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VÄLKOMMEN TILL SVERIGE  
Välkommen till Sverige är en utställning om människor på 
flykt. 1945 kom tusentals flyktingar från andra världskrigets kon-
centrationsläger till Sverige med de Vita bussarna. Under 2015 
kom det cirka 160 000 flyktingar till Sverige. Inte sedan andra 
världskriget har så många människor varit på flykt som nu. 
 Målet med Välkommen till Sverige är att synliggöra, diskutera 
och öka förståelsen för människor på flykt. 
 Utställningen som är framtagen av Malmö Museer kan 
laddas ner kostnadsfritt och kan visas på bibliotek, skolor och i 
andra publika miljöer. Utställningen riktar sig främst till ungdo-
mar, men kan med fördel visas för en bred publik. Det du som 
utställare behöver är en plats, en projektor eller skärm, och en 
vilja att lyfta frågan om dagens flyktingsituation. 

UTSTÄLLNINGENS OLIKA DELAR
Välkommen till Sverige består av tre delar, en film,  
pedagogisk vägledning och tryckt utställningsmaterial. 

FILM 
Filmen Välkommen till Sverige är 19 minuter lång. I filmen 
förmedlas öden från andra världskriget, berättelser om hur det 
är att fly idag och möten med barnbarn till överlevande från 
andra världskriget.

E LSIE R AGUSIN född 1921

Amerikanskan Elsie och hennes pappa reste 

till norra Italien 1939 för att besöka hennes 

farföräldrar. En dag blev de gripna av nazisterna 

som anklagade dem för spioneri. 

Elsie och hennes pappa skickades till 

koncentrationslägret Auschwitz där pappan 

mördades. Som många andra fångar utsattes 

hon för medicinska experiment. Hon fl yttades 

till lägret i Ravensbrück och blev till slut befriad 

av de Vita bussarna. Elsie kom till Malmö 

den 28 april 1945 och återhämtade sig på 

fl yktingförläggningen på Malmö Museum. I 

dag bor Elsie i Orlando, Florida.

“Jag är en fri ande. Jag kan 

åka vart jag vill och göra vad 

jag vill. Ingen kan säga åt mig 

vad jag ska göra längre. 

Det var så det kändes.”

ELSIE RAGUSIN
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ELSIES BERÄTTELSE ÄR EN DEL AV FILMEN VARJE ANSIKTE HAR ETT NAMN/EVERY FACE HAS A NAME, SOM OCKSÅ INGÅR 

I FILMEN VÄLKOMMEN TILL SVERIGE. VÄLKOMMEN TILL SVERIGE ÄR EN UTSTÄLLNING FRAMTAGEN AV MALMÖ MUSEER.

PEDAGOGISK VÄGLEDNING 
Till filmen finns ett pedagogiskt material, med frågor och 
övningar, som du som pedagog kan använda  
tillsammans med elever efter att ni sett filmen. Målet med 
filmen och det pedagogiska materialet är att levandegöra 
historien genom personliga berättelser och få elever att 
diskutera flyktingbegreppet. 

UTSTÄLLNINGSMATERIAL 
Som en del av utställningen finns personporträtt, affischer 
och skyltar. Utställningsmaterialet kan laddas ner kostnadsfritt. 
Som utställare ansvar du för utskrift, tryck och uppsättning av 
materialet.

BESTÄLL UTSTÄLLNINGEN
malmo.se/valkommentillsverige

KONTAKT
Samuel Thelin, Malmö Museer, samuel.thelin@malmo.se, 
telefon 0734-224125. 

VÄLKOMMEN TILL SVERIGE är ursprungligen en utställning på Malmö 
Museer som öppnade våren 2015. I den ingår bland annat berättelsen om 
hur Malmö Museum under andra världskrigets slutskede förvandlades 
från ett offentligt museum till en flyktingförläggning. Omkring 2 000 
människor som räddats ur nazismens koncentrationsläger fick då tillfällig 
bostad på museet.


