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Ett intensivt arbete väntar
Stockholms armé- och marinlottor,
när de stora kontingenterna av Finlandsbarn börjar komma. Stockholms lottakårer ha nämligen åtagit sig att ta hand om barnen under
deras vistelse på genomgångshemmen i Stockholm och för detta
fordras ett uppbåd av icke mindre
än 500 lottor som få knoga i skift.
Lottakårrådets ordförande, fru
Maja Schmidt har vid organisationen av det hela en duktig medhjälpare i fru Astrid Sundblad i
Djursholm.
För oss lottor är det en stor
glädje att få göra en insats i detta

arbete, säger fru Schmidt, när
Svenska Dagbladet ber att få veta
lite om planerna för verksamheten.
Vi äro tacksamma och lyckliga att
få var med, när en hjälpande hand
räckes åt Finland.
Fru Schmidt omtalar vidare att
lottorna liksom tidigare skola möta
barnen vid båtarna och sörja för att
de komma till de olika genomgångshemmen. Här möta nya
grupper av lottor, som i skift skall
tura om med vården av barnen.
Lottorna komma att uppdelas om
grupper på 30 stycken under ledning av gruppchefer. Sex grupper
sköta transporterna och lika många

Artikel ur Svenska Dagbladet tisdagen den 13 januari 1942
1

forts. följande sida

I detta numret
•

500 lottor behövs

•

En svensk lotta

•

Lotta-titlar

•

Johannishus

•

Foto-collage

•

Lottakåren engagerad

•

Den svenska lottan

•

Bullfest i Höör

stå för arbetet inomhus.
En annan mottagningscentral,
som skötes av norrbottenslottor
under ledning av överstinnan
Margit Rahmström, har upprättats
på I 19 i Boden. Där tar man emot
de finska barn, som komma med
tåg över Haparanda och som sedan skola placeras på olika orter.
Som exempel på hur beredvilligheten att komma de finska barnen
till hjälp sprider sig som en löpeld
över landet, nämner fru Schmidt
att antalet anmälda fosterhem i
Norrbotten på några dagar stigit
från 300 till 1 000! Och nya anmälningar inströmma oavbrutet!
Runt om i landet ha för övrigt
lottakårerna var på sin ort tagit
initiativet att upprätta hem för
finska barn. De känna det som sin
enkla plikt att vid sidan av andra
medhjälpare ställa sig till förfogande vid organiserandet av barnhjälpen.
Det ser ut som om hela vårt land
är på väg att värmas av medkänsla
för Finlands barn, säger fru Schmidt till sist. Vi svenskar veta
också att vi icke få svika de förpliktelser som vilar på ett land i
fred.
B-a

Lottors
arbetsplatser

På barnhemmet Henriksfält tog

Här redovisas några av de arbetsplatser där jag sett att
lottor arbetat. På många barnhem samarbetade man med
Röda Korset eller annan idéell
organisation. Här nämns ett
fåtal karantäner - 1944 års omfattande barntransporter innebar att många tillfälliga karantäner inrättas och all personal
tycks ha kommit från de lokala
Lottakårerna.

Haparanda
Henriksfält
Johannishus
Fiskeby
Sandviken
Stockholm
Anglais
Amundsön
Töre Böle
Byske
Jularp
Visby
Alnäs
Uppsala
Uppsala/F2
Skellefteå
Gubbyn
Ålhult
Häradsbygd
Malmberget
Storängen
Östhammar
Lotorp
Djurkälla
Bråvalla
Östersund
Boden m.fl.
Gävle

lottan Stina hand om lille Jouko.

En ung stockholmslotta tog genast
hand om två nyanlända barn på

En vädjan till lottorna.
Vi vädja till våra lottor
(särskilt till dem, som ej åtagit sig
annat lottaarbete) att ställa sig till
förfogande för arbete i samband
med de finska barnens ankomst
till Stockholm. Arbetet är krävande och fordrar god vigör och
hälsa.
Anmälan och alla upplysningar på respektive lottaexpeditioner.

Anglais i Stockholm.

Många lotta-titlar
När det gällde barntransporterna
fanns begrepp som grupplottor,
reselottor, bagagelottor, vårdarinnor och färdchefer.
En transportlottachef var den
som såg till att det hos SJ var beställt tåg med erforderligt antal
vagnar på rätt plats i rätt tid. Se
sid. 5-6
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Svenska lottor - Finska barn.
Tåget klart för avgång
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JOHANNISHUS
SLOTT ÖPPNAS FÖR FINSKA BARN
RonnebyPosten den 13 januari 1942
Över hela landet pågår i dessa dagar en omfattande hjälpaktion för att bistå de finska barn, som
genom krigets hemsökelser blivit fader- och moderlösa och som nu lida nöd. Viljan att hjälpa är
stor och var och en, som kan, vill dra ett strå till
stacken. Från alla håll och kanter strömmar det in
rapporter om industriföretag, institutioner, organisationer och enskilda, som med energiskt arbete
åstadkommit stora belopp åt det nödlidande Finlands barn.
I Karlskrona är intresset för hjälpaktionen lika
stort som på andra håll i landet. Särskilt på ett håll
i staden ar man intensivt sysselsatt med arbete för
de finska barnens överförande till Sverige och deras utplacering. Det är Karlskrona marinlottakår,
som just nu arbetar för fullt på alla händer. Kåren
har planerat och fått till stånd till ett barnhem för
de små finnarna på Johannishus slott, vars översta
våning ställts till förfogande. Här tänker man sig
kunna ta emot ett 20-tal barn.
(Ej avskrivet stycke)
En god hjälp har lottakåren fått genom en synnerligen storstilad gåva från greve Wachtmeister,
som såsom grundplåt till det planerade barnhemmet skänkt 10.000 kr. och dessutom 1.000 kr för
att bekosta barnens resor till hemmet.

Johannishus; Barnhemmet fanns bakom de runda
fönstren. Det var en mycket stor gästvåning.

Artikeln är allt för lång och detaljerad för att
här redovisas som avskrift. Det blir i stället en förkortad sammanfattning.
- Det var 18 barn som den 9 mars 1942
mottogs på slottet. Det var i huvudsak syskongrupper i varierande ålder från 2 till 7 år, från arbetarfamiljer i Helsingfors, Åbo och Jyväskylä. Tre
syskon Kålman var svensktalande. Problem med
språket kunde uppstå innan finska lottorna frö-

ken Ekman och Heinonen hunnit komma.
Vid ankomsten var många av barnen mycket
undernärda men det rättade till sig ganska
snabbt, eftersom det inte gick många timmar
mellan de olika måltiderna. Kl. 8 var det frukost,
kl. 12 tvårätters middag, kl. 15 mellanmål och kl.
18 kvällsmål. Utspisning skedde vid ett långbord i
bottenvåningens kök.
Hela översta våningen på slottet är en gästvåning med flera rum för barn och tjänstgörande

lotta, toalett samt ett stort allrum i mitten.
Doktor Inez Carlsson från Ronneby undersökte

Barnen på Johannishus uppmärksammas senare
av RonnebyPosten, i en stor artikel den 30 april
1942 under rubriken:
En utmärkt fristad för de finska
krigsbarnen på Johannishus slott.

barnen en gång i veckan den första tiden.
Skolpliktiga barn gick i Vångs småskola under
småskollärarinnan Ulla Håkansson.
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Från andra källor mera information:
De flesta barnen i den första gruppen reste hem
1943. Den första personalgruppen byttes ut efterhand
och viss oro och oenighet tycks ha uppstått senare att
döma av de inspektioner som gjordes.
Barnen på Johannishus blev fadderbarn till svensk

Carola Wachtmeister med två glada systrar.

flottans fartyg. ”Flottans fartyg visade genom månatliga inbetalningar
sitt intresse för
barnhemmet. Barnen ”uppdelades”
på olika fartyg,
vilka erhöllo fotografier av sitt resp.
barn.”
Detta innebar att
fartygens

besätt-

ningar avstod från
en del av sin sold,
för att

för att

(beroende av fartygets storlek) svara för ett eller flera
barns uppehälle på slottet.
I en inspektionsrapport den 7 juni 1945 sägs föl-

jande: ”16 barn vistades på hemmet. De föreföll mycket välskötta och duktiga. Viss kritik mot föreståndaren
syster Karin riktades. Hennes osmidiga förhållningssätt mot personalen skapade svårigheter att få personalen att stanna.”
Barnhemmet upphörde våren 1946.

Lottorna engagerades redan 1939
Den i början av december 1939 nybildade Centrala Finlandshjälpen sökte omgående kontakt med
svenska lottakåren för samarbete om de kommande barntransporterna. Det fanns såväl finska
som svenska lottor som ledsagare med i de första
barntransporterna med båt från Åbo. När Centrala
Finlandshjälpen blev en statlig kommitté kom dåvarande lottachefen Maja Schmidt bli kårens företrädare i kommittén. Det kom att bli starten på ett
mångårigt och omfattande samarbete i omhändertagandet av de tiotusentals finska barn som skulle
passera den svensk/finska gränsen på väg till eller
från respektive land.
På grund av allt svårare isförhållanden inleddes
på nyåret 1940 barntransporter med tåg via Torneå/Haparanda. För att klara av det arbetet bildade
Lottakåren en särskild transportorganisation, som
bestod av fem grupper med vardera 20 lottor i
första hand stationerade i Stockholm samt en grupp
på 45 reselottor, som skulle arbeta med transporter
över hela landet. Det var dessa som blev färdchefer
på tågen och i varje vagn fanns dessutom en lotta
som ansvarade för barnen.
Alla transporter planerades i samråd med SJ:s
persontrafikbyrå och måste ske veckor i förväg,
eftersom vagnar måste rekvireras från olika håll,
resorna skulle så långt som möjligt passa in i de ordinarie tidtabellerna. Finska tåg kunde plötsligt bli
försenade p.g.a. bomber, tekniska problem, andra
prioriterade trupptransporter mm. Sådant innebar
att tidigare planeringar måste revideras. Transportorganisationen kunde ställas inför akuta planeringsproblem när t.ex. en beställning om en transport
från Vindel kunde gälla 60 barn till Gävle, 30 till
Umeå, 120 till Karlstad och 60 till Halmstad. Då

Ett besök på slott 2007
Greveparet välkomnade med en kopp kaffe och jag
fick se ett fotoalbum från tiden. Albumet innehåller 68
foton av personal och barn, åtskilliga med namn. Härigenom har man kunnat upprätta en förteckning över
såväl barnen som personalen. 25 barn finns antecknade och fotograferade. Jag fick senare offset-kopior
av albumet. Tyvärr blir inte fotona möjliga att kopiera,
men flera barns namn och hemort finns hos mig. Jag
fick också se barnvåningen som är nästan intakt från
40-talet. Även det stora matbordet i köket fanns kvar
från barnens tid.
Greve Hans Wachtmeister berättade att det genom
åren kommit många krigsbarn för att återse slottet de
bott i under några barndomsår.
Johannishus finns norr om Ronneby i Blekinge.
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Lottachefer ansvariga för lottornas verksamhet inom
Hjälpkommittén för Finlands barn: Mary de Laval och Astrid
Steffensson, samt bakre raden tågcheferna
Anna Ahlström, Kerstin Svennilsson och Ann Leth.

skulle även proviantering och matuppehåll inplaneras.
Den fortsatta resan gick via Boden för ett första måltidsuppehåll.
Resan söderut gick långsamt
eftersom barntågen måste anpassas efter ordinarie tågs tidtabeller.
Det kunde innebära långa händelsefattiga uppehåll i väntan på mötande tåg. Måltidsstopp gjordes i
regel i Vännäs, Ånge och Krylbo,
och utspisningen genomfördes av
de lokala lottakårerna. Arbetsdagarna kunde bli många, långa och

Den Svenska Lottan
nr 7 1944 ger en vision av hur
omfattande arbetsinsatserna
för Stockholmslottorna var.
"Socialdetaljen, som väl är
Kårens yngsta tillskott började
egentligen sin verksamhet innan
den fanns till. I många år ha
lottorna på Kårexpeditionen
själva måst anskaffa hjälp till
allt socialt arbete, men den
hårda belastning, som detta innebar befanns vara för stor. I
augusti 1942 intogs en hjälp för
kallande av lottor till de då pågående hemresorna och förläggningarna för Finlands barn
och i december samma år tillsattes en socialdetalj med chef
och vice chef.
Arbetet som nu pågått i 1½
år och under tiden har hjälp i
större eller mindre utsträckning
ställts till förfogande för Fälthjulklappen, Kungafonden, Frivilliga Försvarets Dag, Nordiska
Invalidveckan, Rädda Barnens
insamling, Barnens Dag, Lottalotteriet m.m.
I februari 1944 kom så det
stora uppbådet av lottor för

svåra att planera på grund alla uppehåll tågen tvingades göra. De
oregelbundna måltiderna var heller inte lämpliga för barnen. Senare ordnades mat ombord på tåget och SJ kunde ställa särskilda
vagnar till förfogande.
I allt väsentligt blev organisationen av vinterkrigets barntransporter tillämpad även följande år. Men belastningen blev
betydande, vilket följande beskrivning visar.

Några tidigare inte kända uppgifter om arbetade timmar antyder om det enorma arbete
som ägnades barnen, enbart av
lottorna i Stockholm.
tjänstgöring vid de olika förläggningarna i Stockholm för finska
barn. Det arbetet har varit oerhört omfattande och sedan augusti 1942 ha på transporter
från Haparanda och Umeå armélottorna bidragit med 13.028
arbetstimmar förutom alla korta
resor från Stockholm. Enbart
under ´vårterminen´ har Socialdetaljen med lottor ur Stockholms
Armélottakår
under
22.374 dagstimmar och 2.176
nattimmar fått känna på allt vad
det innebär med badning, tvättning, avlusning m.m. av de små
finska gästerna.
Många äro de lottor, som
fått stå vid sängen och hålla en
liten skyddsling i handen och
med en strykning över håret ge
en känsla av att de inte äro alldeles borta från ömhet och moderskärlek, men som regel upptar nog arbetet hela den tjänstgörandes dag.”
Ruth Bjerlöv
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