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Krigsbarn i konsten

Den finska konstnärinnan Ingrid Ruin
utställer för närvarande oljemålningar
i Sidenhusets pelarhall. Det är sammanlagt ett 60-tal tavlor med varierande motiv från nakenstudier i
Zornstil till småländska landskap.
Utställningen pågår till den 31 mars.
Tidningsfoto i art. bytt mot annat motiv

I detta nummer
Vem är den finska flickan?
I Svenska Journalen nr 16/1942 fanns
en bild med titeln ”Krigsbarnet”. En
artikel i tidningen beskriver att den
finska konstnärinnan Ingrid Ruin har
en utställning av sin konst i Sidenhusets pelarsal. Det tycks varit ett exklusivt modehus i Stockholm. Svenska
Dagbladet hade den 11 mars en stor
annons från Sidenhuset om en modeexposé följande dag. I annonsen visa-

des också denna inforuta. Ingrid Ruin,
som bodde långa perioder i Stockholm, hade träffat den finska flickan
och passat på att göra ett porträtt.
Varken Sv Dagbladet eller Sv Journalen
berättar om vem flickan är. Numret
som syns på halslappens baksida är
numret på den lotta, som var ansvarig
för flickan under tiden hon vistades i
karantänen på hotell Anglais.
Ingrid Ruin var en mycket begåvad
konstnär, som utvecklade sin begåvning via åtskilliga konstnärskurser.
Anders Zorn blev hennes främste lärare. I hennes färgkänsla, teknik och
motivval syns tydliga likheter med
Zorn, särskilt beträffande porträtt.
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Målaren och konstnären Ingrid Ruin

”Finnkäringen”

Ingrid Ruin
Ruin, Ingrid Linnea (f.
15/5 1881 Björneborg, d. 3/4
1956 Hfors). målare, halvsyster till Hans Ruin.
Hon studerade 1897-1901
vid Finska konstföreningens
ritskola och 1901 -03 vid
Kungl. akademin i Köpenhamn samt var 1905-11 elev
och medhjälpare hos Anders
Zorn i Mora.
I början av 1900-t. deltog
R. regelbundet i utställningar i Finland och var från
1931 bosatt i Sverige, men
tillbringade i regel somrarna
på styvfadern Waldemar Ruins Härligö i Ingå, där hon
hade en egen ateljé.
Hon tog i sitt färgstarka
måleri starka intryck av
Zorn och stod även i fråga
om motivkretsen denne
nära: folkdräktsklädda kvinnor och naketstudier, företrädesvis i naturmiljö. Hon
var även en flitig porträttmålare. Så sent som 2005 uppmärksammades hon för
första gången i Finland med
en retrospektiv utställning i
Riihimäki konstmuseum.
Källa: http://uppslagsverket.fi/sv/sok/view
-103684-RuinIngrid

Finnkärringen Finnpolisen
– mitt liv
av Eine Johansson är en bok som
väckte uppmärksamhet när den kom ut
förra året.
F.d. kriminalkommissarie Eine Johansson, född 1933 i Äänekoski, Finland, kom
till Råneå som krigsbarn 1942 tillsammans med sin drygt två år äldre syster.
Syskonen hamnade i var sin fosterfamilj
där de vistades i åtta månader. Varefter
de kallades tillbaka till hemlandet för att
bereda plats för nya grupper av krigsbarn.
Som fjortonåring bestämde Eine sig
för att en tredje gång återvända till fosterhemmet i Råneå och stanna där men behålla en nära kontakt med familjen i Finland och hemlandet.
Boken ger insyn i ett levnadsöde som
krigsbarn. Om integration och sin längtan
att få studera, val av yrke och allt vad det
innebar. Spänning blandad med sorg,
glädje och dramatik i boken.
Källa: Kulturcentrum Ebeneser
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SEPTEMBER 1944
September 1944 blev en ödesmånad för Finland.

Finland avslutade ett mer än tre år
långt krig mot Sovjet men tvingades till
ett nytt krig mot sina tyska vapenbröder.
Fortsättningskriget tog slut den 5:e och
Lapplandskriget startade den 15:e september och skulle pågå till den 27 april
1945.
I vapenstilleståndsfördraget den 19
september 1944 mellan Finland och Sovjet reglerades dels att de tyska trupperna
i Lappland skulle bort, och dels att Porkalaområdet (ett 380 kvadratkilometer
stort område väster om Helsingfors)
skulle arrenderades som marin- och militärbas av Sovjetunionen. Befolkningen
fick 10 dagar på sig att utrymma området.
De sista finländarna lämnade området
den 29 september 1944 klockan 11.00.
Vidare tillsattes en allierad kontrollkommission. 160 ryska och 15 brittiska
medlemmar anlände redan den 22 september till Helsingfors. Kommissionens
uppgift var att övervaka att fredsvillkoren
följdes till punkt och pricka. Till sin natur
var kommissionen en skuggregering, vars
bestämmelser måste följas. Den hade
oinskränkt tillträde till samtliga myndigheter och kunde begära vilka uppgifter som
helst.

Krigsbarnen

Under fortsättningskrigets första skede
1941 aktualiserades nya barntransporter
till Sverige och Danmark. De fortsatte i
ökad omfattning första halvåret 1942,
men redan sommaren och hösten samma
år började hemtransporter, som också
pågick hela 1943 och t.o.m. i januari
1944.
I februari 1944 inledde Sovjet kraftiga
flyganfall med bombningar över bl.a.
Helsingfors. I juni började ryska anfall
med väl utrustade marktrupper och nya
stridsvagnsförband. Allt detta ledde till
omfattande transporter av finska barn
västerut igen. Med tåg, båt och flyg sändes tiotusentals barn till Sverige. Familjer
som återvänt till Karelen 1942-1943
måste nu evakueras än en gång.
Man kunde förutse stor ökning av den
redan stora bostadsbristen, som skulle
drabba karelarna ännu en gång. Det
ledde till att många karelska barn blev
prioriterade för transport till Sverige.
De båda artiklarna här intill är endast
två exempel på hur man på Hjälpkommittén bedömde barnens förutsättningar att
kunna återvända hem när vapenstilleståndet och freden blev verklighet. Faktum är att Lars Östberg åtskilliga gånger
även senare ifrågasatte Finlands möjligheter att på ett rimligt sätt kunna ta emot
sina hemvändande barn.

SVENSKA DAGBLADET Söndagen den 20 augusti 1944.

40 000 barn
från Finland
Hjälpkommittén för Finlands barn har hittills kunnat
överföra 31 000 småttingar från Finland till Sverige, meddelar advokat Lars Östberg på Svenska Dagbladets förfrågan, och hittransporterna av karelska barn pågå alltjämt.
Dessutom torde på privat väg ha överförts 8 000 – 9 000
barn, varför det totala antalet finlandsbarn i Sverige nu
uppgår till 40 000. Det är nödvändigt att barnen få stanna
här över vintern, och även om det blir fred kan man ej
räkna med ögonblicklig återtransport. Tvärtom torde det då
bli oundgängligt att omhänderta ytterligare hemlösa små.
Hjälpkommitténs postgiro är 900900, Herkulesgatan 26,
Stockholm..
SVENSKA DAGBLADET Tisdagen den 5 september 1944.

Finska barnen kvar
över vintern.
Våra små gäster komma troligen att stanna kvar i Sverige över vintern trots att Finland nu är på väg mot freden,
omtalar advokat Lars Östberg i
Finland barn för dagsidan. Den
närmaste framtiden kommer säkert
att bli besvärlig på många sätt för
Finland, bl.a. är bostadsbristen där
mycket svårare än här, och det gör
att det skulle vara mycket olämpligt att skicka barnen tillbaka inom
den närmaste tiden. Freden betyder
med andra ord inte att alla svårigheter lösas som genom ett
trollslag.
Även hittransporten av barn
kommer att fortsätta. Det gäller
närmast de karelska barnen. Under sommaren har 7000
karelska barn kommit hit och på de nu pågående överskeppningarna omfatta uteslutande barn från Karelen, som
på grund av bristande evakueringsutrymmen i Finland
måste tas om hand av oss. Hittransporten av sjuka barn
kommer också att fortsätta, eftersom det råder stor brist på
sjukvårdsplatser i Finland.
För närvarande finns det över 40 000 finska barn i Sverige. De som inte från början placerats i hem skickas till
små och stora internat på olika håll i landet, men i regel
dröjer det inte läng förrän de blivit omhändertagna i privata hem.
Advokat Östberg ber till sist att påminna om att de som
med penninggåvor vilja stödja hjälpen till det krigshärjade
Finlands barn kunna skicka sina bidrag till Kommittén för
Finlands barn, Stockholm, postgiro 900 900.
Säkert vilja många krafter förena sig om att uppehålla
denna svenska hjälpverksamhet så länge som den behövs.
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Följande bild från samma datum visar hur
pråmen lagt till vid S/S Per Brahe och
passagerarna hjälps ombord. Några damer, varav tre är lottor, har hand om små
barn. Ett av dem har halslappen på ryggen. Krigsbarn? Visst måste det vara så.

SVENSKA DAGBLADET Måndagen den 23 oktober 1944

Kemis evakuering hösten 1944
Den här blygsamma notisen i Svenska Dagbladet, väckte kanske inte så stor uppmärksamhet
i tidningens spridningsområde. Men bakom det
torra sakligheten i texten fanns stor dramatik
och oro sannolikt också. Tyvärr har jag inte tillgång till motsvarande digitala underlag från de
Norrländska tidningarna. Men några bilder från
SA-kuva kan illustrera notisen. Som denna:

Här står Kemi-bor som väntar på att få gå ombord på en pråm som skall transportera dem ut
på redden där S/S Per Brahe väntar för vidare
resa till Haparanda. Bilden daterad 17.10 1944.
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Följande foto är taget ombord och är ett
foto man blir glad av att se. Om det är
mor och dotter eller krigsbarn och ledsagare vet jag inte. Underbar kontakt är det.

Anledningen till pråmtransporten ut på
redden var, att hamnen inte hade tillräckligt djup för S/S Per Brahe — i synnerhet
som hon nu skulle ta åtskilligt fler passagerare än normalt. Hon hade fått namnet
S/S Åland II och gick vanligen i trafik i
åländska skärgården. Men namnet Per
Brahe levde kvar i folkmun.
Haparanda hamn är, om jag minns rätt,
den fiskehamn som heter Nikkala några
km söder om stan.

SVENSKA DAGBLADET Söndagen den 23 oktober 1944

TUMBA söndagsarbetar för FINSKA BARN
FAKTARUTA
Tumba pappersbruk har sedan
1755 producerat papper för sedlar
och andra värdehandlingar. och är
därmed världens äldsta i sitt slag.
Sveriges riksbank var under
många år ägare till Tumba bruk. År
2001 ändrades ägarförhållandet då
amerikanska Crane AB tog över
driften. Större delen av bruksområdet är numera ett museum.
Tervakoski
är en industriort i
Janakala, 80 km norr om Helsingfors. Ett pappersbruk startades där
1818 och har genom åren vuxit
och skiftat ägare flera gånger.
Bland dem Finlands Bank, som här
haft sitt sedeltryckeri. I samband
med att Riksbanken i Sverige sålt
av sitt ägande har Tervakoski OY
år 2002 köpt finpapperstillverkningen av Tumba.

Denna söndag blev det inte mycket med söndagsfriden på Tumba pappersbruk, limmet kokade,
lumpen spridde sina dofter och pressarna slöto sina tunga armar omkring balarna precis som
vanligt. Men det var inte någon hård slavdrivare som på detta sätt annekterade vilodagen, det
var arbetarna själva som valt att fortsätta veckans möda. Riksbankens pappersbruk har nämligen tagit en fadderort i Finland, finska riksbankens pappersbruk i Tervakoski, och därifrån har
man inbjudit femton barn, som nu försörjas genom söndagsarbete.
Fackföreningens ordförande
Hugo Stark har stod andel i
Tumbaarbetarnas initiativ, och
han berättar för Svenska Dagbladet under ett besök på bruket
i går eftermiddag om hur det
hela ordnats.
Många av folket här ute är
med i föreningar som redan har
fadderbarn och betala vissa
summor i månaden, säger hr
Stark, så att det skulle vara
svårt för dem att lägga ut ändå
mera pengar, och då tyckte vi
att det var enklast arbeta extra
ett par söndagar. Bankofullmäktige ha varit mycket tillmötesgående och dels tillåtit arbetet,
dels upplåtit lokaler för barnen.
Eftersom vi få dubbel avlöning

för söndagsarbete böra vi på två
gånger få ihop så mycket
pengar att barnen bli försörjda
ett halvår framåt. Det är bortåt
130 arbetare på bruket, män och
kvinnor, och så gott som alla är
med idag. Det är roligt att de
visat sådant intresse för saken.
Det är 15 barn från Tervakoski som kommit till Tumba i
mitten av september, och av
dessa äro tio utplacerade i familjerna. De andra fem ha fått
ett par rum i förvaltningsbyggnaden, där en finska, fru Hjördis Aaltonen tar hand om dem.
Ett före detta ritrum har blivit
förvandlat till lekrum, och en av
brukets anställda har målat en
förtjusande väggfris med motiv
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ur välkända sagor, som uppskattas enormt av de unga gästerna. De flesta äro så små att
de inte börjat skolan ännu, men
en liten flicka har så smått satt i
gång med svenska lektioner.
Om hon har lärt sig något ännu
kunde medarbetaren inte avgöra, ty den unga damen bara
log hemlighetsfullt åt att intervjufrågor
Att de små finnarna trivas
bra på bruket var inte svårt att
se, och det böra de ju också
göra då de mottagits med sådan
entusiasm. - Jag bara önskar att
vi bjudit ändå fler, säger herr
Stark, vi skulle nog ha kunnat ta
hand om dem.
J – a.

FOTOGALLERI

De flesta krigsbarn vill titta på foton av krigsbarn - Är jag med?
Därför tar jag mig friheten att lägga ut foton samlat från olika håll
och källor. Fotona ovan är från den karantän som in rättades på
Norra skolan i Gävle sommaren 1944.
Bilden här nere är från en skånsk skola med några finska barn.
Den långa flickan med rosett i håret är en nära släkting till sambon till ett av min äldste brors barnbarn.

Kontakta mig
Skriv, ring, mejla om du vill ha mer
information om finska krigsbarns
historia.

Frejagatan 3 D
24334 Höör
0413 242 36
+46 413 242 36
Besök gärna krigsbarnsutställningens webbplats:
www.sotalapset.fi
Min blogg:
http://www.finska-krigsbarn.se/
Min epost:
tapani.rossi@gmail.com

