samma 

siffra för samtliga lettiska barn i Sverige var ungefär en sjättedel (200 st). Andelen lettiska 

tonåringar mellan 16-19 år var en minoritet i både tabell 2 och 3 där sammanlagt 62 av 1286 

letter var tonåringar i Sverige och endast 1 av dessa befann sig på Ängöförläggningen i 

Kalmar. Samma sak gäller även för den äldsta generationen där bara 6 letter var över 60 år på 

förläggningen i Kalmar av totalt 44 letter över 60 år som vistades i Sverige. I generationen 45-

59 år finner vi sammanlagt 155 letter i Sverige där 32 vistades på Ängöförläggningen. Tabell 

2 visar dock inte könsfördelningen bland samtliga nyanlända lettiska flyktingarna i Sverige 

      

– 15 117 200 0  0 9 

16 - 19 53 62 7 16 10 

20 - 44 340 825 77 180 459 

45-59 85 155 9 4 18 

60- 25 44 0 1 11 

Totalt 620 1286 93 202 507 
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vilket tabell 3 visar. Ur tabell 3 framgår det att andelen lettiska män på Ängöförläggningen, i 

synnerhet i den vuxna generationen mellan 20-44 år var en majoritet bland dessa. 

Tabell 4. Yrke/titel i hemlandet bland de lettiska flyktingarna vid Ängöförläggningen: 

Yrke/titel Kvinna Man 

Fru 54  

Fiskare     20 

Sjökapten      7 

Kontorist 5  

Studerande 1     5 

Sjöman      4 

Lantarbetare/lantbrukare      4 

Sömmerska 4  

Byggtekniker  3 

Dansör  3 

Byggingenjör  3 

Teknolog  3 

Skogsvaktare  3 

Lagerchef  2 

Jägmästare   2 

Ingenjör  2 

Stationschef      2 

Bagare  2 

Mekaniker  2 

Skräddare  2 

Direktör  2 

Kassörska 1  

Tandsköterska 1  

Advokat  1 

Järnvägsarbetare  1 

Psykolog  1 

Affärsföreståndare  1 

Sjukhusbiträde 1  

Byggmästare  1 

Bokförare  1 
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Byggare  1 

Sjuksköterska 1  

Försäljare 1 1 

Hushållerska 1  

Vaktmästare  1 

Skeppare  1 

Fabrikör  1 

Kapellmästare  1 

Sångerska 1  

Frisörska 1  

Chaufför  1 

Bokhållare  1 

Kosmetiker 1  

Mjölnare  1 

Avd chef  1 

försäljningschef  1 

Regissör  1 

Jurist  1 

Sjukvårdarbetare  1 

Tjänsteman  1 

Domare  1 

Folkskollärare 1  

Disponent  1 

Snickare  1 

Musiker  1 

Mjölnare  1 

Professor  1 

Bilreparatör  1 

Lärarinna 1  

Kontorschef 1  

Expeditör  1 

Tandtekniker  1 

Övermaskinist  1 

Apotekare 1  

Skådespelerska 1  
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Tabell 4 

  I tabell 4 utläses att majoriteten av de manliga lettiska flyktingarna till 

majoriteten var utbildade där en betydande andel av männen till yrket var sjöfolk och 

kvinnorna hemmafruar. Sjöfolksyrkena bland flyktingarna indikerar sålunda att flyktingarna 

förmodligen anlänt till Sverige båtväg över Östersjön.39 Det går dess värre inte att få en 

rättvisande bild av klass- och yrkesstrukturen bland de baltiska flyktingarna i landet. Dock 

gjordes en mindre undersökning av Statens arbetsmarknadskommission som kartlades en viss 

”klass- och yrkesstruktur” bland de baltiska flyktingarna i en undersökning som gjordes 

vårvintern 1945.40 Enligt denna undersökning som omfattade 10 581 baltiska flyktingar var 

4 128 män och 6 453 kvinnor. Av samtliga arbetssökande män var 29 % mest jordbrukare och 

fiskare, 22 % med arbetserfarenhet inom förvaltning, arbetsledning och fria yrken, 20 % inom 

(metall)industrin och hantverk, 15 % inom främst sjöfart, 5 % inom handel och 2 % inom 

hälso- och sjukvård medan 7 % inte hade någon särskild yrkestillhörighet.41 Av de 

arbetssökande kvinnorna var 5 % inom jord- och skogsbruk, 21 % inom förvaltning, 

arbetsledning och fria yrken (främst kontorsarbeten och undervisning), 14 % inom industri 

och hantverk (främst textil- och beklädnadsindustrin), 1 % inom sjöfart, 4 % inom handel, 6 

% inom hälso- och sjukvård, 25 % inom husligt arbete och 24 % utan yrkestillhörighet (alltså 

kvinnor som refererade sig själva som ”fru” och inte såg själv själva som yrkesverksamma). 

Undersökningen liksom Kalmars klass- och yrkesstruktur av balter verkar även här 

överensstämma med en majoritet av männen som arbetade inom jordbruk, fiske och sjöfart. 

Bland kvinnorna överensstämmer undersökningens klass- och yrkesstruktur relativt väl med 

Kalmars där exempelvis också en majoritet, 54 av 80 lettiska kvinnor refererade sig själva 

som ”fru”, och 5 av 80 lettiska kvinnor arbetade inom kontorister, alltså inom kategorin 

förvaltning, arbetsledning och fria yrken.  

                                                           
39

 Se sidan 10. 
40

 Olsson, 1995, s. 36-37 
41

 Olsson, 1995, s. 37 

Doktor  1 

Tandläkare 1  

Köpman  1 

Fröken 1  

Änkefru 1  

Oläsbart/övrigt  12 

Totalt 80 118 
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  När förläggningen övergick till att bli ett ”karantänläger” beräknades ytterligare 

267 flyktingar av varierande nationaliteter (tyskar, polacker, ryssar, litauer, letter, fransmän, 

ester och finnar) ha vistats på lägret mellan den 23 april till och med den 19 juni 1944.42  

4.3 Lägret som arbetsförmedlingsinstitution 

 Flertalet forskningar poängterar att Sverige vid den tidiga efterkrigstiden befann sig i en 

skärningspunkt mellan filantropisk flyktingpolitik och en arbetsmarknad med stora 

arbetskraftsbehov. Kapitalet och statsmakten sökte följaktligen efter mer arbetskraft på flera 

områden som var mycket betydelsefulla för folkförsörjningen.43 Flyktingarna som kom till 

Sverige under efterkrigstiden hade sålunda en arbetsmarknadspolitisk funktion vilket var en 

av byggstenarna till folkhemsbygget i mitten av 1900-talet.44 Sverige hade bedrivit en 

restriktiv flyktingpolitik under 1900-talets första decennier som dock efter krigsslutet 

övergick till att bli ett öppet Moder Svea som tog emot respektive rekryterade 

arbetskraftsinvandrare.45 Det var främst baltiska flyktingar som blev föremål för statens 

arbetsmarknadsorganiseringar.46 På skånska landsbygden och i jordbruket placerades ett stort 

antal baltiska flyktingar i arbetsläger inom jordbruket.47 I ett annat exempel från ett 

metallföretag i Olofström i Blekingelän rekryterades baltiska flyktingar till vad som 

betraktades vara enkla och rutinbetonade yrken.48  

  Ängöförläggningen var således i egenskap som ett ”lettiskt 

arbetsförmedlingsläger” ett genomgångsläger för letter som skulle förmedlas ut i arbete. I ett 

utskick från länsarbetsnämnden i Kalmar framgår det att nämnden hjälpte till att organisera 

jordbrukskurser för flyktingarna. Tillsammans med Statens arbetsmarknadskommission 

utarbetade nämnden ”statsunderstödda ladugårdsskötare kurser”49 för arbetsföra flyktingar 

och som sammanlagt 25 lettiska kursdeltagare från Kalmar län deltog i.50 Förutom Statens 

arbetsmarknadskommission och Kalmars länsarbetsnämnds arbetsåtgärder för flyktingarna 

agerade även lägerchefen Curt Gille vid Ängöförläggningen som arbetsförmedlare åt de 

lettiska flyktingarna. Ängöförläggningen hade alltså en tydlig funktion som arbetsinstitution 

                                                           
42

 Statens Utlänningskommission, Andra världskriget, lägerarkiv, Ängö, volym; Enligt den andra 
inskrivningslistan ”Liggare – för antecknande av uppgifter om resande enligt 34 paragrafen Kungl. Stadgan 
angående hotell- och pensionat rörelse” 
43 Olsson, 1995, s. 16 
44 Johan Svanberg & Lars Olsson & Jan Ekberg 
45 Lars Olsson ur. Jan Ekberg, 2003, s. 12 
46 Olsson, 1995, s. 56-58 
47 Olsson s. 104-130 
48 Svanberg, 2010, s. 163 
49 Statens Utlänningskommission, Andra världskriget, lägerarkiv, Ängö, volym; Utskick från Kalmars 
länsarbetsnämnd, den 29 december 1944 
50

 Olsson, 1995, s. 66 
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men flyktingarna utplacerades inte enligt källmaterialet i specifika arbetsläger såsom i 

exemplen från Skåne. Det framgår istället att det var lägerchefen Curt Gille som ansvarade för 

att flyktingarna blev tilldelade arbete. Lägerchefen Gilles arbetsuppgifter var att bland annat 

svara på arbetserbjudanden i tidningsannonser. I ett exempel besvarade Lägerchefen en 

annons i tidningen Barometern om torvarbete och torvförädling där han förklarade att det 

fanns ett 10-tal letter på förläggningen som var arbetsintresserade.51 Vidare i flertalet brev till 

Statens Utlänningskommissions Sociala byrå och andra arbetsgivare, förde lägerchefen Gille 

talan åt de lettiska flyktingarna ifråga om arbete på andra orter, arbetsbetyg samt 

besökstillstånd. Scenartister, hembiträden, kosmetiker, sjuksköterskor, barnmorskor, fiskare, 

advokater och läkare är exempel på yrken bland de lettiska flyktingarna som lägerchefen Gille 

förde talan åt.52 

  I tre utvalda och talande brev går det att se ett exempel där 

arbetsmarknadskommissionen ger Ängöförläggningen arbetsdirektiv samt två brev där 

lägerchefen Gille för talan åt flyktingarnas önskemål om arbete. I det första brevet ”Till 

kontoren för förmedling av utländskarbetskraft” skriver Länsarbetsnämnden i Kalmar att de i 

samarbete med Arbetsmarknadskommissionen och Statens Utlänningskommission efterföljer 

direktiven om att upprätta ladugårdskötarkurser för arbetsföra flyktingar.53 Nämnden skriver 

att kursen riktar sig till främst manliga flyktingar och ”familjeförsörjare” som är intresserade 

och har vana med arbete inom jordbruket. I brevutskicket understryker nämnden att 

ladugårdskötarkurserna är statsunderstödda och att mat, logi och resor till och från 

förläggningen där kursen kommer att äga rum ingår. Varje flykting kommer dessutom att 

erhålla en lön eller ”flitpenning” på 90 öre till en krona per dag. Det andra brevet är också 

intressant eftersom det är ett av många exempel som visar hur lägerchefen Gille förde talan åt 

de lettiska flyktingarna på Ängöförläggningen vad gäller arbeten. I brevet för lägerchefen 

Gille talan åt en flykting som till yrket var ”pedicurist” och ”kosmetiker”. Lägerchefen Gille 

föreslog att denne förflyttas till Fagersjöanläggningen i Stockholm eftersom flyktingens yrke 

”hörde storstaden till” och att denne skulle komma till sin rätt om hon kom i kontakt med 

”skönhetsinstituten i Stockholm”.54 I det tredje brevet förfrågar lägerchefen Gille Sociala 

                                                           
51 Statens Utlänningskommission, Andra världskriget, lägerarkiv, Ängö, volym; Brev till ”Herr Daxberg, 
Polhemsgatan 33, Stockholm” den 5 april 1945. 
52

 Statens Utlänningskommission, Andra världskriget, lägerarkiv, Ängö, volym; Detta går exempelvis att se i 
lägerchefens Gilles brev till Ammanuens Dahlén i Stockholm, Statens utlänningskommission, den 6 januari, 
1945 & Brev till Statens utlänningskommission den 8 februari 1945  
53

 Statens Utlänningskommission, Andra världskriget, lägerarkiv, Ängö, volym; Utskick till Ängöförläggningen, 
Kalmar den 29 december 1944 
54

 Statens Utlänningskommission, Andra världskriget, lägerarkiv, Ängö, volym; Brev till ”Ammanuens Dahlén” 
på Sociala byrån, Stockholm den 22 mars 1945 
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byrån om tillstånd för en flykting att resa till Stockholm för att åka på arbetsintervju. Det 

framgår att flyktingen haft en ledande position som ”disponent” på en mjölkcentral i Lettlands 

huvudstad Riga och att mjölkcentralen i Stockholm är intresserad av att erbjuda denne en 

anställning.55  

5. Slutsatser 

Slutsatser som går att dra av materialet är att Ängöskolans första tid som flyktingförläggning 

var i form av ett lettiskt genomgångsläger med en skolande- och arbetsförmedlande funktion. 

Det var lägerchefen Curt Gille som drev Ängöförläggningen från och med slutet på december 

1944 till hösten 1945. Förläggningen hade två perioder, där den första var ett lettiskt 

arbetsförmedlingsläger och den senare var en tysk karantänanstalt. På Ängöförläggningen 

bedrevs undervisning för samtliga lettiska flyktingar i bland annat svenska, körsång och 

kristendomskunskap. Lokalerna på Ängöskolan var inte anpassade för flyktingmottagning och 

var trångbebodda och det fattades hygienanordningar i form av dugliga toaletter för 

flyktingarna. Vidare var förläggningen ett snabbt genomgångsläger där flyktingarna främst 

omflyttades i regionen ut i arbete eller till andra arbetsförläggningar i landet. 

  Sammanlagt var det 272 letter som vistades på Ängöförläggningen där 118 var 

män, 80 kvinnor och 72 var barn. Majoriteten av flyktingarna var en vuxen generation mellan 

20-44 år gamla. Liksom yrkes- och klasstrukturen för baltiska flyktingar i landet var en 

majoritet av de manliga lettiska flyktingarna på Ängöförläggningen sjö- och jordbruksfolk 

och en majoritet av kvinnorna självtitulerade som ”fru”, men också ett mindre antal kvinnor 

hade arbetat inom kontorsyrken. 

  Ängöförläggningen i Kalmar fyllde en mycket viktig funktion som 

arbetsförmedlingsinstitution och var i likhet med Skånes organisation av baltiska flyktingar, 

angelägen om att få ut flyktingarna i arbete i den närliggande bygden, bland annat genom 

skogsarbete. Dock visar olika brev att flyktingarna i Kalmar tilläts att självständigt förhandla 

om möjligheter till arbeten. Ängöförläggningen liksom Skåne följde således Statens 

Utlänningskommissionens, arbetsmarknadskommissionens och Socialstyrelsens direktiv om 

att till sätta flyktingarna i jordbruksarbete där arbetskraftsbehovet följaktligen var stort och 

flyktingarna betraktades lättplacerade. Dock finns inte ur källmaterialet något konkret bevis 

på att de lettiska flyktingarna i Kalmar blev satta i specifika arbetsläger som i exemplen från 

Skåne. Ängöförläggningen var istället ett lettiskt genomgångsläger och 
                                                           
55

 Statens Utlänningskommission, Andra världskriget, lägerarkiv, Ängö, volym; Brev till Ammanuens Krantz, 
Sociala byrån, Statens utlänningskommission, Stockholm den 11 februari 1945 
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arbetsförmedlingsläger där flyktingarna snabbt slussades ut i arbete och boenden i regionen 

eller vidare till andra arbetsförläggningar i landet. Lägerchefen Curt Gille fyllde här en viktig 

roll som kontaktperson och arbetsförmedlare och var med andra ord flyktingarnas port ut till 

svenska samhället. Det var Staten utlänningskommission som bekostade 

flyktingverksamheten på Ängöskolan och det var lägerchefen Gille som hade det ekonomiska 

och administrativa ansvaret på förläggningen. Lägerchefen Gille stod bland annat för 

flyktingarnas uppehälle i form av utbildning och logi men förde också deras talan i relation till 

arbetsgivare och svenska myndigheter i deras önskemål om arbete.  

  Vad gäller den offentliga synen på balter framgår det inte av källmaterialet att 

lägerchefen Curt Gille betraktat de lettiska flyktingarna på Ängöförläggningen som 

”Quislingar” med någon nazistisk anknytning eller som ett ”flyktingproblem” likt den 

offentliga synen om balter, ej heller om någon baltutlämning var aktuell för dessa. 

Källmaterialet påvisar heller inte någon konflikt liksom den som utspelade sig för vissa 

missnöjda flyktingarna som befann sig på beredskapssjukhuset i Kalmar och fick förpassas till 

annan ort. 

  Skillnaden mellan flyktingmottagningen som Kalmars hjälpkommitté bedrev 

och Ängöförläggningen är många. Hjälpkommittén som drevs av kommittéordföranden 

Furstenberg verkade för att endast bistå de 400 till majoriteten kvinnliga judiska flyktingar 

som befann sig på beredskapssjukhuset i Kalmar, medan Ängöförläggningens 

flyktingverksamhet helt var i statlig regi och berörde endast lettiska flyktingar. 

Ängöförläggningen var således ett statligt bekostat arbetsförmedlingsläger för lettiska 

flyktingar medan hjälpkommittén var en filantropisk driven organisation beroende av 

utomstående bidrag. Hjälpkommitténs arbetsuppgifter var att samla in pengar och förda talan 

för de judiska flyktingar som befann sig på beredskapssjukhuset. Tack vare hjälpkommittén 

kunde en guldkant sättas på flyktingarnas tillvaro som bland annat fick hjälp med 

finansieringen av tandproteser, kläder och apelsiner. Ängöförläggningens första tid som 

verksamhet syftade dock endast till att följa Statens arbetsmarknadspolitiska direktiv för att 

sätta så många flyktingar som möjligt i arbete. Flyktingarna på Ängöförläggningen fick 

därigenom förmåner i form av utbildning och arbete inom jordbruket, sjukvård samt diverse 

undervisning på Ängöskolan. De blev även tilldelade fickpengar, kläder och främlingspass.  
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