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Abstract  

“this Unpleasent klientel” 

A study on refugee care in Växjö between the years 1944 and 1947. 

The purpose of this study was to examine the treatment of sick refugees in Växjö in the 1940s. To achieve 

this a combination of quantitative and qualitative methods were used. The material found in the local archive 

and local newspaper was then put together and analyzed from the theoretical perspective, gender, class, 

ethnicity and social status.  

 

The result of this study shows that there were two main treatment wards for refugees, one that was supposed 

to treat women and children with active tuberculosis and the other ward treated refuges with “epidemic 

diseases.” Foreign citizens were also taken care of in other words that were also not meant for refugees only, 

like the Epidemic hospital, which treated about 80 patients of a foreign nationality between 1944 and 1946. 

This study shows that the patients were admitted at epidemic hospitals in different migration waves, first 

mostly people from Estonia, most likely people from concentration camps and then a lot of children from 

Dutch refugee camps in Sweden. The last group registered at the hospital where of young French women. 

The first waves of refugees suffered from diseases such as diphtheria and typhus, but the latter hade scarlet 

fever that was normal at the time in Sweden.  

 

Of all the hundreds of foreigners that were treated in Växjö during this timeframe, their where were three 

different ethnic groups: Estonian, Polish and Jews that brought fought complaints about the care given to 

them. The complaints included everything from medical care to the living conditions, but it seems as if the 

complaints were of no avail.  
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1. Inledning  

Följande tidningsnotis kunde innehavare av Smålandsposten läsa den 25 maj år 1945. 

Tyfusepidemi bland tyska flyktingar i Danmark. 

(T.T.) Bland de tyska flyktingarna i Danmark rasar en allvarlig tyfusepidemi, som krävt många 

offer. Många döda tyska flyktingar ha begravts nakna, då tyskarna icke kunnat skaffa varken 

kläder eller kistor till liken och ha avslagit ett anbud att låta bränna dem. Flyktingarna i de 

smittade lägren ha inspärrats, men några ha haft tillfälle att rymma. De danska vaktposterna ha 

därför fått order att skjuta på rymlingarna från de smittade lägren.
1
 

 

När notisen om de sjuka flyktingarna publicerades var andra världskriget i princip över i Europa. 

Krigsslutet medföljdes av att antalet civila flyktingar ökade, inte minst till Sverige. Ökad rörlighet 

bland folk och djur medförde att sjukdomar spreds lättare, vilket oroat de Svenska myndigheterna 

redan under kriget. De sjukdomar som ansågs särskilt farliga var difteri, tyfus och tuberkulos, som 

varit vanliga i Sverige under den senare delen av 1800-talet.
2
 Rädslan att dessa sjukdomar skulle få 

ny spridning i Sverige med ankomsten av flyktingarna var inte obefogad; många av de flyktingar 

från tyska koncentrationsläger som vårdades på Malmö Epidemisjukhus led nämligen av någon av 

dessa sjukdomar.
3
 Växjö, som redan under år 1944 utsetts för att vårda flyktingar, mottog under 

1945 flera transporter av krigsflyktingar av vilka många suttit i koncentrationslägers.
4
  

     Flyktingarnas närvaro på orten verkar ha skapat både oro och välvilja hos ortsbefolkningen. 

Oron för flyktingarnas sjukdomar speglades i alla de notiser som erbjöd gratis vaccinationer.
5
 

Dessutom framhölls det i samtliga artiklar i Smålandsposten och Barometern i Kalmar att alla 

tänkbara åtgärder skulle redan var vidtagna för att de sjukas åkommor inte skulle spridas och skada 

den svenska folkhälsan.
6
 

                                                      

 
1
 Smålandsposten, 1945-05-25, ”Tyfusepidemi bland tyska flyktingar i Danmark”, s. 5, (författare ej angiven). 

2
 Montesino, Norma & Thor, Malin, 'Migration och folkhälsa: hälsovårdspolitiska bedömningar i den svenska 

flyktingmottagningen under 1940-talets första hälft', Historisk tidskrift (Stockholm)., 2009(129):1, s. [27]-46, 2009 s. 

32-36. 
3
 Cronberg, Stig, 'Flyktingarna på Malmö Epidemisjukhus 1945.', Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift., 

1993 (30), s. 151-166, 1993 s. 164. 
4
 Avskrift av Gudstav Björkander, Barometern 1944-12-04 ”Vårdanstalt för baltiska flyktingar i Växjö. – Kalmarbo 

överläkare på Växjö- sjukhus för baltiska TBC- sjuka” finns i Stamming, Sture Lungsotens historia: ett studieprojekt 

... 2, Kronobergs län, Hjärt- och lungsjukas exp., Växjö, 1985 s. 226; Smålandsposten, ”Trivsel bland internerna på 

beredskapssjukhuset”, den 19 augusti 1945 s. 3 (författare ej angiven). 
5
 Smålandsposten, ”Trivsel bland internerna på beredskapssjukhuset”, den 19 augusti 1945 s. 3 (författare ej angiven). 

6
 Stamming, Sture Lungsotens historia: ett studieprojekt ... 2, Kronobergs län, Hjärt- och lungsjukas exp., Växjö, 1985, 

226f, Smålandsposten, Trivsel bland internerna på beredskapssjukhuset, den 19 augusti 1945 s. 3 (författare ej 
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     Flera Växjöbor har kännedom om att det under 1940-talet vårdades flyktingar från andra 

världskriget på ortens hospital. Några kan även peka ut de gravstenar som restes över dem som 

avled kort efter ankomsten. På Psykiatrihistoriska museet i Växjö finns det mycket information 

bevarat angående vården vid Sankt Sigfrids sjukhus och den vård som funnits att tillgå där genom 

tiderna. Guiderna berättar ivrigt och entusiastiskt om det förgångna, men inte ens de kan berätta 

särskilt mycket om de flyktingar som vårdats där under 1940-talet.
7
 I Sankt Sigfrids Årsberättelser 

rapporterades inte några epidemier under de åren flyktingarna vårdades, men flera källor vittnar om 

att det existerade en oro för flyktingarnas åkommor.
8
  

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är därför att undersöka mottagandet av de flyktingar som placerades i Växjö och 

vårdinrättningarna för flyktingar på orten från år 1944-1947. Vad gäller forskning kring flyktingar som 

vårdades i Växjö finns det stora luckor även om de omnämnts.
9
 Denna brist på tidigare forskning 

angående de flyktingar som vårdades i Växjö gör detta ämne inte bara intressant att undersöka utan 

även värdefullt att granska för att skapa en bättre bild över en flyktinggrupp som kan ha inneburit 

en påverkan på dagens multikulturella samhälle och vården. Därför ska jag undersöka detta utifrån 

de teoretiska utgångspunkterna klass, genus och etnicitet och för att kunna genomföra uppsatsens 

syfte har jag ställt följande frågor: 

 

 Vilka vårdinrättningar fanns det för flyktingarna som anlände till Växjö mellan år 1944 till 

1947?  

 Hur många var flyktingar som vårdades i Växjö?  

 Vilka var flyktingarna som vårdades på Epidemisjukhuset i termer av kön, ålder, nationalitet 

m.m.?   

 Vilka var de vanligaste sjukdomarna flyktingarna fick vård för i Växjö under den här tiden?  

 Vilka eventuella problem och svårigheter hade flyktingarna under tiden de vårdades i 

Växjö?  

                                                                                                                                                                                

 
angivet). 

7
 Två Guider, Psykiatrihistoriskt museum Sigfrids Sjukhus, Jacob Lundhs väg 8, 2012-04-25. 

8
 Landstinget Kronoberg, Landstingsarkivet Växjö, Årsberättelser för Sankt Sigfrids Sjukhus 1944-1947; Stamming, 

Sture Lungsotens historia: ett studieprojekt ... 2, Kronobergs län, Hjärt- och lungsjukas exp., Växjö, 1985 s.226f; 

Smålandsposten, Trivsel bland internerna på beredskapssjukhuset, den 19 augusti 1945 s. 3 (författare ej angivet). 
9
 Höglund, Mats, Sankt Sigfrids sjukhus historia, [Sankt Sigfrids sjukhus], [Växjö], 1993. 
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1.2 Disposition  

Först presenteras en kort bakgrund vars syfte är att informera läsaren angående flyktingströmmarna 

till Sverige och hur detta lands flyktingpolitik var under den aktuella tidsperioden. Forskningsläget 

är uppdelat i två delar så att det första behandlar räddningsaktionen ”de vita bussarna” och det andra 

tar fasta på flyktingskapet i Sverige.
10

 Metodkapitlet presenterar den valda metoden samt de valda 

källorna. Där presenteras även några övergripande källkritiska problem samt de för uppsatsen 

nödvändiga avgränsningarna. I nästa avsnitt presenteras de teoretiska utgångspunkterna som utgörs 

av fyra olika perspektiv: genus, etnicitet, klass och civilstånd. Analysavsnittet är indelat i tre delar: 

flyktingmottagningar i Växjö, intagna på Epidemisjukhuset samt de klagomål och förhållanden 

flyktingarna levde under i Växjö. Uppsatsen avslutas med att presentera undersökningens slutsatser 

samt vad som vore intressant för framtida studier.  

 

2. Bakgrund: Flyktingar i Sverige mellan år 1939 -1945  

Under andra världskriget skedde en stor förändring i Sverige rörande flykting- och 

invandringspolitik och då många flyktingar sökte sig till det till synes neutrala Sverige för att 

undkomma krigets fasor. Före kriget var det inte många flyktingar som sökte sig till Sverige, men 

när Nazityskland började växa och ockupera andra länder ökade antalet flyktingar och i juni 1939 

beräknades det finnas över 4 300 flyktingar i landet.
11

 Efter krigsutbrottet skärptes inresevillkoren 

till Sverige och regeringen försökte begränsa antalet flyktingar. De flyktinggrupper som hade det 

svårast att komma in i landet var judar, polacker med flera.
12

 Trots detta motstånd från 

myndigheterna var det ändå många polacker som utgjorde den första flyktingvågen tillsammans 

med flera balter som flytt från Röda armens ockupation. När grannländerna Danmark och Norge 

ockuperades under år 1940 ökade antalet flyktingar till Sverige ytterligare.
13

 Fram till år 1941 

avvisades många vid den norska gränsen, men efter att Tyskland stängt gränserna utåt valde de 

ansvariga i Sverige att ändra landets flyktingpolitik. Landet började öppna upp sina gränser för 

                                                      

 
10

 Benämningen Räddningsaktion är ett omdiskuterat begrepp i kontexten ”de svenska bussarna”. Forskare som Klas 

Åmark är en dem som ifrågasätter den egentliga nyttan av den svenska insatsen. I denna uppsats kommer dock detta 

begrepp att användas då det är en av de vanligaste benämningarna på denna insats. (Åmark, Klas Bo granne med 

ondskan, Tyskland: Albert Bonniers förlag, 2011 s. 554ff). 
11

 Olsson, Lars, På tröskeln till folkhemmet, Lund: Morgonrodnad, 1995 s. 22f. 
12

 Åmark, Klas Bo granne med ondskan Tyskland: Albert Bonniers förlag, 2011 s. 524f. 
13

 Olsson, Lars, På tröskeln till folkhemmet, Lund: Morgonrodnad, 1995 s. 22f. 
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flyktingar och många norrmän och danskar flydde till Sverige.
14

 Norrmännen sökte sig undan 

Quisling-regimens politik när nazisterna planerade att sätta även de norska judarna i 

koncentrationsläger och från Danmark anlände många judar. Under sommaren och hösten år 1944 

anlände den största flyktingvågen till Sverige, och den vågen bestod främst av tyskar, 

estlandssvenskar och andra ester. Antalet flyktingar från Estland ökade under detta år och det 

anlände även ett antal flyktingar från Lettland.
15

  

     År 1942 ändrades inte bara flyktingpolitiken i Sverige utan olika hjälporganisationer fick en 

större roll och ökat inflytande. Aktörer i de neutrala länderna Sverige och Schweiz satte bland annat 

igång räddningsaktioner för att hjälpa tyska koncentrationslägerfångar på olika vis.
16

 Detta innebar i 

praktiken att ännu fler flyktingar anlände till Sverige. En del anlände genom den svenska 

hjälpinsatsen ”de vita bussarna” som i mars 1945 hade fått tillstånd att transportera andra flyktingar 

än de skandinaviska ut ur Nazityskland. I juni samma år anlände det även 10 000 flyktingar med de 

allierade hjälp (UNRRA) till Sverige med tåg via Lübeck och Trelleborg, Kalmar och Stockholm.
17

   

     Under krigets inledande år var flyktingarna som kom till Sverige främst politiska flyktingar, men 

detta ändrades mot slutet av kriget. De senare flyktingströmmarna, som var de största, utgjordes av 

människor som befriats från nazisternas förtryck eller som ville fly undan krigets umbärande. Efter 

år 1945 började antalet flyktingar minska eftersom många finländska medborgare som anlänt i 

samband med det finska vinterkriget återvände hem, vilket även gällde norska och danska 

flyktingar. De baltiska medborgarna återvända som regel aldrig hem med undantag för de som blev 

avvisade; Estland hade nämligen blivit ockuperat av Röda Armen i krigets slutskede. Den största 

vågen av Polska medborgare sökte sig till Sverige först efter att arbets- och koncentrationslägren 

stängts. Svenska myndigheter behandlade de olika flyktinggrupper på skilda sätt. Balter gavs till 

exempel möjlighet att stanna och bidra till att öka utbudet av arbetskraft, medan polackerna 

inledningsvis eventuellt skulle arbeta och sedan återvända hem.  

     Hur många flyktingar som anlände till Sverige under denna tid är svårt att beräkna, och troligtvis 

kommer vi aldrig att veta exakt hur många de var. De uppgifter som finns ger inte en rättvis bild 

över antalet flyktingar då ansvariga personer på den tiden inte ansåg det viktigt att dokumentera 

exakt antal till exempel när finska medborgare evakuerades kollektivt till Sverige i och med det 
                                                      

 
14

 Åmark, Klas Bo granne med ondskan: Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och förintelsen Tyskland: 

Albert Bonniers förlag, 2011 s. 531ff. 
15

 Olsson, Lars, På tröskeln till folkhemmet, Lund: Morgonrodnad, 1995 s. 24f. 
16

 Åmark, Klas Bo granne med ondskan: Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och förintelsen Tyskland: 

Albert Bonniers förlag, 2011, 2011 s. 534. 
17

 Olsson, Lars, På tröskeln till folkhemmet, Lund: Morgonrodnad, 1995 s. 27. 
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finsk-sovjetiska kriget. Barn under 16 år registrerades inte heller, för på den tiden reste barnen på 

föräldrarnas pass och registrerades inte individuellt. Man räknade inte heller med de flyktingar som 

anlände från Tyskland till Sverige genom hjälpaktionen ”de vita bussarna” och UNRRA under det 

första halvåret av 1945.
18

  

 

3. Forskningsläge 

Det finns redan en del litteratur skriven kring Röda Korsets insats för att hjälpa framförallt 

skandinaviska fångar/invånare i Tyskland. Den äldsta litteraturen är mestadels självupplevda 

skildringar skrivna av inblandade aktörer, men med tiden har även några vetenskapliga verk 

publicerats. Det finns även verk som behandlar hur flyktingar togs om hand i Sverige och 

undersökningar om vad som hände med flyktingarna som kommit till Sverige efter vistelse i 

koncentrationsläger. Följande litteratur som presenteras är utvald för att ge läsaren en bild över den 

tidigare forskningen som gjorts kring insatsen ”de vita bussarna” och de flyktingar som kom till 

Sverige i samband med andra världskriget.  

 

3.1 ”De vita bussarna” 

Den humanitära räddningsaktionens ena ledare var advokaten och löjtnanten Åke Svensson och i 

hans bok De vita bussarna ger han en ögonvittnesskildring över hur insatsen verkställdes. Boken 

skildrar Svenssons privata upplevelse och erfarenheter om så väl personer som diverse händelse 

som ägde rum under transporten. Åsikter om Gestapomännens grymhet, pastor Svendsens ärofyllda 

insatser för fångarna, misären i lägren och fångarnas lycka över friheten fångas på ett unikt sätt. 

Boken är skriven som en hyllning till det danska och svenska Röda Korsets insats under andra 

världskriget och ger en detaljerad ögonvittnesskildring från Svenssons rekrytering till slutstation.
19

  

     Sveriges neutralitetspolitik och landets förhållande till Nazityskland var länge känsligt att 

undersöka, och i offentligheten lyftes de positiva aspekterna av svenska aktörers handlande. 

Forskare som Ingrid Lomfors menar på att man i Sverige efter kriget medvetet eller omedvetet ville 

förbättra landets självbild därför lyftes bara de positiva aspekterna fram. Den svenskstyrda 

humanitära hjälpinsatsens, med Röda Korsets vice ordförande greve Bernadotte som frontfigur, 

skulle då ha varit ett exempel som ofta lyfts fram som ett exemplariskt handlande från Sveriges 

                                                      

 
18

 Olsson, Lars, På tröskeln till folkhemmet, Lund: Morgonrodnad, 1995 s. 22-28. 
19

 Svensson, Åke, De vita bussarna, Bonnier, Stockholm, 1945. 
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sida. Lomfors har i flera av sina verka försökt att neutralisera denna bild av svenska aktörers 

handlande genom att lyfta fram de negativa aspekterna för att ge, historien rättvisa. I sin avhandling 

Förlorad Barndom -återfunnet liv: de judiska flyktingbarnen från Nazityskland belyser hon de 500 

judiska flyktingbarnen som kom till Sverige under kriget hur de upplevde livet i Sverige och utan 

att förringa betydelsen av att få komma till Sverige.
20

 Detsamma gör hon i verket Blind fläck – 

minne och glömska kring svenska Röda Korsets hjälpinsats i Nazityskland 1945. Lomfors förnekar 

inte de positiva aspekterna av insatsen, men hon hymlar inte med att det i vissa fall gjordes på andra 

fångars bekostnad. Koncentrationslägret Neuengamme som kom att utgöra en uppsamlings plats för 

skandinaviska fångar var redan på ett tidigt stadium överbelagt och därför behövdes det utökas eller 

så behövde de redan inkvarterade fångarna förflyttas. Det beslutades efter överläggning mellan 

tyska lägerledare och den svenska insatsens ledarna att den svenska hjälpinsatsen skulle transportera 

bort över 2000 fångar av olika nationaliteter till andra läger för att ge rum åt de skandinaviska 

fångarna. Lomfors ger i sin bok en gräsrotsskildring över dessa fångar som i och med förflyttningen 

fick utstå mycket lidande till fördel för de skandinaviska fångarna. Boken skildrar hur fångarnas 

hopp väcks till liv av synen av räddningsinsatsens ”vita bussarna” och hur denna dröm krossas när 

de inser att de blivit lurade och återigen placerades i läger utan större hopp om att överleva.
21

  

     I sin bok Vi åker till Sverige – de vita bussarna 1945 behandlar Sune Persson den problematiska 

frågan kring vilka aktörer som hade äran för vad han kallar Sveriges störst humanitära 

räddningsaktion under 1900-talet. Boken inleds med att presentera det vid den tiden rådande läget i 

Tyskland och klargör Hitlers och Himmlers skuld i förintelsen, för att sedan diskutera läget i de 

nordiska länderna och hur det humanitära arbetet utvecklades under kriget.     

     Persson återger det svenska humanitära arbetet som komplext med flera olika aktörer i Sverige 

men även i andra länder som Tyskland och Danmark. De mest framträdande aktörernas delaktighet 

som Persson diskuterar är Röda Korsets vice ordförande Folke Bernadotte, den lettiske företagaren 

och en av förespråkarna för den judiska församlingen Gilel Storch samt Heinrich Himmlers 

privatläkare Felix Kersten. Enskilda individers agerande i den humanitära aktion som kom att kallas 

”de vita bussarna” blev nämligen aktuellt efter kriget då skulden för kriget och förintelsen 

diskuterades. En del aktörer ville uppnå ära medan andra, framförallt på den tyska sidan, ville 

frigöra sig från skuld genom att visa på delaktighet i hjälpinsatsen. Persson lyfter i boken fram 

                                                      

 
20

 Lomfors, Ingrid, Förlorad Barndom – återfunnet liv: de judiska flyktingbarnen från Nazityskland, Historiska 

institutionen, Uni., Diss. Göteborg: Univ,. Göteborg, 1996. 
21

 Lomfors, Ingrid, Minne och glömska krig Röda Korsets hjälpinsats i Nazityskland 1945, Atlantis, Stockholm.  
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Bernadottes och svenskarnas insats, och menar på att landets medborgare kan vara stolta över dess 

humanitära insats under andra världskriget.
22

  

 

3.2 Flyktingar i Sverige  

Under andra världskriget ökade flyktingströmmarna till Sverige, en utveckling som kom att påverka 

landets fortsatta multikulturella utveckling. I avhandlingen På tröskeln till folkhemmet granskar 

Lars Olsson hur baltiska flyktingar och polska repatriandis första tid i Sverige tog sig uttryck.
 23

  

Genom att belysa alltifrån enskilda politikers åsikter, publikationer från myndigheter och 

tidningsartiklar, till enskilda flyktingars öden skapar han en bild över ankommandes situation. 

Olsson behandlar de förväntningar som ställts på respektive grupp av nyanlända människor och de 

motiv som presenterats från den svenska sidan till varför de tilläts stanna i Sverige. Läsaren får även 

en inblick i hur flyktingar levt i de svenska lägren, de problem de ställts inför och i vissa fall hur de 

upplevt läget i Sverige. Olssons undersökning tyder på att människorna inte togs emot enbart av 

humanitära anledningar, utan att det fanns förväntningar om att de nyanlända skulle bidra till 

samhällsekonomin. Den rådande samhällsattityden till flyktingarna var från flera håll att de i utbyte 

mot sitt uppehälle skulle arbeta för att göra rätt för sig. Sverige hade vid den här tiden brist på 

arbetskraft inom jordbrukssektorn. Jordbruksarbetet var i regel arbetsintensivt och dåligt betalt, 

vilket bidrog till att svenska medborgare endast som sista utväg tog jobben inom denna sektor. Det 

fanns därför förhoppningar från svenska aktörers håll att flyktingarna skulle fylla upp denna 

efterfrågan på arbetare.
24

  

     I avhandlingen ”Exilens dilemma: att stanna eller att återvända” har Wirginia Bogatic 

undersökt en grupp flyktingars levnadsöden och de val de ställs inför som flyktingar. 

Flyktinggruppen Bogatic har intresserat sig för är de polska kvinnor som var fängslade i lägret 

Ravensbruck och som räddades till Sverige i slutet av andra världskriget. Kvinnorna ställdes efter 

kriget inför valet att återvända eller att stanna i Sverige, och Bogatic försöker i sin avhandling 

konkretisera varför kvinnorna valde som de gjorde utifrån de rådande omständigheterna. 

     Bogatic finner att det är flera olika faktorer som påverkar kvinnornas beslut såsom uppfostran, 

senare livserfarenhet, omgivningen och samhället. Genom framförallt intervjuer av olika slag, 

                                                      

 
22

 Persson, Sune, ”Vi åker till Sverige”: de vita bussarna 1945, Fischer & Co, Rimbo, 2002. 
23

 Benämningen Repartriandi användes för de flyktingar som skulle återvända hem efter det att kriget var slut. (Olsson, 

Lars, På tröskeln till folkhemmet, Lund: Morgonrodnad, 1995 s. 19). 
24

 Olsson, Lars, På trösklen till folkhemmet, Lund: Morgonrodnad, 1995. 
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samlar Bogatic in uppgifter som hon senare analyserar utifrån begreppen: erfarenhetsrum, 

förväntningshorisont, sociologisk generation med flera. Det fanns flera orsaker bakom kvinnornas 

beslut till att stanna eller att återvända, inte minst yttre faktorer som staten, samhället, familjen, 

framtidshopp. Deras val menar Bogatic påverkades inte bara av utvecklingen runt omkring dem 

utan även av uppfostran och deras livserfarenheter. Kvinnorna upplevde Sverige som säkert och 

tryggt i förhållande till deras tidigare upplevelser. De som valde att stanna valde tryggheten och 

hoppet om ett bättre liv, i flera fall på bekostnad av sin identitet som polsk medborgare. De som 

valde att återvända, trots det i många fall osäkra läget i Polen, gjorde det på grund av sin politiska 

uppfostran. Återvändarna såg sig själva som patrioter, med en förmåga att påverka landets framtid 

genom att återvända.
25

 

     I artikeln På tröskeln till Kalmar behandlar Malin Thor flyktingarna i Kalmar under åren 1945-

1946. Thor diskuterar i artikeln tankar om en enad judisk identitet och kritiken om att de svenska 

judarna inte bidrog tillräckligt för att hjälpa sina trosfränder i det tyskockuperade området. I Kalmar 

var den judiska församlingen väldigt liten men utgjorde ändå majoriteten i Kommittén för 

flyktinghjälp som inriktade sig på att hjälpa flyktingar från olika koncentrationsläger. Kommittén 

hjälpte många judar, men målet var att hjälpa alla flyktingar och inte bara de judiska. Hjälpen 

bestod av alltifrån att samla in pengar till att hjälpa dem i konfliktsituationer, till att hjälpa mot 

sjukhusledningens beslut om stränga ordningsregler. Utan kommittén hade flyktingarna varit 

maktlösa gentemot sysslomannen
26

 verksam i Kalmar, vars attityd kring flyktingarna kunde 

ifrågasättas. Sysslomannen vid denna tid var nämligen en före detta nazist med befogenhet att 

skicka iväg alla som klagade/bråkade.
27

 

     Många av de informativa verk som handlar om fångarna från koncentrationslägen avslutas oftast 

med deras befrielse. Det finns en artikel kring vården av flyktingarna från koncentrationslägren i 

Sverige under 1940-talet av Stig Cronberg. Hans undersökning Flyktingarna på Malmö 

Epidemisjukhus handlar om fångarna från tyska koncentrationsläger. Cronberg presenterar i artikeln 

flyktingarnas nationalitet, var de varit fängslade i Tyskland samt vad de fick för sjukdomsdiagnos i 

                                                      

 
25

 Bogatic, Wirginia, Exilens dilemma: att stanna eller att återvända: beslut i Sverige av polska kvinnor som överlevde 

KZ-lägret Ravensbrück och räddades till Sverige 1945-1947, Linnaeus University Press, Diss. Växjö : 

Linnéuniversitetet, 2011,Växjö, 2011. 
26

 ”Syssloman” är en person som ansvarar för någon annans angelägenheter, till exempel att ingå avtal.  

(”Syssloman” i nätupplagan av Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/syssloman, hämtad: 2012-6-

04). 
27

 Berggren, Lars (red.), Samhällshistoria i fokus: en festskrift till Lars Olsson om arbete, migration och kultur, Big Bad 

Books, Malmö, 2010. 
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Sverige. Majoriteten av flyktingarna kom från något av lägren Neuengamme, Buchenwald, 

Ravensbruck eller behandlar Bergen-Belsen. De flesta flyktingarna i hans undersökning hade 

drabbats av difteri och tuberkulos, men det fanns även de som drabbats av tyfus, fläcktyfus, 

salmonella med mera. Flera av flyktingarna var vid ankomsten i dåligt skick och en eller flera avled 

senare av sin sjukdom. Cronberg ger därmed genom sin artikel läsaren en fortsättning på vad som 

hände efter lägren tömdes och en bild av omhändertagandet i vården.
28

  

 

4. Metod, material och avgränsningar  

I detta avsnitt presenteras uppsatsens valda metod som utgörs av en kvantitativ textanalys 

kombinerad med en kvalitativ textanalys. Det material som anses relevant för uppsatsen diskuteras 

samt de nödvändiga avgränsningarna.  

 

4.1 Metod 

Den bäst lämpade metoden för att uppnå den här uppsatsens syfte förefaller vara tillämpningen av 

en kvantitativ metod, på grund av det material som fanns tillgängligt. I denna uppsats har 

avgränsningen, att bara använda material som finns tillgängligt i Växjö, gjort att det representativa 

urvalet för uppsatsens kvantitativa del utgöras av alla journaler från flyktingar/utländska 

medborgare som vårdats på Epidemisjukhuset från oktober 1944 fram till och med år 1947. På 

Epidemisjukhuset vårdades både svenska och utländska medborgare under denna period. För att 

kunna genomföra en total undersökning på alla utländska medborgare valdes de journaler där 

personen klassificerats som flykting, flyktingfödd, alla personer som angivits som utländska 

medborgare eller att vistelseorten i Sverige angivits som flyktingläger. Vid en preliminär 

sammanställning förefaller det som att flyktingar skrivits in på Epidemisjukhuset i omgångar. I 

slutet av 1944 och i början av nästa påföljande år skrevs det in väldigt många estniska medborgare 

som i sjukhusets liggare uteslutande angetts som flyktingar. Nästa period som börjar i maj året 

därpå skrevs inga etniska medborgare in, men däremot många andra människor med utländskt 

medborgarskap med angiven vistelseort till något av de flyktinglägren i närheten av Växjö. De 

senare omgångarna med inskrivna patienter anges inte heller som flyktingar utan i stället som 
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 Cronberg, Stig, 'Flyktingarna på Malmö Epidemisjukhus 1945.', Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift., 
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utländska medborgare eller hemmahörande vid någon utländsk inrättning till exempel det 

holländska barnhemmet.
29

 

    Ovannämnda material har sedan sammanställts så långt det var möjligt efter kön, ungefärlig 

ålder, nationalitet, sjukdom, vistelseort i Sverige m.m. Kvantitativa metoden har kompletteras med 

en kvalitativ textanalytiskmetod för att jag ska kunna göra en vidare analys av det sammanställda 

materialet.
30

 För att kunna tolka informationen har all bevarad korrespondens mellan Kungliga 

Medicinalstyrelsen och Sankt Sigfrids Sjukhus mellan år 1944 och 1945 gåtts igenom för att hitta 

det material som berör flyktingarna som vårdades där. Sankt Sigfrids Sjukhus årsberättelser från år 

1943 till år 1948 har noga studerats och utifrån dem kunde det bekräftas att mellan år 1944 och år 

1947 förekom vård av flyktingar i Växjö.
31 

Utifrån årsberättelsernas sökte jag även de mer 

omfattade Direktionshandlingarna för att få en bredare bild över flyktingvården i Växjö under 

denna tid.
32

 Ur materialet från arkivet framkommer det att polska flyktingarna framfört klagomål 

angående vården under år 1945 utav den anledningen söktes Smålandsposten igenom, först från 5 

maj 1945 till och med 4 oktober samma år. Inga klagomål framkom under denna period och därför 

utökades tidningsundersökningen till att innefatta 12 december år 1944 till och med 25 februari år 

1945 och senare även perioden 6 oktober till 18 oktober år 1945 allt efter som nya uppgifter 

framkom i undersökningen.  

 

4.2 Material 

Arkiv är en del av ”vårt kollektiva minne” som Knut Kjeldstadli uttrycker det och i arkiven 

återfinns vanligen handlingar från olika myndigheter, företag, organisationer och ibland även över 

privatpersoner.
33

 Innehållet i de olika arkiven varierar och handlingar angående till exempel Växjö 

kan finnas bevarar i flera olika arkiv runt om i Sverige. Det ska till exempel finnas mycket material 

angående flyktingarna som vårdades i Växjö bevarat i Riksarkivet och Krigsarkivet i Stockholm. 

Det ska även finnas begravningsuppgifter på riksarkivet i Vadstena angående de flyktingar som 

avled kort efter ankomsten till Växjö.
34

 Landstingsarkivet Kronoberg i Växjö har ansvaret för alla 
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 Landstingsarkivet Kronoberg, Växjö, Epidemisjukhuset i Växjö, Liggare patientrullar D1:8, inskrivna 1944-1948. 

30 Dahlgren, Stellan & Florén, Anders, Fråga det förflutna: en introduktion till den moderna historieforskningen, 

Studentlitteratur, Lund, 1996 s. 210. 

31 Landstingsarkivet Kronoberg, Växjö, Sankt Sigfrids Sjukhus, Årsberättelse år 1943-48 för S:t Sigfrids Sjukhus.  
32

 Landstingsarkivet Kronoberg, Växjö, Sankt Sigfrids Sjukhus i Växjö, Direktionen protokoll med bilagor, A 1:115-A 

1:121. 

33 Knut Kjeldstadli Det förflutna är inte var det var en gång, Studentlitterarur, Lund, 1998 s.153. 
34

 Genom samtal med verksamma arkivarier, bland annat i Vadstena och Stockholm.  
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de originalhandlingar och journaler från Epidemisjukhuset som togs i drift under 1930-talet och var 

verksamt några årtionden framåt. Det material som varit av intresse är de journaler från 

Landstingarkivet Kronoberg över patienter som klassificerats som flyktingar eller utländska 

medborgare. Det har även varit aktuellt att gå igenom dokument från Kungliga Medicinalstyrelsen 

och andra dokument som funnits tillgängliga, till exempel direktionens dokument från den aktuella 

perioden. Personsekretessen gäller 70 år, och för att kunna ta del av material som är sekretessbelagt 

krävs ett särskilt tillstånd för att kunna använda materialet i forskningssyfte.
35

 Sekretessens syfte är 

att skydda enskilda individers integritet, och personer som förekommer får inte namnges eller 

beskrivas så grundligt att en tredjepart kan identifiera individen. Individen som förekommer i det 

sekretessbelagda materialet får inte heller kontaktas med hänvisning till materialet, försvårar 

sökandet efter informanter.   

      I de direktionshandlingar som finns bevarade på Landstingsarkivet Kronoberg förekommer det 

information kring tuberkulosavdelningen på Sankt Sigfrids Sjukhus. Däremot återfinns det väldigt 

lite information rörande de andra inrättningarna där flyktingar vårdats. En delförklaring till det kan 

vara att även om beredskapssjukhusets administration skulle fungera som en enhet fattades de 

vardagliga besluten rörande mat, utrustningen med mera i annexlokalerna.
36

 Det finns även den 

möjligheten att annan information som skulle kunna vara av värde finns i andra aktiv eller har 

försvunnit. Det kan även vara möjligt att när de nämner flyktingarna i handlingarna syftar de på alla 

flyktingar och inte bara på en specifik inrättning på sjukhuset, då de vårdades på olika ställen på 

sjukhuset.  

     Det fanns vid den aktuella tiden flera lokala tidningar både i Växjö och i Kalmar som utifrån det 

otryckta materialet i arkivet, publicerat artiklar angående flyktingarna som vårdades i Växjö. 

Årsberättelsen från Sankt Sigfrids Sjukhus år 1945 anger att flyktingar klagat i lokala medier 

angående deras förhållande på sjukhuset. Utifrån dessa uppgifter valdes tre lokala tidningar ut: 

Smålandsposten, Kronobergaren, Växjöbladet samt några artikel ur Barometern. Dock fanns bara 

Smålandsposten bevarad i mikrofilmsformat och utifrån tidsangivelser från materialet i arkivet 

söktes lämpliga perioder igenom. Först söktes tidningar från 12 december år 1944 till och med 25 

februari igen med de aktuella sökord, sedan söktes även perioden 5 maj till den 18 november år 

1945 igenom. Inga klagomål från flyktingar kunde dock utläsas ur detta material, vilket tyder på att 
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alla tidningarna eventuellt inte uppmärksammat flyktingarnas problem. Det finns även den 

möjligheten att de relevanta artiklarnas rubriker inte innefattade något av de utvalda sökorden och 

därför uteblivit ur det utvalda materialet. Det bör även tilläggas att Smålandspostens artiklar överlag 

presenterat en positiv bild över vården av flyktingar.
37

 

     Det finns uppgifter om att det funnits flera personer som varit aktiva som gästföreläsare på olika 

lokala skolor i Växjö för att delge sina upplevelser om kriget och deras vistelse i Sverige. I 

inledningsskedet av materialinsamlingen försökte jag att ringa runt till olika skolor i området för att 

kunna finna någon att intervjua ur den aktuella urvalskategorin, utan vidare framgång. I samband 

med besöket på Psykiatrihistoriska museet i Växjö gjordes ett försök att komma i kontakt med 

personer som under den aktuella tidsperioden jobbat på sjukhuset/hospitalet men svaret blev 

negativt.   

 

4.3 Avgränsningar  

Det finns mycket primärmaterial som tillsammans skulle ge en tydligare bild över vården i Växjö 

under 1940-talet. Men för att göra studien genomförbart krävs det begräsningar. Det finns mycket 

material bevarat på Landstingsarkivet Kronoberg. Därför valde jag att avgränsa undersökningen till 

detta arkiv.  

     Ett vanligt problem för många historiker är att material försvinner, förstörs av människor, 

naturfenomen eller av tidens tand.
38

 Under 1980-talet var det en brand i ett av arkiven i Växjö, och 

vid branden förstördes alla journaler tillhörande de patienter som vårdats på de inrättningar som var 

avsedda för endast flyktingar/ utländska medborgare. De journaler och de dokument som ändå finns 

att tillgå i Landstingsarkivet Kronoberg arkiv är från de flyktingar som vårdades på 

Epidemisjukhuset. Det förefaller inte heller finnas några samlade listor eller möjlighet att 

sammanställa en egen lista över alla de som vårdades i Växjö på plats, utan de finns på andra orter.  

      En del av uppsatsens kvalitativa analys utgörs av tidningar för att ge en tydligare bild över 

flyktingarna som vårdades i Växjö. Smålandsposten finns bevarad på Växjö statsbiblioteket från 

1800-talet och framåt i mikrofilmsformat. Däremot var det problematiskt att få tag i de andra 

lokaltidningarna Kronobergaren och Växjöbladet. Dessa tidningar skulle kunna vara aktuella att 

undersöka för att få en bättre och mer nyanserad bild av situation. Enligt uppgifter från 
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bibliotekarien kan det eventuellt finnas bevarat i tidningsformat i arkivet i Växjö och Lund.
39

 Då jag 

genom en sökning i Smålandsposten inte hittade något angående flyktingarnas klagomål, kunde jag 

inte begränsa den aktuella mediehändelsen till någon begränsad period. Därför måste jag av 

tidsmässiga skäl begränsa mig till en tidning. Det kan vara problematiskt att bara behandla en 

tidning, men då tidningsartiklarna bara utgör ett komplement förefaller detta inte vara lika 

pressande.   

 

5. Teoretiska utgångspunkter    

De flyktingar som vårdades och vårdinrättningarna i Växjö undersökts och kategoriserats utifrån tre 

perspektiv: genus, etnicitet och klass.   

 

5.1 Genus  

Väldigt förenklat brukar skillnaderna mellan begreppet kön och genus beskrivas som att kön är 

något individen föds med medan genus skapas senare i det sociala samspelet med andra. Genus 

inbegriper föreställningar kring en individens egenskaper och beteende utifrån vilket kön personen i 

fråga är född med. Det förutsätter att det finns två motpoler: kvinnligt och manligt som ställs emot 

varandra för att konstruera vad som är acceptabelt handlande för respektive kön. På detta sätt kan 

till exempel föreställningar om att kvinnor är lämpligare att sköta om hem och barn, medan mannen 

är den som ska försörja familjen konstrueras.
40

 

      Paulina de los Reyes är en svensk forskare som har forskat mycket kring de teoretiska 

begreppen genus, etnicitet och klass och hur de samspelar med varandra. I denna undersökning 

kommer hennes teorier angående genus och etnicitet att för att försöka synliggöra de utländska 

kvinnor som vårdades och arbetade inom flyktingvården i Växjö.  

     De los Reyes teori om genus och etnicitet bygger på att det finns hierarkiska skillnader även 

inom de båda könen som påverkas av etnisk tillhörighet och identifikation. De los Reyes utgår 

bland annat från att skapandet av grupper och deras identitet är påverkat av maktrelationer. Dessa 

relationer är konstruerade, instabila, och bundna utifrån dem den aktuella kontexten. Detta innebär 

till exempel att vad som utmärks som kvinnligt i en situation inte behöver vara detsamma i en 
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annan. I en kontext kanske kvinnligt har en underordnad roll, men när denna relation ställs inför 

andra situationer av över- och underordning kan denna situation ändras. Samhällets relationer är 

betydligt mer komplexa, och för att få en mer rättvis bild måste olika faktorer tas i beaktande såsom 

klass och etnicitet och inte bara genus. De los Reyes lyfter fram att det finns hierarkier mellan 

kvinnor utifrån etnicitet: till exempel fick bara en exklusiv grupp av kvinnor i Sveriges utnyttja de 

rättigheter som kvinnor fick i kvinnorättskampen. Hon lyfter även fram att det råder diskriminering 

på den svenska arbetsmarknaden då unga, ickeeuropeiska kvinnor är överrepresenterade i de sämre 

betalda och mindre attraktiva yrkeskategorierna. Detta tyder på att kvinnor diskrimineras på grund 

av sin etnicitet lyfter fram och har i denna kontext en underordnad roll i förhållande till de svenska 

kvinnliga lönearbetarna. De los Reyes menar på att dessa maktrelationer återupprättas kontinuerligt 

och hålls vid liv, vilket gör att det inte är helt lätt att bryta.
41

 

 

5.2 Etnicitet  

Tillämpningen av ett etnisktperspektiv är aktuellt att undersöka i denna uppsats för att belysa 

förhållandena mellan flyktinggrupper, svenska samhället och vården. Johan Svanbergs definition av 

etnicitet och några de teorier han har valt lämpar sig väl att använda i det här arbetet. Svanberg 

skriver att människor är till sin natur sociala varelser och det uppstår som regel olika grupperingar 

utifrån upplevd känsla av samhörighet, ett vi som ställs i förhållande till ”de andra”. Etnicitet 

kännetecknas vanligen av det klassiska ”vi och dem” -tänkande, med följd att det skapas en 

hierarkisk ordning mellan de olika etniska grupperna i samhället. Svanberg lyfter fram att 

antropologer som Fredrik Barth och Thomas Hylland Eriksen som forskat i ämnet. De påpekar att 

det är gränserna mellan grupperna som är intressanta att undersöka och att det är en social 

konstruktion som är beroende av att det finns en eller flera andra grupper i samhället. Gruppens vi-

känsla uppstår och definieras när gruppen på olika vis kommer i kontakt med andra grupper med en 

annan föreställningsvärld. En av drivkrafterna bakom skapandet av etniska grupper är den upplevda 

känslan av samhörighet på grund av att gruppen delar till exempel ursprung, historia och så vidare. 

Det betyder inte att de olika etniska grupperna verkligen skiljer sig kulturellt sätt från varandra, bara 

att gruppen upplever att det gör det. Något som utmärker etniska grupper är vad Benedict 

Andersson kallar föreställde gemenskap. Den etniska gruppen behöver eller kan inte träffa alla som 
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ingår i gruppen men känner ändå en sorts gemenskap.
 

      Konstruktionen av etniska grupperingar förändras och omdefinieras med tiden och beroende på 

det omgivande samhället framstå det inte alltid lika viktigt för gruppen eller individen att utmärka 

sin etniska tillhörighet. Eriksen visar dock på att etnisk tillhörigheten ökar i betydelse när det sker 

någon förändring i samhället som kan hota den etniska identiteten, till exempel migration.
42

 

 

5.3 Klass  

Klass kopplas vanligen i ett kapitalistiskt samhälle till vilket förhållande människor har till arbete 

och kapital. Erik Olin Wright menar på att samhället främst kan delas in i tre olika klasser: ägare av 

produktionsmedlen, de som arbetar med produktionen och slutligen de som äger produktionsmedel  

Men inte anställer någon extra arbetskraft. Detta är en ytterst förenklad version som för att få en 

tydligare bild bör kompletteras med andra aspekter, till exempel hur mycket inflytande har 

arbetaren över sitt och andras arbete, utifrån kompetens: utbildning och erfarenhet. Desto högre 

arbetarens kunskap/kompetens värderas och placering i hierarkin kommer arbetaren ha flera 

aspekter gemensamma med ägarna av kapitalet. Barn, kvinnor och pensionärer ställs ibland utanför 

kategorin lönearbetare, men även de påverkas indirekt av konceptet klass.
43

  

 

6. Analys- Inrättningar, klientel och vård  

För att bidra till en mer läsarvänlig struktur har analysdelen delats in i tre övergripande avsnitt som 

redogör för flyktingvården i Växjö mellan år 1944 och 1947. Den första delen behandlar de olika 

inrättningar som fanns i Växjö under andra halvan av 1940-talet. Den andra delen presenterar 

Epidemisjukhuset klientel och behandlar de olika flyktingströmmar som skrevs in på de olika 

vårdinrättningarna. Den anslutande delen behandlar de förhållande flyktingarna/ de utländska 

medborgarna vårdades under, genom att belysa olika gruppers klagomål.  

6.1 Införande av beredskapssjukhus och vårdinrättningar för 

flyktingar i Växjö 

Kungl. Medicinalstyrelsen hade vid den här tiden det övergripande ansvaret för organiseringen av 
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vården och påverkade i högsta grad utformningen av vårdmöjligheter i Växjö. De ansvarade även 

för inrättandet av beredskapssjukhusen med mera och över vaktade att arbetet fungerade så effektivt 

som möjligt.  I syfte av underlätta arbetet på beredskapsjukhusen publicerade styrelsens 

beredskapsavdelning år 1944 en övergripande handledningsmanual om bland annat 

beredskapssjukhusen organisation. Dessa vårdenheter skulle underlätta krigsorganisationen i 

Sverige och i guiden görs en sammanställning av enhetens åtagande enligt lagen om krig och vård. 

Kungl. Medicinalstyrelsen delgav beredskapssjukhusen allmänna direktiv men även individuella 

enskilda mer detaljerade direktiv. Direktiven innefattade bestämmelser om iordningställande, hur 

driften skulle ske, vilka patienter som skulle vårdas på de olika sjukhusen, hur rapportering, 

transporter med mera skulle ske. De orter som valdes ut för etablering av beredskapsjukhus var 

tvungna att uppnå flera krav, både såväl strategiska och praktiska. De strategiska kraven innebar att 

sjukhuset skulle vara lämpligt placerat för att kunna ta emot skadade, samtidigt som att det inte 

skulle riskera att slås ut i ett tidigt skede av kriget. De praktiska kriterierna var att det på orten redan 

skulle finnas ett större sjukhus med kapacitet att vårda 400 patienter och att det skulle finnas 

möjlighet att inrätta sängplatser för 1200-1300 patienter. Vårdinrättningarna som inbegreps i 

beredskapssjukhuset skulle fungera som en enhet och huvudsakligen styras från kärnhuset även om 

annexlokaler av praktiska skäl placerades en bit bort från sjukhuset.
44

  

      I Växjö fanns det redan år 1944 en avdelning för vård för flyktingar men som en följ av att det 

inrättades beredskapsjukhus på orten, förlades ytterligare en vårdinrättning för flyktingar. Den 19 

april år 1945 fattades det slutgiltiga beslutet av Kungl. Medicinalstyrelsen att ett av Sveriges 

beredskapssjukhus skulle etableras i Växjö. Direktören för Sankt Sigfrids Sjukhus mottog denna 

order den 3 maj och skulle enligt vissa uppgifter ansvariga haft 24 timmar på sig att verkställa 

beslutet.
 45

 Beredskapssjukhusens iordningställande skulle visserligen ske väldigt snabbt, men enligt 

manualen skulle alla nödvändiga förberedelser redan vara gjorda för att kunna tjäna i den nya 

kapaciteten. Beredskapssjukhusen gavs rätten att överta andra verksamheters lokaler för att kunna 

fungera på bästa sätt. 
46

 Den rättigheten utnyttjades i Växjö, då sjukhuset övertog den kommunala 

flickskolans lokaler för att kunna göra plats till att vårda 132 flyktingar med epidemiska 
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sjukdomar.
47

 Enligt en tidningsartikel i Smålandsposten från lördagen den 19 augusti 1945 fanns det 

i denna inrättning 127 sängplatser.
48

 Flickskoleinrättningen ingick tillsammans med 

Epidemisjukhuset och kärnsjukhuset i Växjö beredskapsjukhus.
49

  

     I och med beredskapssjukhusets anspråk på den kommunala flickskolans lokaler inrättades det 

ytterligare en inrättning för vård av flyktingar. Det fanns redan en inrättning för vård av flyktingar 

innan etableringen av beredskapssjukhuset i Växjö. Hösten innan inrättades det en 

tuberkulosavdelning
50

 för att vårda ett 60-tal sjuka baltiska flyktingar. Centraldispensärläkaren Ture 

Winton och den biträdande estniska läkaren A. Köiw ansvarade för våden av flyktingar som enligt 

uppgifter bestått av kvinnor och barn.  

    Vårdbehovet i Växjö var stort och den rådande platsbristen påpekas redan i årsberättelsen från 

1944. Dr. Winton uppgav då att platsbrisen berodde på ett ökat antal ”asylfall” krävde bättre vård 

samt att det inte fanns tillräckligt med vårdhem ute i bygderna för att ta hand om de lindrigare 

fallen.
51

 För att motverka platsbristen togs andra delar av sjukhuset upp och gjordes i ordning för att 

vårda sjuka baltiska flyktingar. Det nämns i ett telegram från Kungl. Medicinalstyrelsen från maj 

1945 att arbetssalen i paviljong C. I i byggnad 55 har gjorts om för att vårda ett 20-tal lindrigt sjuka 

baltiska flyktingar.
52

 Det ska även ha instiftats en tuberkulosavdelning på Brända Udden under år 

1946, beläget en bit från sjukhuset invid sjön Trummen, men huruvida det vårdades några flyktingar 

där är oklart. 
53

 

     Epidemisjukhuset hade enligt journalerna redan innan det ingick i beredskapssjukhuset vårdat 

flyktingar och utländska medborgare. Detta tyder på att flyktingar vårdats på andra inrättningar än 

de som var avsedda för endast flyktingar.
54

 Det framkommer även uppgifter att några flyktingar 

under år 1945 vårdats på sjukhuset.
55
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6.1.1 Betydelsen av kön, etnicitet och klass för inrättandet av avdelningarna?  

På inrättningen i flickskolan framkommer det inget om att avdelningen var avsedd för kvinnor, män 

eller någon särskild etnicitet eller klass. Därför går det inte i denna undersökning att dra några 

slutsatser annat än att det bara var utländska medborgare som vårdades där.
56

 På vårdinrättningen 

för flyktingar med diagnosen aktiv tuberkulos vårdades kvinnor och barn, varav majoriteten var 

invånare från Balkan men senare tillkom även andra utländska medborgare.
57

 Denna inrättning var 

inledningsvis en kvinnoinrättning och det är möjligt att det fortsatte vara det fram till avvecklandet 

av flyktingvården år 1947.
58

 Det faktum att kvinnor och män delades upp visar på att det gjordes en 

särbehandlings utifrån kön. Det förefaller logiskt att barnen följde med sin biologiska mor av 

praktiska skäl så som amning, men det verkar inte som att familjer skrevs in på tuberkulos 

avdelningen om de inte de hade samma diagnos. Cronberg skriver nämligen att även om ansvariga 

försökte hålla familjerna samlade, var de ibland tvungna att sära på familjer vid specialvårds fall så 

som vid aktiv tuberkulos.
59

 Barnen placerades då troligtvis med kvinnorna på grund av en allmän 

uppfattning om moderskänslor. Kvinnoinrättningen i Växjö mottog tuberkulos sjuka flyktingar från 

hela landet och det fanns en likande mansinrättning i Strängnäs.
60

 De patienter som vårdades i den 

före detta arbetsalen omnämns inte efter inrättandet och därför går det inte att säga något om de som 

vårdades där. Värnade de ansvariga om att dela upp män och kvinnor, är det troligt att de 20 baltiska 

soldaterna som skrevs in i ett senare skedde vårdades i den gamla arbetsalen. De andra grupperna 

som skrevs in anges som kvinnor eller under gruppens nationalitet där det inte går att avgöra kön.
61

 

Utifrån detta skulle det vara rimligt att anta att det var en kvinnoinrättning hela tiden men det går 

inte att bekräfta i denna undersökning. 

     Intaget på Epidemisjukhuset verkar ha berott främst på sjukdomen, och det går inte att utveckla 

mer angående de teoretiska utgångspunkterna genus eller klass. Det är dock värt att notera det 
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vårdades både svenskar och utländska medborgare på Epidemisjukhuset.
62

 Detta kan tyda på att 

inrättandet av avdelningar med endast flyktingar gjordes av praktiska skäl, till exempel språkliga, 

beroende på diagnos inte bara för att skilja de sjuka flyktingarna från den svenska populationen som 

i vissa fall verkade vara fallet.
63

 Det kan dock även ha varit ekonomiska anledningar, att det inte var 

lönsamt eller möjligt att inrätta ett epidemisjukhus för vård av några få flyktingar.  

 

6.2 Vårdbehövande flyktingar/utländska medborgare och 

vårdförhållande i Växjö  

Det fanns enligt uppgift två huvudinrättningar för vård av flyktingar i Växjö: den provisoriska 

tuberkulos avdelningen och inrättningen på den kommunala flickskolan. I liggaren från Sankt 

Sigfrids Sjukhus finns det information angående de sjuka flyktingar som skrevs in och enligt dessa 

uppgifter så var det från den 11 november 1944 till den 27 juli år 1045 112 balter inskrivna. Mellan 

den 13 augusti och den 30 oktober skrevs 86 polacker med flera in och den 29-30 november skrevs 

20 baltiska soldater från Ränneslätt in. Från den 7 december till och med den 2 februari 1947 skrevs 

128 ungerska, rumänska med flera judiska kvinnor in.
64

 Var föreskrifterna för bemötandet av 

flyktingarna detsamma som i december 1944, så skrevs bara de kvinnliga och yngre flyktingarna 

med diagnosen aktiv tuberkulos in på den provisoriska tbc-avdelningen. De personer som 

misstänktes ha drabbats av difteri skickades till Epidemisjukhuset och de med tyfus, paratyfus eller 

andra sjukdomar som var vanliga bland, flyktingar skickades till olika karantänläger.
65

 På 

sjukinrättningen i flickskolans lokaler skrevs det in patienter från flera olika länder under perioden 

maj till augusti år 1945.
66

 Enligt Smålandsposten hade avdelningen strax innan den skulle läggas 

ner vårdat 270 patienter från Frankrike, Holland, Belgien, Polen, Tjeckien, Ungern, Österrike, 

Italien och Rumänien. Flyktingarnas ålder varierade mellan 12 och 50 år, men majoriteten var 

vuxna. De som inte var friska nog vid denna inrättningens nedläggning skickades vidare till andra 

sjukhus i området.
67

 Dessa flyktingar skulle enligt skrivelsen från Kungl. Medicinalstyrelsen 
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behandlas för epidemiska sjukdomar, några uppgifter med mer specifika sjukdomsdiagnoser och 

exakt hur många flyktingarna var på denna inrättning framkommer inte i denna undersökning. 
68

  

     Den enda vårdavdelningen som enligt uppgifter vårdat både svenska och utländska medborgare 

förutom själva sjukhuset var Epidemisjukhuset. De flyktingar/utländska medborgare som skrevs in 

här skickades hit för att minimera smittorisken av bland annat difteri. Mellan åren 1944 och år 1946 

vårdades det runt ett 80-tal människor med utländsk bakgrund. När flyktingar tillfrisknat skickades 

de sedan vidare till något av de närliggande flyktinglägren.
69

 

 

Tabell 1.
70

  

Inskrivna flyktingar på epidemisjukhuset under oktober-november 1944 utan känd nationalitet. 

Inskrivnings 

datum 

Kön Födelseår  Nationalitet  Sjukdom  Vistelseort  

21 oktober  Man  1922 ? Difteri Lenhovda 

11 november  Kvinna 1933 ? Difteri Inkvarterad 

Åseda 

Sammanställning: Kön: 

 

Medianåldern Majoriteten 

utifrån 

nationalitet:  

Vanligaste 

diagnosen: 

Vanligaste 

vistelseorten: 

1 man, 1 kvinna 17,5 år Okänd Difteri - 

 

Tabell 2 

Inskrivna baltiska flyktingar under slutet av år 1944. 

Inskrivnings 

datum 

Kön Födelseår  Nationalitet  Sjukdom  Vistelseort  

16 november  Kvinna 1940 Baltisk Difteri Tingsryd 

22 november  Kvinna 1934 Baltisk Difteri Tingsryd 

Sammanställning: Kön: Medianåldern Majoriteten 

utifrån 

nationalitet:  

Vanligaste 

diagnosen: 

Vanligaste 

vistelseorten: 
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 2 Kvinnor  7 år Baltisk Difteri Tingsryd 

 

Tabell 3 

Inskrivna estländare under november, december år 1944 och februari år 1945. 

Inskrivnings 

datum 

Kön Födelseår  Nationalitet  Sjukdom  Vistelseort  

15 november  Kvinna 1934 Estland Difteri  Lessebo 

16 november-

avled 

Kvinna 1940 Estland Difteri Tingsryd  

23 november ? 1914 Estland Difteri Lessebo  

23 november  ? 1911 Estland Difteribacillbärare  Tingsryd  

23 november  Kvinna 1942 Estland Difteri Lessebo  

28 november  ? 1943 Estland Difteri Tingsryd 

28 november  Kvinna  1903 Estland Difteri Tingsryd 

1 december  Kvinna  1917 Estland Difteribacillbärare Lessebo 

2 december  Kvinna  1940 Estland Difteri Lessebo 

4 december  ? 1938 Estland Difteri Tingsryd  

5 december  Kvinna 1921 Estland Difteri Flyktinglägret 

Filadelfia-

Norrhult 

6 december – 

avled 

Man 1940 Estland Difteri Tingsryd 

6 december Kvinna  1940 Estland Difteri Tingsryd 

6 december Kvinna  1933 Estland Difteri Tingsryd 

6 december Kvinna  1912 Estland Difteri Tingsryd 

9 december Kvinna  1912 Estland Difteri Tingsryd 

9 december  Kvinna  1908 Estland Difteri Tingsryd 

9 december Kvinna 1936 Estland Difteri Tingsryd 

9 december  ? 1941 Estland Difteri Tingsryd 

13 december Kvinna 1910 Estland Difteribacillbärare  Tingsryd 

15 december ? 1912 Estland Difteri Tingsryd 

20 december Man 1926 Estland Difteri Tingsryd 

21 december Kvinna 1933 Estland Difteribacillbärare Tingsryd 

24 december  Kvinna 1926 Estland Difteri  Tingsryd  

2 februari  Kvinna 1939 Estland Misstänkt difteri Flyktingläger 

Braås  

Sammanställning: Kön:  Medianåldern Majoriteten Vanligaste Vanligaste 
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utifrån 

nationalitet:  

diagnosen: vistelseorten: 

 17 kvinnor, 2 

män, 6 okända 

9,5 år 25 från Estland  Difteri och 

difteribacillbärare 

Tingsryd 

 

 

Under slutet av året 1944 anlände ett stort antal baltiska flyktingar till Växjö; de med öppen 

tuberkulos skrevs in på tbc-avdelningen och de med difteri skrevs in på epidemisjukhuset. Under 

perioden 25 oktober till 24 december vårdades det på Epidemisjukhuset två baltiska kvinnor från 

vistelseorten Tingsryd, 24 estländska medborgare varav 18 kom från Tingsryd, fem av dem i 

Lessebo samt en var från flyktinglägret Filadelfia
71

. Värt att notera angående Tingsryd är att ibland 

omnämns lägrets som ett karantänsläger.
72

 Det vårdades även två personer som identifierats som 

flyktingar men utan någon angiven nationalitet; enbart den svenska vistelseorten som var Lenhovda 

respektive Lessebo
73

. Majoriteten av de vårdade denna period var kvinnor och barn, varav den 

äldsta var 41 år och den yngsta var endast 2 år gammal. Av flyktingarna som skrevs in på 

Epidemisjukhuset avled två kort efter inskrivandet medan de som överlevde i de värsta fall behövde 

under flera månader innan de var friska nog för att skrivas ut. Samtliga av de intagna flyktingarna 

var diagnostiserade som difteribacillbärare
74

 eller hade utvecklat difteri.
75

 Det skrevs även in en 
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liten estnisk flicka hemmahörande i flyktinglägret i Braås i början av februari året därpå som 

misstänktes ha difteri.
76

  

     Det höga inskrivandet av estländska medborgare under slutet av år 1944 överensstämmer med 

den rådande flyktingsituationen i Sverige. Många baltiska flyktingar började nämligen anlända till 

Sverige efter utbrottet av andra världskriget, då många kände sig hotade av Röda Arméns 

ockupation av landet. Den största vågen av flyktingar anlände dock först under andra halvan av år 

1944 och bestod till största delen av statslösa flyktingar som tyskar, estlandssvenskar och andra från 

Estland.
77

 Det framkommer inte i denna undersökning något mer om de intagna på 

Epidemisjukhuset under denna period. Däremot verkar det som att ett liknade klientel skrevs in på 

den provisoriska tuberkulosavdelningen med andra diagnoser under ungefär samma tidsperiod.  

      På den provisoriska tuberkulosavdelningen framkommer det en del information angående de 

intagna och anställda på denna inrättning. Enligt en artikel i Barometern så anställdes det i 

sammanband med inrättandet en baltisk sköterska och nio baltiska biträden för att bistå den 

svensktalande översköterskan.
78

 Den biträdande läkaren Köiv var dessutom estländare. Utifrån 

dokumenten från direktionen framkommer det att han inte kunde tala svenska eller att hans svenska 

språkkunskaper inte var tillräcklig acceptabla förrän senare.
79

 Anställandet av utländska medborgare 

på avdelningen för flyktingar gjordes förmodligen för att underlätta kommunikationen mellan 

vårdgivare och vårdtagare. Detta skulle tyda på att de intagna utgjordes till största delen av ester, 

inte estlandssvenskar som var en svenskspråkig minoritet.
80

 Valet av personal på 

flyktingavdelningen kan även ha berott på att det fanns rätt kompetens bland de inkommande 

flyktingarna, vilket antyds i den estniska kommitténs förslag om förbättring.
81

 Det var dessutom 

vanligt att utländsk arbetskraft anställdes på avdelningar likt den här om de hade rätt kompetens. 

Efterfrågan av arbetskraft var nämligen stor då arbete på tuberkulosavdelningar ansågs vara dåligt 

betalda och riskfyllda.
82

 Det fram kommer även ur materialet att flera av de intagna estländarna gått 
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in och täckt upp när det behövts extra personal på avdelningen. Den extra personalen har därmed 

bestått av estländare.
83

 Detta tyder på att de baltiska flyktingarna i och med sitt antal och att 

personalen hade samma ursprung förmodligen kände en känsla av samhörighet utifrån etnicitet. 

Enligt antropologer som Fredrik Barth och Thomas Hylland Eriksen skapas etniska grupper när de 

ställs inför andra grupper i samhället.
84

 Det är då rimligt att tro att den estniska patientgruppen 

förmodligen utvecklade en känsla av samhörighet där när de vårades tillsammans i ett främmande 

land.  

     I dokumenten från Kungl. Medicinalstyrelsen görs försök att likställa den svenska och utländska 

personalens löner.
85

 Detta kan tolkas som att det fanns en skillnad mellan svensk och utländsk 

personal åtminstone lönemässigt utifrån etniskbakgrund och inte bara kompetens. Det är möjligt att 

förhållandena var snarlika på Epidemisjukhuset, men då det inte framkommer ur materialet går det 

inte att dra några linkande slutsatser kring denna inrättning. 

      Enligt den könsstereotypa normen för arbetsdelningen på Sankt Sigfrids Sjukhus kunde kvinnor 

arbeta på mansavdelningarna men det var länge tabu för män att arbeta på kvinnoavdelningarna.
86

 

Denna könsstereotypa indelning borde rimligtvis även ha präglat personalen på 

flyktingavdelningarna, och de estniska biträdena på tbc-avdelningen var då rimligen kvinnor och 

den enda svensktalade översköterskan där var en kvinna. Vården var ett kvinnodominerat yrke men 

i anslutning till inrättningen arbetade även män och utöver läkaren ansökte Sankt Sigfrids direktion 

om att få anställa åtminstone en manlig estnisk tvättare under år1945.
87

 Den svenska personalen 

hade de högsta positionerna och därmed de största möjligheterna att påverka sitt och andras 

arbete.
88

 Den utländska personalens kompetens framkommer inte men skulle de vara så att de hade 

högre kompetens än den position de hade skulle det kunna tyda på att de diskriminerats på grund av 
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sin etnicitet som De los Reyes menar är vanligt inom den svenska arbetsmarknaden.
89

 På Sankt 

Sigfrids Sjukhus var det länge noggrant att upprätthålla klasskillnaderna och de som hade en högre 

yrkesrang skulle lydas.
90

 Kring Epidemisjukhuset går det inte att dra sådana slutsatser, men det vore 

intressant att undersöka vidare.  

     Ur journalerna från Epidemisjukhuset framkommer inte de äldre intagnas tidigare yrke, 

religionstillhörighet eller civilstånd. I andra undersökningar av flyktingströmmarna från Baltikum 

till Sverige verkar det som att många av dem var gifta och hade barn.
91

 Det är därför möjligt att de 

få äldre estniska flyktingarna var gifta och hade fått barn. Flyktingarna delades dock upp efter kön 

innan de transporterades till kvinno- och inrättningen i Växjö respektive mansinrättningen i 

Strängnäs.
92

 Denna indelning gjorde eventuellt att de ansvariga inte behövde ta flyktingarnas 

civilstånd i betänkande och därför kanske det inte ansågs nödvändigt att anteckna detta. Majoriteten 

av dem som skrevs in var dessutom yngre, så pass unga att det vore högt osannolikt att de var gifta 

eller hade lärt sig ett yrke.
93

 Enligt Cronberg försökte ansvariga hålla familjerna samman men vid 

en diagnostisering som krävde särskild vård, till exempel aktiv tuberkulos, frångicks denna 

princip.
94

 Det är därför troligt att familjer delades upp vid inskrivandet i Växjö efter sjukdom. Vad 

beträffande yrken var många av de baltiska flyktingarna som anlände till Sverige under denna 

period enligt uppgift arbetare inom jordbruket, flertalet av de baltiska flyktingarna ska i hemlandet 

levt som fångar av ockupationsmakten eller på andra sätt lidit hårt. 
95

 En annan trolig anledning till 

att de äldre patienternas yrke inte antecknades i samband med vården var att det inte var nödvänligt 

för att få behandling. Det kan även vara så att om de äldre kvinnorna var gifta att de i och med sitt 

äktenskap så inte beaktades deras arbeta som yrkesarbete.
96

 Var deras eventuella män tidigare 

verksamma i jordbruket var det möjligt att de också arbetade inom jordbruket men att de inte 

upplevde att det var detsamma som förvärvsarbete. Olin Wrights skriver att kvinnors arbete oftast är 
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avlönat och att därför framträder oftast inte kvinnor arbete i en kapitalistisk modell.
97

 Kvinnorna 

och barnen klasstillhörighet blir då svårare att placera i relation till produktionsmedlen och räknas 

troligtvis per automatik in i mannen/faderns klass.  

     Det framkommer inte i direktionshandlingarna vilken religiös tillhörighet de estniska 

flyktingarna hade och det fanns inga direktiv för att hantera flyktingarnas religiösa bakgrund förrän 

år 1945. Det fanns enligt uppgifter flera baltiska invånare av judisk religionstillhörighet, men enligt 

de undersökningar som gjorts tidigare anlände inga till Sverige innan kriget var slut.
98

  

 

6.2.1 Flyktingar från koncentrationsläger 

Efter den stora vågen av baltiska flyktingar anlände det till Växjö under det första halvåret av år 

1945 ett stort antal utländska medborgare från olika länder. År 1945 anlände flyktingar genom den 

svenskstyrda hjälpinsatsen ”de vita bussarna” som i mars 1945 fick tillstånd att transportera även 

andra flyktingar än de skandinaviska.
99

 Enligt uppgifter ska det ha anlänt fyra transporter med 

flyktingar till Växjö varav den första skulle vara fångar från koncentrationsläger som anlände med 

”de vita bussarna”. Denna grupp av flyktingar skulle enligt uppgifter ha varit i mycket dåligt skick i 

förhållande till de som anlände i de senare transporterna. De senare skulle då ha varit friskare för att 

de fått chans att tillfriskna under de allierandes beskydd samt att de blivit bättre under den 

obligatoriska karantänstiden när de kom till Sverige.
100

 Detta överensstämmer med att i juni samma 

år skulle det ha anlänt 10 000 flyktingar med UNRRA:s hjälp till Sverige med tåg via Lübeck och 

Trelleborg samt Kalmar och Stockholm.
101

  

     Det är troligt att det klientel som skrevs in på Växjös olika inrättningar under denna period 

utgjordes av koncentrationslägerfångar som anlände med ”de vita bussarna” och UNRRA:s hjälp.  

Detta faktum styrks inte bara av att de intagna på Epidemisjukhuset var från olika nationer och att 

inskrivningsdatum stämmer överens med transporterna, utan även av de enskilda journalerna. Enligt 

journalerna har åtminstone en av de intagna i Epidemisjukhuset varit i Tyskland och suttit i ett 

koncentrationsläger. I den här patientens journaler finns det nämligen ett brev bifogat. Brevet 

handlar om att denna patient i ett senare skede vill ha ett intyg på att hon vårdats på Växjös 
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epidemisjukhus för att få ersättning. I detta brev framkommer även att patienten innan ankomsten 

till Sverige suttit fängslad i ett tyskt koncentrationsläger.
102

 De inrättningarna avsedda för vård av 

flyktingar i Växjö skrev enligt uppgifter från Riksarkivet och en artikel i Smålandsposten in många 

flyktingar från koncentrationsläger, vilket tyder på att Epidemisjukhuset troligen hade ett liknade 

klientel. 
103

 I direktionshandlingarna framkommer det även att det anlänt utländska medborgare i 

behov av vård med den svenska insatsen.
104

  

 

Tabell 4 

Inskrivna medborgare från Frankrike under maj-juni år 1945. 

Inskrivnings 

datum 

Kön Födelseår  Nationalitet  Sjukdom  Vistelseort  

5 maj  ? 1895 Frankrike Tyfus Beredskapssjukhuset 

Växjö 

7 maj Kvinna 1902 Frankrike Tyfus Beredskapssjukhuset 

Växjö 

9 maj  Man 1925 Frankrike Scharlakansfeber  Tingsryd  

10 maj Kvinna 1906 Frankrike Difteribacillbärare  Beredskapssjukhuset 

Växjö 

14 maj Kvinna 1907 Frankrike Fläcktyfus Beredskapssjukhuset 

Växjö 

12 maj Kvinna 1911 Frankrike Difteribacillbärare  Flyktinglägret Braås 

13 maj Kvinna 1905 Frankrike Difteribacillbärare Flyktinglägret Braås 

13 maj Kvinna 1922 Frankrike Difteribacillbärare Flyktinglägret Braås 

24 maj Man  1925 Frankrike Tyfus Karantänlägret 

Agunnaryd 

12 maj  Kvinna 1911 Frankrike Difteri Grimslöv 

20 maj Kvinna 1918 Frankrike Fläcktyfus Grimslöv 

26 maj  Kvinna 1904 Frankrike Difteribacillbärare  Vislanda 

29 maj  Kvinna 1898 Frankrike Fläcktyfus Grimslöv 

29 maj  Kvinna 1918 Frankrike Fläcktyfus Grimslöv 

29 maj  Kvinna 1901 Frankrike Fläcktyfus Grimslöv 

29 maj Kvinna 1918 Frankrike Fläcktyfus Grimslöv 
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6 juni ?  1920 Frankrike Difteribacillbärare Grimslöv 

6 juni Kvinna 1902 Frankrike Difteribacillbärre  Grimslöv 

7 juni Kvinna ? Frankrike Difteri Grimslöv  

15 juni Kvinna 1907 Frankrike Difteribacillbärare Grimslöv 

7 juni Kvinna 1903 Frankrike Paratyfus Limmeryd 

14 juni Man 1925 Frankrike Tyfus Karantärnlägret 

Agunnaryd 

Sammanställning: Kön: Medianåldern Majoriteten 

utifrån 

nationalitet:  

Vanligaste 

diagnosen: 

Vanligaste 

vistelseorten: 

 17 kvinnor, 3 

män?, 2 

okända 

34 år Frankrike Difteribacillbärare, 

Fläcktyfus 

Grimslöv  

 

Tabell 5 

Inskrivna medborgare från Luxemburg. 

Inskrivnings 

datum 

Kön Födelseår  Nationalitet  Sjukdom  Vistelseort  

26 maj  Kvinna 1916 Luxemburg  Difteribacillbärare  Beredskapssjukhuset 

Växjö 

26 maj  Kvinna 1904 Luxemburg Difteribacillbärare Vislanda 

29 maj Kvinna 1926 Luxemburg Difteribacillbärare Vislanda 

21 maj  Kvinna 1901 Luxemburg Difteribacillbärare Vislanda 

21 maj Kvinna 1925 Luxemburg Difteribacillbärare Vislanda 

25 maj  Kvinna 1906 Luxemburg Difteribacillbärare Vislanda 

5 juni  Kvinna 1907 Luxemburg Difteribacillbärare Vislanda 

8 juni  Kvinna 1906 Luxemburg Tyfus  Vislanda 

8 juni  Kvinna 1907 Luxemburg Tyfus  Vislanda 

12 juni Kvinna 1904 Luxemburg Difteribacillbärare Vislanda 

Sammanställning: Kön: Medianåldern Majoriteten 

utifrån 

nationalitet:  

Vanligaste 

diagnosen: 

Vanligaste 

vistelseorten: 

 10 Kvinnor 39,5 Luxemburg  difteribacillbärare Vislanda  

 

Tabell 6 

Inskrivna medborgare från Holland under maj-juni 1945. 
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Inskrivnings 

datum 

Kön Födelseår  Nationalitet  Sjukdom  Vistelseort  

26 maj  Kvinna 1918 Holland  Dysenteri  Beredskapssjukhuset 

Växjö 

26 maj  Kvinna 1909 Holland Fläcktyfus Beredskapssjukhuset 

Växjö 

29 maj Man 1918 Holland Tyfus Beredskapssjukhuset 

Växjö 

21 maj  ? 1904 Holland Fläcktyfus Beredskapssjukhuset 

Växjö  

15 juni ? 1922 Holland Difteri Beredskapssjukhuset 

Växjö 

23 maj Kvinna 1918 Holland Difteribacillbärare Karantänläger 

Bolmen 

Sammanställning: Kön: Medianåldern Majoriteten 

utifrån 

nationalitet:  

Vanligaste 

diagnosen: 

Vanligaste 

vistelseorten: 

 3 Kvinnor, 1 

Man, 2 okända 

27 år  Holland  Fläcktyfus Beredskapssjukhuset 

Växjö 

 

Tabell 7 

Inskrivna medborgare från Rumänien. 

Inskrivnings 

datum 

Kön Födelseår  Nationalitet  Sjukdom  Vistelseort  

15 juni  Kvinna 1923 Rumänien  Difteribacillbärare  Slätthög  

20 juni  Kvinna 1925 Rumänien Difteribacillbärare Slätthög 

20 juni Kvinna 1929 Rumänien Difteribacillbärare Slätthög 

20 juni Kvinna 1927 Rumänien Difteribacillbärare Slätthög 

Sammanställning: Kön: Medianåldern Majoriteten 

utifrån 

nationalitet:  

Vanligaste 

diagnosen: 

Vanligaste 

vistelseorten: 

 4 Kvinnor 19 år  Rumänien Difteribacillbärare Slätthög 

 

Tabell 8 

Inskrivna medborgare från Polen. 

Inskrivnings Kön Födelseår  Nationalitet  Sjukdom  Vistelseort  
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datum 

25 maj  Kvinna 1920 Polen  Difteribacillbärare  Beredskapssjukhuset 

Växjö 

31 maj  Kvinna 1919 Polen  Scharlakansfeber  Beredskapssjukhuset 

Växjö 

Sammanställning: Kön: Medianåldern Majoriteten 

utifrån 

nationalitet:  

Vanligaste 

diagnosen: 

Vanligaste 

vistelseorten: 

 2 Kvinnor 24,5 år  Polen difteribacillbärare Beredskapssjukhuset 

Växjö 

 

Tabell 9 

Inskrivna flyktingar okänd nationalitet. 

 
Inskrivnings 

datum 

Kön Födelseår  Nationalitet  Sjukdom  Vistelseort  

12 juni  Man  1918 ? Paratyfus  Räppe 

3 juli Kvinna 1926 ? Hepatit Beredskapssjukhuset 

Växjö 

Sammanställning: Kön: Medianåldern Majoriteten 

utifrån 

nationalitet:  

Vanligaste 

diagnosen: 

Vanligaste 

vistelseorten: 

 1 Kvinna, 1 

man  

22 år ? Paratyfus, Hepatit  Räppe, 

Beredskapssjukhuset 

Växjö 

 

Tabell 10 

Inskriven medborgare från Belgien. 

Inskrivnings 

datum 

Kön Födelseår  Nationalitet  Sjukdom  Vistelseort  

22 maj  Man 1921 Belgien  Fläcktyfus Hulevik 

Sammanställning: Kön: Medianåldern Majoriteten 

utifrån 

nationalitet:  

Vanligaste 

diagnosen: 

Vanligaste 

vistelseorten: 

 1 Man 24 år Belgien  fläcktyfus Hulevik 
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Tabell 11 

Inskriven medborgare från Ungern. 

Inskrivnings 

datum 

Kön Födelseår  Nationalitet  Sjukdom  Vistelseort  

28 juni  Kvinna 1900 Ungern Paratyfus 

bacillbärare 

Beredskapssjukhuset 

Växjö 

Sammanställning: Kön: Medianåldern Majoriteten 

utifrån 

nationalitet:  

Vanligaste 

diagnosen: 

Vanligaste 

vistelseorten: 

 1 Kinna 45 år Ungern Paratyfus 

bacillbärare 

Beredskapssjukhuset 

Växjö 

  

Tabell 12 

Inskriven medborgare från Norge. 

Inskrivnings 

datum 

Kön Födelseår  Nationalitet  Sjukdom  Vistelseort  

juni  Man 1939 Norge  Scharlakansfeber  Ej Flykting?  

Sammanställning: Kön: Medianåldern Majoriteten 

utifrån 

nationalitet:  

Vanligaste 

diagnosen: 

Vanligaste 

vistelseorten: 

 1 Man 5 år  Norge Scharlakansfeber ? 

 

    Under perioden 5 maj till den 23 oktober år 1945 skrevs flera utländska medborgare in från olika 

länder såsom Frankrike, Holland, Luxemburg. Majoriteten av dem som skrevs in på 

Epidemisjukhuset var de 22 franska medborgare varav namn som kunde utläsas var 17 av dem 

kvinnor och tre var troligtvis män.  Av de franska var den äldsta född 1895 och den yngsta född 

1925. De flesta av fransyskorna var runt 30 år, och männen 20 år. Av de övriga intagna var den näst 

största gruppen tio kvinnor från Luxemburg in, de flesta födda under det första decenniet på 1900-

talet. Det skrevs även in fem människor från Holland och av namnen att döma så var åtminstone två 

av dem kvinnor och en av dem var man. Det var även en 24–årig man från Belgien, två kvinnor i 

25-års åldern från Polen samt fyra kvinnor med oläslig nationell tillhörigheter födda under 1920-

talet. Dessutom var det fyra personer från Rumänien och en från ungrare. Utöver dem fanns det en 

norsk pojke, men han är inte skriven som tillhörande något flyktingläger utan var skriven på en 

vanlig bostadsadress. Därför är den norske medborgaren troligtvis inte en flykting i samma 

bemärkelse som de andra som skrevs in under samma period.  
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    Av de inskrivna på Epidemisjukhuset denna period var det flera som skrivits över från 

Beredskapsjukhuset i flickskolan. Av dem som skrevs över var fyra franska medborgare, fyra 

holländare, två polacker, en från Ungern samt en kvinna utan läslig nationalitet. De flesta av dem 

behandlades för fläcktyfus
105

 och paratyfus, men två behandlades för difteri, en för hepatit, en för 

dysenteri
106

 samt en för scharlakansfeber.
107

 Tio av de franska medborgare var angivna som 

tillhörande Grimslöfs flyktingläger och var diagnostiserade med fläcktyfus eller difteri av olika 

grad. En difteridrabbad fransk medborgare var skriven i Vislanda, en fransyska med paratyfus var 

inskrivna i Limmeryd och två fransmän var skrivna på karantänlägret i Agunnaryd. En fransman 

från Tingsryd var troligtvis diagnostiserad med scharlakansfeber. De återstående tre franska 

medborgarna var diagnostiserade med dysenteri och kom från flyktinglägret i Braås. De tio 

kvinnorna från Luxemburg tillhörde flyktinglägret i Vislanda och de flesta var inskrivna som 

difteribärare, medan två hade tyfus. Mannen från Belgien tillhörde Hulevik och hade diagnosen 

fläcktyfus. Fyra från Rumänien kom från Slätthög alla hade diagnosen difteribacillbärare. En 

holländare som kom från Eneryda hade diagnosen tyfus och en holländare klassad som 

difteribacillbärare från karantärnlägret Bolmen. Sedan en man oläslig nationalitet med paratyfus 

från flyktingförläggningen i Räppe som var för tarmbacillbärare. Gemensamt för många av dessa 

intagna var att de var inskrivna under en förhållandevis lång period vilket tyder på att de var i dåligt 

skick vid ankomsten.
 108

 Sjukdomar som tuberkulos, fläcktyfus var vanligt bland patienter som 

tidigare vistats i tyska koncentrationsläger. Däremot verkar det som att många inte varit sjuka så 

länge då sjukdomen endast i ett fåtal fall utvecklats till dess allvarligare form. Detta skulle enligt 

Cronberg tyda på att tyskarna vaccinerat dem för att förhindra stora epidemier som riskerade att 

smitta bland annat de tyska soldaterna. En del av det inskrivna klientelet från koncentrationsläger 

som vårades på Epidemisjukhuset i Malmö hade scharlakansfeber eller difteri men det var ändå 
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 Sjukdomen: Tyfus är en bakteriesjukdom som vanligen sprids via loppor, löss, flugor och fästingar. Bakterien som 

kallas rickettsioser delas ofta in i olika grupper så som tyfus, fläcktyfus. Vanliga symtom är utslag och försämrat 

allmäntillstånd, obehandlad är dödligheten stor. (Internet medicin, ”Rickettsios (tyfus, fläckfeber, kvalsterburen 

fläcktyfus”, http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=3430, hämtad 2012-05-24).   
106

 Sjukdomen Dysenteri -shigella är en tarminfektion som orsakas av bakterier. Denna sjukdom är väldigt smittant och 

den drabbade kan sitta långt efter denne tillfrisknat. Leder oftast till diarré, feber, magsmärtor och frossa. 

(Landstinget Kronoberg, ”Dysenteri -shigella” http://www.1177.se/Kronoberg/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Dysenteri-

--shigella/?ar=True hämta: 2012-5-24).  
107

 Ordet Hepatit är en generell benämning på inflammatoriska leversjukdomar som i regel leder till att ögonvitorna och 

huden får en gulare ton. Sjukdomen orsakas av parasiter eller mikroorganismer. (Nationalencyklopedin på nätet, 

”hepati´t” http://www.ne.se/lang/hepatit, hämtat: 2012-5-24). 
108

 Landstingsarkivet Kronoberg, Växjö, Epidemisjukhuset i Växjö, Liggare patientrullar D1:8, inskrivna 1944-1948 
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relativt lågt och det var få som hade de mest allvarliga formerna.
109

 Att det verkar vara så många 

patienter med difteri på Epidemisjukhuset i Växjö kan bero på att det var få flyktingar som skrevs in 

på denna inrättning i förhållande till hur många som vårdades på orten och att de med difteri 

skickades dit.  

     De intagna hade väldigt skiftande nationell tillhörighet och troligtvis var det svårt att 

kommunicera på grund av språkbarriären. Detta problem rådde på den nyinrättade vårdförrättningen 

i flickskolans lokaler även om de hade utländsk personal från olika länder.
110

 Den baltiska 

personalen var dock överrespresenterad bland den utländska personalen på flickskolan och på tbc-

avdelningen fick den tidigare baltiska personalen arbeta kvar. 
111

 Dock verkar det som att de tidigare 

konstaterade hierarkiska förhållanden kvarstod mellan den svenska och utländska personalen. 

Svenskar hade de högsta posterna den högst uppsatta utländska personen var en estländsk 

biträdande läkare. Detta tyder på att den svenska personalen hade högre rang än de utländska även 

här.  

     Långt in på 1900-talet var det normen att gifta kvinnor skulle sluta arbeta i och med att de ingick 

äktenskap.
112

 Utifrån detta skulle det vara rimligt att de flesta av de anställda kvinnorna på 

inrättningarna var ogifta. Denna spekulation styrks av ett relativt stort antal av de utländska 

biträderna förlovade sig i samband med vistelsen i Växjö.
113

 En möjlig anledning till att många gifta 

kvinnor valde att sluta förvärvsarbeta trotts förlorad inkomst, samt respektive status som skulle 

kunna tänkas medfölja yrket, var att genom sitt äktenskap uppnådde en respektabel status.
114

  

     Majoriteten av dem som skrevs in på Epidemisjukhuset var kvinnor i arbetsför ålder med få 

äldre, vilket kan höra samman med att de varit fångar i Tyskland. Under år 1945 så anlände det 

nämligen många kvinnor från tyska koncentrationsläger till Sverige. Dessa flyktingar som anlände 

till Sverige var oftast inte äldre än 50 år, på grund av vistelsen i lägren. Detta talar för att dessa 

flyktingar kom från tyska läger, men det kan även bero på andra orsaker. Det framkommer inte 
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heller något om flyktingarnas civilstånd från journalerna. Kunde familjer återförenas efter vistelse i 

koncentrationsläger skedde det oftast efter att de tillfrisknat.
115

 

     Av de flyktingarna som vårdades i Sverige under år 1945 verkar flera ha en annan religiös 

bakgrund än tidigare intagna på orten eller att ansvariga inom vården först detta år tvingades ta 

hänsyn till andra människors religion. Kungl. Medicinalstyrelsen angav i en cirkulärskrivelse till 

Sankt Sigfrids direktör att de ska begrava de döda efter religionstillhörighet.
116

 Enligt uppgifter från 

Riksarkivet var många av de inskrivna flyktingarna av judisk trostillhörighet, vilket styrks att de 

judiska matreglerna ställer till problem för sjukhusets arbete år 1946. 
117

  

 

6.2.2 Senare vågor av inskrivna  

Tanken var att flyktingarna skulle vistas i olika läger efter ankomsten till Sverige och att de 

eventuellt skulle bo där i några år.
118

 Många av dem som behandlades på Epidemisjukhuset i slutet 

av 1945 och senare hade förmodligen bott en tid i olika flyktinginrättningar.  Ibland anges den 

inskrivande läkaren som tillhörande någon av de orter som har inrättningar för flyktingar. Detta 

skulle förklara att utländska medborgare skrivits in vid olika tillfällen och i olika vågor. Det finns 

inget specifikt som tyder på att de som skrevs in på Epidemisjukhuset efter första halvan av år 1945 

var flyktingar som anlänt i samband med andra världskriget. Det enda som i vissa fall talar för att de 

var utländska medborgare var att de bodde på olika utländska förläggningar på orten. Det som även 

talar för att de var utländska medborgare var att de skrevs in samtidigt som andra utländska 

medborgare med samma diagnos och vistelse ort. Patienternas namn klingar även utländskt. Skenet 

kan dock bedra för att enligt bestämmelser från Kungl. Civilförsvarsstyrelsen skulle alla flyktingar 

vid utskrivningen ha en följdsedel. Följdsedeln skulle ha flyktingens namn, nationalitet samt namn 

och adress på förläggningen eller sjukhuset som flyktingen hänvisades till.
119

  Då nationalitet inte är 
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angivet och patienterna ibland i journalerna är angivna som flyktingfödd kanske den nationella 

tillhörigheten inte var helt lätt att tillskriva barnen vid inskrivandet.   

 

Tabell 13 

Inskrivna på Epidemisjukhuset mellan oktober till december 1945. 

Inskrivnings 

datum 

Kön Födelseår  Nationalitet  Sjukdom  Vistelseort  

26 oktober  Kvinna 1934 Holland Difteribacillbärare ? 

5 november  Kvinna 1935 ? Difteri holländska 

förläggningen 

Braås  

6 november  ? 1933 ? Hepatit holländska 

förläggningen 

Braås 

? november   Man 1940 ? Difteribacillbärare holländska 

förläggningen 

Braås 

6 november Man 1936 ? Hepatit  holländska 

förläggningen 

Braås   

9 november Man 1936 Holland Hepatit  Inte läger? 

21 november Man 1936 ? Hepatit  holländska 

förläggningen 

Limmeryd 

31 december  Man  1930 ? Difteri holländska 

barnförläggningen 

Tingsryd 

Sammanställning: Kön: Medianåldern Majoriteten 

utifrån 

nationalitet: 

Vanligaste 

diagnosen: 

Vanligaste 

vistelseorten: 

 5 män och 2 

kvinnor 

9, 5 år  2 holländare och 

6 med okänd 

nationalitet.  

Hepatit och 

Drifter 

holländska 

förläggningen 

Braås 

 

      Under perioden 26 oktober till och med den 31 december skrevs det in flera människor med 

anknytningar till holländska förläggningar. Fyra barn vårdades på Epidemisjukhuset för att ha 
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difteri eller vara difteribärare, ett 11-årigt barn från den holländska förläggningen i Limmeryd, en 

femårig flicka på Braås holländska förläggning, en tonårig pojke från den holländska 

barnförläggningen i Tingsryd samt en holländare. Av de övriga fyra barnen som är runt 9 till 11 år 

gamla vårdades samtliga för hepatit, varav tre av dem tillhörde den holländska förläggningen i 

Braås den fjärde är endast angiven som holländare med diagnosen hepatit.  

 

Tabell 14  

Inskrivna franska medborgare på Epidemisjukhuset 17 -22 augusti år 1946. 

Inskrivnings 

datum 

Kön Födelseår  Nationalitet  Sjukdom  Vistelseort  

17 augusti  Kvinna 1936 Fransk  Scharlakansfeber  Vartorps 

barnhem Rottne 

17 augusti Kvinna 1936 Fransk Scharlakansfeber Vartorps 

barnhem Rottne 

17 augusti ? 1915 Fransk Scharlakansfeber Vartorps 

barnhem Rottne 

22 augusti  Kvinna 1936 Fransk Scharlakansfeber Vartorps 

barnhem Rottne 

22 augusti Kvinna 1937 Fransk Scharlakansfeber Vartorps 

barnhem Rottne 

22 augusti Kvinna 1936 Fransk Scharlakansfeber Vartorps 

barnhem Rottne 

22 augusti Kvinna 1936 Fransk Scharlakansfeber Vartorps 

barnhem Rottne 

22 augusti Kvinna 1935 Fransk Scharlakansfeber Vartorps 

barnhem Rottne 

22 augusti Kvinna 1936 Fransk Scharlakansfeber Vartorps 

barnhem Rottne 

22 augusti Kvinna 1938 Fransk Scharlakansfeber Vartorps 

barnhem Rottne 

Sammanställning: Majoriteten efter 

kön: 

Medianåldern Majoriteten 

utifrån 

nationalitet:  

Vanligaste 

diagnosen: 

Vanligaste 

vistelseorten: 

 9 kvinnor 8 år 10 med franskt 

medborgarskap 

10 med 

Scharlakansfeber 

10 från, Vartorps 

barnhem Rottne 

 



 40 

     Mellan den 17-22 augusti år 1946 skrevs det in 10 franska medborgare samtliga angavs tillhöra 

barnhemmet Vartorp i Rottne.
120

 Tjejerna var mellan 8 och 11 år gamla men det skrevs även i en 

fransk medborgare som var i 30-årsåldern som uppgavs tillhöra barnhemmet. Alla behandlades på 

Epidemisjukhuset för scharlakansfeber.
121

 Den sena inskrivningen tyder på att de smittats på 

vistelseorten i Sverige och inte som en direkt följd av kriget, fångenskap eller på grund av andra 

förhållanden i hemlandet. Det går inte att säga något särskilt angående barnen och vistelsen på 

Epidemisjukhuset utifrån de teoretiska utgångspunkterna utifrån undersökning som inte redan sagts.  

    De sjukdomar som var diagnostiserade till de sista vågorna av inskrivna utländska medborgar var 

nödvändigtvis inte typiska sjukdomar för flyktingar utan var även vanligt bland resten av den 

svenska befolkningen vid denna tid.
122

 Detta kan tyda på att barnen som skrevs in senare börjat 

anpassa sig till de svenska förhållandena.  

 

6.3 Klagomål och förhållandena på vårdinrättningarna 

Vården av flyktingar varade i Växjö från slutet av 1944 till och med mitten av år 1947 och under 

denna tid framfördes flera klagomål från flyktingar. De flesta klagomål rörde tuberkulosinrättningen 

på Sankt Sigfrids Sjukhus.
123

 Klagomålen som handlade om allt från vården till förhållandena på 

inrättningen kan ha bero på flera faktorer såsom att denna flyktingvårdsinrättning var verksam 

under en längre tid än flyktinginrättningen i flickskolan som endast var verksam några månader. 

Förhållandena på skolan var inte helt optimala heller. Flyktingarna fick till exempel inte tillgång till 

staden, utan de skickades till ett flyktingläger så fort de var friska nog. Det fanns till och med en 

vakt som skulle avgränsa flyktingarna från lokalbefolkningen och vise versa.
124

 Detta var 

                                                      

 
120

 Vartops Gård ska enligt uppgifter tjänat som barnhem för TBC-sjuka barn och under slutet av andra världskriget ska 

det ha bott krigsflyktingar där. ”Mellan sjö och sten, ängar, hagar och skogar ...en kulturupplevelse på två 

      eller fyra hjul!” 

http://www.vaxjo.se/upload/Profilerad%20webbplats/Turistsajt/Bil%20och%20Cykelturer/Bilturer/Biltur1%20Mell

ersta%20V%C3%A4rend%20110623%20web.pdf, hämtad: 2012-5-10 
121

 Sjukdomen Scharlakansfeber är en bakteriesjukdom (streptokocker) som oftast drabbar barn. Denna sjukdom kan 

försvinna av sig själv men gör inget kan det leda till komplikationer senare. Av den anledningen krävs det i regel 

behandling. Sjukdomen är väldigt smittsam och vanliga symtom är bland annat feber, utslag, blekhet runt munnen. 

(Sjukvårdsrådgivningen, http://www.1177.se/Blekinge/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Scharlakansfeber/, hämtat: 2012-

05-01), Landstingsarkivet Kronoberg, Växjö, Epidemisjukhuset i Växjö, Liggare patientrullar D1:8, inskrivna 1944-

1948. 
122

 Cronberg, Stig, 'Flyktingarna på Malmö Epidemisjukhus 1945.', Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift., 

1993 (30), s. 151-166, 1993 s. 152. 
123

 Landstingsarkivet Kronoberg, S:t Sigfrids sjukhus, direktionens protokoll med bilagor 1945 jan-maj A 1:116; 

Landstinget Kronoberg, klagomål från ”estniska kommittén” den 16 januari 1945, Årsberättelser för Sankt Sigfrids 

Sjukhus i Växjö 1944-1947 Klagomål från ”estniska kommittén” den 16 januari 1944. 
124

 Smålandsposten, ”Trivsel bland internerna på beredskapssjukhuset”, den 19 augusti 1945 s. 3 (författare ej angiven). 



 

 41 

förmodligen inte uppskattat och de kanske klagade när de blev friska nog att vilja lämna 

avdelningen. Det fanns förmodligen språkliga problem att förstå varandra, då det var många 

patienter från olika länder, vilket försvårade sammanhållningen. Det rådde säkert likande premisser 

på Epidemisjukhuset som på flickskoleinrättningen. Det går att se ett mönster i de klagomål som 

framkommit i denna undersökning: de klagomål kring vården som har uppmärksammats i 

journalerna är gjorda av olika etniska grupper: ester, polacker och judar.
125

  

      Det är troligt att dessa omgångar av intagna gått samman i grupper för att framföra sina 

klagomål. Utifrån teorin angående konstruktioner av grupper och etnicitet är det möjligt att anta att 

gruppskapandet underlättades av en känsla av samhörighet på grund av gemensamt ursprung, 

historia och så vidare. Dessa grupper kände förmodligen en känsla av ”vi och dem”.
126

 Estländarna 

som utgjort en av de största flyktingströmmarna till Sverige i slutskedet av kriget hade till exempel 

gått samman och grundat den ”estniska kommittén”. Denna kommitté grundades år 1944 syftade till 

att ta tillvara på den etniska folkgruppens kultur, samt förbättra deras situation socialt och 

ekonomiskt.
127

 Detta tyder på att många av de estniska flyktingarna i Sverige vid denna tid kände en 

stark kulturell gemenskap, ett vi, som i vissa fall behövde försvaras. Kommittén, som var placerad i 

Stockholm, utgjorde troligtvis ett stort stöd för att de våldtagande esternas klagomål skulle tas på 

allvar.
128

 Det långa avståndet mellan esterna som vårdades i Växjö och kommittén tyder på att det 

fanns en föreställd gemenskap. De kände samhörighet utan att träffas personligen.
129

  

       Det fanns två polska hjälporganisationer i Sverige, Polska hjälpkommittén i Sverige och Polska 

patrioters förbund men igen av dem verkar ha varit inblandade i situationen på Sankt Sigfrids 

Sjukhus.
130

 Polackerna på inrättningen vågade ändå klaga, matstrejka och framförde kritik i 

media.
131

 Klaga var nämligen inte helt riskfritt då medicinalstyrelsen hade gett ansvariga för 

flyktinginrättningen befogenhet att förflytta flyktingar från koncentrationsläger som störde 
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ordningen. Ansvarigas ansökan måste visserligen godkännas av Kungl. Medicinalstyrelsen.
132

 

Definitionen om vad som var rimliga klagomål och indisciplinerat och störande beteende i vissa fall 

gått isär exempelvis på en inrättning i Kalmar. Malin Thors undersökning tyder på att denna 

befogenhet utnyttjats ganska godtyckligt många gånger.
133

 Detta kan innebära att många av 

polacker gått samman på tuberkulosavdelningen i Växjö för att klaga annars hade de troligtvis 

skickats iväg.  

     Klagomål som framkom efter de polska, kom år 1946 och handlade om de inskrivna patienter 

med judisk bakgrund skulle ges möjlighet att få leva efter de judiska traditionerna, vilket kan ses 

som att den judiska identiteten var väldigt viktig för dem. Ur inskrivningsuppgifterna framkommer 

det att de intagna vid denna tid var av olika nationellt ursprung men med samma religiösa 

bakgrund.
134

Det skulle kunna tyda på att denna grupp delade tankar om ett enat judiskt folk och inte 

utifrån vilket land de kom från. En av judendomens grundteser är nämligen att alla judar 

tillsammans utgör ett utvalt folk, Gudsfolk.
135

 Tankar om en enad judiskt identitet blev vanligare 

efter förintelsen, vilket kan höra samman med Eriksens tankar om att den etniska identiteten blir 

viktigare efter att den blivit hotad.
136

 Det framkommer dock inte i denna undersökning hur viktig 

den judiska identiteten var för dem innan kriget men den var uppenbarligen av stor vikt för dem när 

de vårdades på tuberkulosavdelningen.  

 

6.3.1 Klagomålen  

Den ”estniska kommittén” framförde redan i januari år 1944 klagomålen rörande 

flyktinginrättningen i Växjö till Kungl. Medicinalstyrelsen, som ansvarade för 

beredskapssjukhusen. Klagomålen vidarebefordrades sedan till direktören på Sankt Sigrids Sjukhus 

så att den ansvarige för inrättningen, överläkaren Winton, skulle kunna bemöta kritiken. I 

klagomålen understryker kommittén flyktingarnas tidigare lidande och deras behov av acceptabel 

                                                      

 
132

 Landstingsarkivet Kronoberg, Skrivelser från kungliga medicinalstyrelsen 1944 -45 S:t Sigfrids sjukhus i Växjö, 

från medicinalstyrelsen och andra myndigheter m.fl. 1944-45 E I:12, Cirkulärskrivelse med direktiv från 25 juli 

1945. 
133

 Berggren, Lars (red.), Samhällshistoria i fokus: en festskrift till Lars Olsson om arbete, migration och kultur, Big 

Bad Books, Malmö, 2010 s. 198ff. 
134

 Mail från arkivarien Lars Hallberg på Riksarkivet, Avdelning för statliga arkiv, Enhet Marieberg, Avskrift från 

liggaren över Sankt Sigfrid Sjukhus vol. D 4:14. 
135

 Groth, Bente, Judendomen: kultur, historia, tradition, Natur & Kultur, Stockholm s. 32. 
136

 Svanberg Johan, Arbetets relationer och etniska dimensioner: Verkstadsföreningen, Metall och esterna vid 

Stålpressningens AB i Olofström 1945-1952, Linnaeus University Press, Diss. Växjö: Linnéuniversitetet, 

2010,Växjö, 2010 S. 78. 



 

 43 

vård. Kommittén menade att utan fullgod vård kommer sjukdomen att göra dem till invalider och då 

kommer de inte att kunna försörja sina familjer.
137

 Lungsoten klassades nämligen som en kronisk 

sjukdom och den kunde i värsta fall leda till invaliditet och död.
138

  

       Kritiken från ”estniska kommittén” gällde de flyktingar som vårdades på de provisoriska tbc-

avdelningar, både kvinnoinrättningen på Sankt Sigfrids Sjukhus och mansinrättningen i Strängnäs. 

Enligt den information som kommittén fick från sina sjuka landsmän ifrågasätter de om 

flyktingarna kan tillfriskna under nuvarande förhållanden. De är skeptiska till att flyktingarna 

vårdades i provisoriska baracker i anslutning till mentalsjukhus. Kommittén menar att flyktingarnas 

tillfrisknande försvåras genom att de hela tiden kommer i kontakt med sinnesjuka människor som 

har en deprimerande inverkan. Enligt uppgifter ska två av de intagna som en följd av detta 

arrangemang redan blivit sinnesjuka. Patienterna med tuberkulos ansågs behöva lugn och ro med 

tillgång till frisk luft.
139

 Överläkaren Th. Winton menade att kritiken var överdriven och ogrundad 

då valet av baracken var det bästa alternativet. Byggnaden skulle enligt honom vara i gott skick då 

den stått oanvänd sedan den byggdes år 1940. Dessutom inreddes expeditionsrum, 

undersökningsrum och isoleringsrum i baracken när det blev en tuberkulosinrättning. Läkaren 

informerar även kommittén om att baracken är belägen 20 meter ifrån mentalsjukhuset och att 

patienterna sällan kommer i kontakt med varandra. Han anger även att baracken är byggd i ett 

vackert område i närheten av en av sjöarna där de patienterna kan promenera.
140

 Överläkaren 

nämner dock inte att sjöarna var drabbade av miljöförstöring och att hälsovårdsnämnden redan i 

mars 1944 ville vidta åtgärder för att rena dem. Åtgärderna syftade till att minska ner spridandet av 

illaluktande luft från den närbelagda sjön Trummen som orsakades av ett avlopp från 

linberedningsverket. Det framgår inte vad åtgärderna skulle vara men problemet bestod, och 

klagomål kring detta återkom upprepade gånger i direktionshandlingarna.
141

 Anser han att 20 meter 

ifrån sinnesinrättningen skulle ha varit ett tillräckligt långt avstånd för att flyktingarna inte skulle ha 

kommit i kontakt med sinnesjuka, kan området för utevistelse inte ha varit särskilt långt. Annat som 
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utelämnades var att även om det fanns möjligheter för andra intagna på Sankt Sigfrids Sjukhus till 

utevistelse, biograf, böcker, och denna lyx var inte tilldelad alla intagna. Det finns exempel på att 

intagna på vissa andra avdelningar sällan eller aldrig fick gå ut.
142

  Hur situationen var för 

flyktingarna framkommer dock inte i denna undersökning även om det är troligt att de inte hade 

tillgång till alla dessa möjligheter. Det var därför troligt att de enbart vistades i baracken eller i 

närheten av den eftersom tuberkulos var väldigt smittsamt. Dessutom var Sankt Sigfrids Sjukhus en 

avskild inrättning där inga obehöriga hade tillträde och som de svenska intagna sällan fick lämna. 

Enligt återgivelser från anställda så skulle svenska patienterna enligt reglerna inte ens ha 

brevkontakt med anhöriga.
143

  

     Trängseln på tuberkulosinrättningen för flyktingar var ett annat problem som kommittén ansåg 

var nödvändigt att åtgärda för att flyktingarna en dag skulle kunna tillfriskna.
 
De sjuka flyktingarna 

skulle enligt kommittén vara i olika stadier av sin sjukdom och genom att flyktingarna levde så tätt 

spreds sjukdomen lättare och försämrade allmäntillståndet hos flyktingarna. Därför ville kommittén 

att de sjuka inte skulle leva så nära inpå varandra. De sanitära förhållandena i barackerna skulle 

dessutom ha varit under all kritik och kommittén menade att det inte fanns några möjligheter för 

flyktingarna att tvätta sig grundligt.
144

 Dr. Winton bemötte denna kritik med att informera 

kommittén om att baracken från början vara avsedd för att vårda 80 mentalt sjuka patienter. 
145

 

Enligt årsberättelserna skulle det under 1945 vårdats ett 60-tal flyktingar på denna inrättning.
146

 

Överläkarens uttalande skulle då ha indikerat att det inte var så trångbott som kommittén hävdade 

och att det skulle få plats ytterligare 20 patienter. Beträffande de hygieniska kraven skulle baracken 

vara utrustad med fyra tvättställ per sovsal utöver de badrum som fanns för de intagnas förfogande. 

Därför finna dr. Winton att kritiken var obefogad.
147

 Överläkaren hade dock beklagat sig redan år 

1944 om att det rådde överbeläggning och senare utökades sjukhuset med både med Brände udde 

och arbetsalen.
148

 År 1958 fick Sankt Sigfrids Sjukhus kritik från högre instanser hela sjukhuset 

                                                      

 
142

 Höglund, Mats, Sankt Sigfrids sjukhus historia, [Sankt Sigfrids sjukhus], [Växjö], 1993 s. 99f. 
143

 Höglund, Mats, Sankt Sigfrids sjukhus historia, [Sankt Sigfrids sjukhus], [Växjö], 1993 s. 99f. 
144

 Landstingsarkivet Kronoberg, Sankt Sigfrids sjukhus, direktionens protokoll med bilagor 1945 jan-maj A 1:116, 

Klagomål från ”estniska kommittén” den 16 januari 1945. 
145

 Landstingsarkivet Kronoberg, Sankt Sigfrids sjukhus, direktionens protokoll med bilagor 1945 jan-maj A 1:116, 

Tjänstememorial, ”svar på estniska kommitténs klagan angående förhållandena på provisoriska 

tuberkulosavdelningen.” den 29 januari 1945. 
146

 Landstinget Kronoberg, Växjö, Sankt Sigfrids Sjukhus, Årsberättelser för Sankt Sigfrids Sjukhus i Växjö 1945 s.1. 
147

 Landstingsarkivet Kronoberg, Sankt Sigfrids sjukhus, direktionens protokoll med bilagor 1945 jan-maj A 1:116, 

Tjänstememorial, ”svar på estniska kommitténs klagan angående förhållandena på provisoriska 

tuberkulosavdelningen.” den 29 januari 1945. 
148

 Landstinget Kronoberg, Växjö, Sankt Sigfrids Sjukhus, Årsberättelser för Sankt Sigfrids Sjukhus i Växjö 1944  s.1ff. 



 

 45 

hade flera hundra intagna för mycket.
149

 Det går tyvärr inte att säga något säkert kring hur 

situationen var för flyktingarna på tuberkulosavdelningen i den här undersökningen.  

      De sjuka flyktingarna framförde även klagomål om att de under tiden de vårdats inte fått några 

läkemedel mot sin sjukdom.
150

 Detta klagomål ville överläkaren inte uttala sig om utöver att de 

under november– december köpt in medicin för över 200 kronor för att vårda 36 patienter.
 151

  

Enligt årsberättelsen 1944 skulle det ha beretts plats för att ta emot 60 patienter i den provisoriska 

baracken men enligt en artikel i Barometern skulle det i början av december 1944 ha vårdats runt 35 

kvinnor och barn.
152

 Överläkarens vaga svar angående medicinen kan även ha berott på att vården i 

Växjö var försiktig med att köpa in mediciner för att de tigare preparaten varit ineffektiva. Det 

första fungerande medicinpreparaten mot tuberkulos lanserades i november 1944, men det dröjde 

fram till 1948 innan det började användas i Växjö.
153

  

     Kommittén menade även att maten på Sankt Sigfrids Sjukhus skulle vara sämre än på de olika 

flyktingförläggningarna bland annat sämre mjölk.
154

  Angående matkritiken påpekade överläkaren 

att han i de intagnas journaler (de på provisoriska tbc-avdelningen) inte kunnat se någon 

viktnedgång bland de intagna.
155

 I journalhandlingarna från Epidemisjukhuset återfinns ingen 

mätning av vikt och troligtvis fanns det andra listor över detta som inte framkommer i denna 

undersökning.  

      Läkaren tillade angående maten att de inte fick någon speciell mat utan de fick samma mat som 

de övriga intagna på sjukhuset. Däremot medgav han att maten kunde verka sämre än på en del av 

flyktingförläggningarna, då det på sjukhuset inte fanns möjlighet att tillaga flera maträtter att välja 

mellan. Sjukhusets storkök hade nämligen till uppgift att förse runt 1200 patienter och anställda 

med mat flera gånger om dag. Överläkaren menar då på att det skulle krävas extra personal för att 
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förändra matvillkoren och att det inte vore rättvist mot de andra intagna på sjukhuset om 

tuberkulosinrättningen skulle särbehandlas. I handlingarna radade överläkaren även upp hur mycket 

och vad varje intagen har rätt till samt totalt kaloriintag. Han tillade även att de intagna på 

avdelningen fått extra portioner när det hade funnits resurser till detta och inflikade även att mycket 

mat blir över och måste kasseras.
156

 Trots dessa förefallande noga beräkningar för patienternas 

kaloriintag finns uppgifter från anställda om att de under krigets kalla vintrar var ont om mat. En av 

de anställda skulle då ha samlat ihop brödbitar som han kastat till de hungriga intagna som åt utan 

förbehåll.
157

 Flyktingarna anlände visserligen i slutet kriget och situationen kan ha varit bättre då, 

men definitionen om vad som är bra och tillräckligt med mat gick uppenbarligen isär.  

    Sankt Sigfrids Sjukhus var under den här perioden fortfarande isolerat och området var i stort sett 

självförsörjande. På sjukhusområdet fanns det jordbruk, skogsbruk, produktion av hantverk.
 158

 

Detta skulle kunna påverkat utbudet av mat till de intagna vilket överläkaren utelämnade i sitt 

bemötande av motkritiken.  

     Den lösning som Estniska kommittén föreslog i samband med kritiken var att 

tuberkulosinrättningen skulle kunna flyttas till ett annat svenskt sanatorium eller bygga en egen 

inrättning bort från mentalt sjuka. Kommittén varnade i slutorden att om vården inte blir kan det 

medverka till att försämra den svenska folkhälsan.
159

 Klagomålen från kommittén skickades i 

mitten av januari år 1945 och enligt direktionshandlingarna bekräftade Kungl. Medicinalstyrelsen 

de åtgärder dr. Winton skulle ha vidtagit vid inrättandet var genomförda
160

 Beroende på när breven 

skrevs finns det en möjlighet att alla ändringar som skulle ha gjorts i samband med beläggningen 

inte var genomförda vid brevskrivandet. Det framkommer dock inte om de vidtog några andra 

åtgärder än de som Winton redan förespråkat i tjänste memorial som en direkt följd av kritiken.  

      Vad de polska flyktingarnas klagomål som de skulle enligt uppgifter skulle ha delgivit de lokala 

medierna framkommer inte i denna undersökning. Polackerna med flera flyttade dock in bara några 

månader efter att den ”estniska kommitténs” hade framfört sina klagomål och det är möjligt att de 

kunde ha haft liknade klagomål som estländarna.  
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     Problemen fortsatte på den provisoriska barackavdelningen på Sankt Sigfrids Sjukhus år 1946, 

denna gång var det kvinnliga tuberkulossjuka från Ungern och Polen av judisk religionstillhörighet.  

Problemet var att de intagna flyktingarna ville leva enligt sin tro. I handlingarna uppges det att de 

ville ”idka(t) allt slags samröre med judiska element”, varav kraven på att få tillaga sin egen mat 

framkommer tydligast.
161

 De ville leva enligt judisk tro, de vill säga sabbat och äta kosher. 

Matkonflikten skulle då ha kunnat bottna i att judarna, ville leva efter trons matregler. Enligt 

kosherreglerna skulle en del maträtter undvikas eller förberedas på ett vist sätt för att vara 

hälsosamma att äta.
162

 Det framkommer inte i handlingarna hur de ansvariga hanterade deras 

önskan om att få leva efter sin tro. Kungl. Medicinalstyrelsen hade dock tidigare visat tecken att 

respektera vårdtagarnas olika religionstillhörighet genom att låta flyktingar begravas enligt sin 

tro.
163

  

      Nästa gång tuberkulosavdelningen nämns i direktionshandlingarna uppges det att de 

kvarvarande flyktingarna år 1947 skulle skickas till ett sanatorium i Kalmar. Den provisoriska 

barackinrättningen skulle därefter återupptas för sjukhusets vanliga klienter och därmed avslutas 

vården av flyktingar/utländska medborgare på särskilda inrättningar i Växjö. 
164

 

 

7. Sammanfattande slutdiskussion  

Syftet med denna uppsats är att undersöka flyktingarna som anlände till Växjö för vård och de 

respektive inrättningarna som fanns i slutet av andra världskriget. Det aktuella materialet för 

uppsatsen besår av arkivmaterial från Kronobergs arkivet samt artiklar från Smålandsposten. 

Materialet samanställdes och analyserades genom en kvalitativ metod kombinerad med en kvalitativ 

metod för att kunna besvara en rad frågor kring de sjuka flyktingranas antal, inrättningar för vård av 

flyktingar, problem och svårigheter de hade under vårdtiden i Växjö. 

     Det fanns två vårdinrättningar för enbart flyktingar i Växjö, men utländska medborgare vårdades 

även på andra etniskt blandade inrättningar på orten. I slutet av år 1944 inrättades en 

flyktingvårdsinrättning för att vårda sjuka kvinnor och barn från Baltikum.
165

 Denna avdelning tog 
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emot sjuka flyktingar från hela Sverige och troligtvis vårdades bara barnen med modern om de hade 

samma sjukdom. Året där på, i samband med att det inrättades ett beredskapssjukhus i Växjö, 

övertogs den kommunala flickskolans lokaler för att vårda sjuka utländska medborgare.
166

 

Epidemisjukhuset utgjorde en del av beredskapsjukhus men det hade redan år 1944 vårdats 

flyktingar där.
167

 De sjukaste flyktingarna vårdades på sjukhuset.
168

 

     Några exakta uppgifter över hur många flyktingar och utländska medborgare som vårades är 

svårt att säga men enligt uppgifter från Riksarkivet skulle det ha skrivits in några hundra flyktingar i 

olika omgångar av varierande nationalitet på Sankt Sigfrids Sjukhus. Första perioden skrevs det in 

112 balter, efter dem 86 polacker med flera och sedan 20 baltiska soldater. I slutet av året 1945 

skrevs 128 judinnor från olika länder in.
169

 Enligt Smålandsposten vårades det runt 270 utländska 

medborgare beredskapsjukhuset i flickskolan under de månader de var aktiva. Patienterna på denna 

inrättning skulle enligt uppgifter kommit från många olika länder och många av de vårade skulle 

anlänt med insatsen ”de vita bussarna” eller med de allierades hjälp.
170

 På Epidemisjukhuset 

vårades det runt 80 sjuka flyktingar/ utländska medborgare under perioden 1944 till år 1946 år. 

      Epidemisjukhusets journaler var de ända flyktingjournaler som fanns bevarande i Växjö från 

denna tid. Utifrån dessa uppgifter går det inte att säga något med säkerhet utifrån undersökningens 

teoretiska utgångspunkter, genus, etnicitet och klass. Det ända som framgick var att de inskrivna 

patienterna var från olika länder och de skrevs in i perioder, första vågen var det många ester och 

sedan medborgare från olika länder.
171

 Detta stämmer överens med de rådande flyktingströmmarna 

till Sverige.
172

 Det framkommer även att många av de inskrivna patienterna var kvinnor och barn.  

     Inrättningen på Sankt Sigfrids Sjukhus var en tuberkulos avdelning avsedda för flyktingar/ 

utländska medborgare.
173

 Det går tyvärr inte att bekräfta i denna undersökning, men jag finner ingen 

anledning att tvivla på detta faktum. Något annat som är svårt att bekräfta är om det verkligen 
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vårdades flyktingar med epidemiska sjukdomar i beredskapsjukhuset på flickskolan.
174

 

Sjukdomarna flyktingarna/de utländska medborgarna vårdades för på Epidemisjukhuset kunde 

fastställas mer noggrant utifrån deras journaler. Den första vågen bestods främst av estländare 

diagnostiserade med difteri, den andra vågen med patienter hade olika nationellbakgrund och 

vårdades för olika åkommor. De vanligaste åkommorna de fick vård för var fläcktyfus, paratyfus, 

difteri eller var difteribacillbärare. De från de holländska inrättningarna var enligt journalerna mest 

drabbade av hepatit med de senare inskrivna fransyskorna hade diagnosen scharlakansfeber. 
175

 

      Flyktingarna/de utländska medborgarnas klagomål som uppmärksammats i handlingarna var 

från olika estniska grupper: ester, polacker och patienter med judisk religionstillhörighet. Dessa 

grupper kände troligtvis en stark samhörighet med varandra inom gruppen, utifrån att de delade 

samma ursprung, kultur.
176

 Det fanns rimligen även tankar om en förställd gemenskap utifrån 

samma etnicitet till exempel ingriper den estniska kommittén i Stockholm och det verkar som att 

judinnorna gått samman över nationsgränserna.
177

 Kungl. Medicinalstyrelsen hade vid den här tiden 

gett ansvariga befogenheter att skicka iväg de patienter som störde ordningen.
 178

 Det är därför 

troligt att dessa etiskagrupper gott samman för att de skulle våga driva igenom sina klagomål och 

samtidigt ökade på grupp känslan.  

      Klagomålen handlade främst om tuberkulosavdelningen och berörde allt från inrättningen, 

förhållandena där, till maten och själva placeringen vid ett mentalsjukhus.
179

 Överläkaren Winton 

försvarade inrättningen och gav den ”estniska kommittén” svar på all deras kritik. 
180

 Utifrån 

information från andra delar av sjukhuset vid den aktuella tiden, finns det anledning att tvivla på 

Wintons bemötande av kritiken.
181

 Däremot går det i denna undersökning endast att konstatera att 
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åsikterna kring vad som var acceptabel vård, går isär.  

    Det vore av intresse för senare forskning att undersöka hur flyktingvården i Växjö har förändrats, 

från 1940-talet fram till idag.  
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