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Karelska barn på väg hit

VÄLKOMNA
FINSKA BARN !

komma från korsur och yttersta Näset.

Till Karelen inbjudna
svenska journalister, fick i
Viborg följa förberedelserna och arbetet med ta emot
karelska barn inför deras
resa till Sverige den 1 maj
1944. Vilka alla var vet jag
inte, men jag har sett och
två artiklar från tillfället, av
signaturerna Amé från
Aftonbladet och Attis från
Svenska Dagbladet. Det är
Attis artikel som finns här i
Avskrift.
SA-kuva har i sitt arkiv åtskilliga foton från detta tillfälle , två av dem finns i SvD
-artikeln, men här tar jag
tillfället att lägga till nästa
alla jag hittat.
En liten flicka blir ompysslad inför natten i barntåget.

VIBORG i maj.
”Gråt inte, Kerttu, dom är
snälla i Sverige och där är så
fint så, man behöver bara
skaka träden, så ramlar det ned
äpplen och karameller!” En
liten knubbig pojke står i ett
kupéfönster och trevar med
en tafatt labb över en tårvåt
lilltöskind, medan majnatten
mörknar över Viborgs ruiner
och ett barntåg med 550 små
karelare på väg till Sverige

samlar ånga. Det är från Näsets gränstrakter barn komma
direkt från bomber och begravningar, barn som ända
till nu bott i korsur.
Pojken som tröstar sin syster gör resan för andra
gången och far full av tillförsikt. Orden som han hittar
tycks mig väga tyngre än alla
officiella vittnesbörd - tillförsikten vädjar starkare än alla
ord.
(Forts. sid 2)

På inbjudan av Finlands barn har Svenska Dagbladets medarbetare
ATTIS gjort en resa till Karelen och besökt Näset, Kexholm och Viborg. Hon skildrar här i en första artikel mötet med de karelska mödrar och barn, vilka i Viborg samlades kring en större barntransport,
som just avgått till Sverige.
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Karelska barn .. forts.
Ett barntåg far från Finland till Sverige, det har farit
många sådana de senaste
två åren, och faktum i och för
sig är varken nytt eller anmärkningsvärt. Vad som i
svenska ögon gör det märkligare än andra är att man fått
följa det från utgångspunkten, möta mödrar som ta avsked av sina barn, se hem
som provisoriskt retts i skövlade skogar och brända byar.
Därtill kommer, att de 550
barnen så gott som undantagslöst komma från Finlands mest aktuella och utsatta landsdel, Karelen, och
att färden går från det gamla
fäste, som sårats och älskats
och hotats mera än någon
annan stad finsk stad.
Vi ha under de senaste
dagarna farit genom ett karelskt gränsland, där skogen
ännu på sina håll står mejad
som en stubbåker och ett
nytt liv långsamt föds i färsktimrade stugor. Vi ha mött ett
Viborg, där livet i detta nu
spirar som vårens strån mellan grus och sten. Vi ha mött
människor, som älska sitt
land, sin fläck på jorden, så
som man bara älskar när
man upplevat frånvaron av
något livsnödvändigt och
åter känner det hotat. Det är
mot den bakgrunden som vi
mötte och upplevde de karelska mödrarna och deras
barn.
Faran mer än födan
orsak till barnens resa.
När min man kom hem på

permission
från
fronten,
överlade vi om vad vi skulle
göra och så blev det bestämt, att Leena skulle skickas till Sverige. Det är en ung
Viborgs mamma, som står
inne i sitt hoplappade kök
och håller sin resklädda
tvååring hårt i handen, medan hon smalar rösten till
fasthet och besked.

Ett litet knyte på några
månader ligger i en vagn och
sörjer avskedet så som
mamman själv känner sig
frestad att göra men absolut
inte gör. De tre och ännu en
ung familj bo i en propert och
väl lagad stuga, som med sitt
ljusa timmer lyser så sällsamt levande på en av de
döda husens vidsträckta kyrkogård - stugan är så gott
som den enda som vuxit upp
i det helt utplånade arbetarnas småhuskvarter i östra
Viborg. Det är städat och
rent därinne, man har planterat blommor i bleckburkar
och Ryti på väggen. Leena
själv är välklädd och trind,
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och vad mera säger, inte heller mamma har spår av undernäring.
- För matens skull hade jag
aldrig släppt iväg tösen så
som det är nu går det
ganska bara, vi få allt vad
som står på korten, berättar
mamman vidare. Men, fortsätter hon och kastar en
blick på alla de ruiner hon är
granne med - vi ha varit med
om en del här som gör att vi
gärna vill veta Leena i trygghet.
Vittnesbördet är signifikativt. Omtanken om barnens
trygghet är långt mer än livsmedelssituationen, orsaken
till att karelarna låta förmå
sig att skicka sina barn till
Sverige.
Hemmen bara några
kilometer från de
främsta linjerna.
Den barntransport som
denna dag går från Viborg
skulle ursprungligen ha omfattat 607 barn, men kom att
stanna på 550. Av dessa
kommo ungefär 200 från
själva Viborg och den närmaste omgivningen, men de
övriga 350 samlats upp från
olika håll ute på Näset - ofta
mycket längre ut än man
skulle kunna föreställa sig.
Medan Viborgbarnen under
dagen tas emot i länsstyrelsens lokaler har tåget fortsatt
till den civila ändstationen
Raivola, belägen 30 kilometer från gränsen. Många av
barnen ha sina hem ändå
längre ut. Det finns de som
bo bara ett tiotal kilometer

från själva fronten. Dessa
småttingar komma också
med färska krigsbegrepp i
fantasien och bomberfarenheter i minnespåsen - en lugn front är
som bekant inte det
samma som en lugn
hemort. Just nu dagen
innan tåget kom hade
barnen på en plats
t.ex. varit med om att
begrava de sista civila
bomboffren.
Det kan synas märkligt,
att de yngsta karelarnas
hemväg mot öster sträckt sig
så långt, men förklaringen
lär vara den, att befolkningen här mer än annorstädes
motsatt sig varje tanke på att
skiljas från sina barn. Efter
den långa evakueringstiden,
klamra de sig hårdare än
någonsin fast vid sin torva
och vid behov att hålla familjen samlad där. Samlad
t.o.m. då hemmet alltjämt är
en korsu!
Det går lättare om
jag vet vem mitt
barn kommer till.
En jämn ström av mödrar
med barn, avbruten av någon enstaka pappa och i
sällsynta fall morfar, möter

oss när vi senare på dagen
söka oss till den viborgska
uppsamlingscentralen. Bar-

nen äro tidigare läkarundersökta och ha alla läkarkort
med sig. Organisationen är
perfekt och effektiv:
Barn och bagage få nummerlappar, delas upp på
”inbjudna” och ”icke inbjudna”, prickas av på re-

spektive listor och placeras
med idel främmande små
kamrater i väntrum. Mamman kommer med sitt barn,
ser det få en lapp om halsen
- och försvinna. Det är allt.
Är det allt?
Den som upplevde denna
dag i Viborg och erinrade sig
vad han sett av svenska fosterföräldrars avskedsvånda
och glömde skillnaden mellan svenskt och finskt kynne,
skulle kanske frestas säga
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att det var just allt. Den fattade behärskningen med vilken mödrarna sågo sina
små försvinna i främmande händer var inte
bara imponerande man reagerade inför
det på något av
samma sätt, som när
man sett unga sårade
pojksoldater med kallsvetten på pannan
ligga och bita sönder
läpparna utan att de
ett ljud ifrån sig. Man visar
ingenting. Men oron skälvde
under lugna drag.
Förvissningen om att barnen foro till något som var
gott och bra för dem gick
som en röd tråd genom allt
vad mödrarna hade att säga.
Jag måste tänka på Eino
och inte på mig, säger en
blek kvinna med nötta men
lagade och välskötta kläder,
jag vet att han får det bra i
Sverige, alla som komma
därifrån berätta om hur bra
de haft det. Det är bara så
svårt att inte veta vem man
skickar honom till, hade jag
bara ett namn och en adress
att skriva till, skulle jag
känna det mycket lugnare.
”Jag vill sitta hos
en svensk flicka”
Alldeles påtagligt är, hur
stor tröst man har av vad
finska barn som kommit hem
från Sverige berättat. En del
av dagens transport göra
också resan för andra
gången - man kan se vilka
de äro redan på utanskriften.
De äro fulla av förväntningar

och trippa av iver, och äro
ett gott stöd åt nykomlingarna. En liten parvel, som redan är berest och lärt sig
svenska, har också upptäckt

värdet av kvinnligt stöd och
gemensamma erfarenheter.
Han sitter inte bland alla
de främmande barnen och
snyftar bitterligen: Jag vill
sitta hos en svensk flicka!
Stickprov avslöjar vidare en
hel del fall, där man skickar
iväg barnen, därför att man
ej har någon som tar hand
om dem hemma. Ledsen
och allvarlig ser en medelålders timmerman ut, som
kommer med kepsen neddragen över en bekymrad
panna. Sjuåringen, yngste
pojken, skall iväg, hustrun
har dött för ett par månader
sedan, själv kommer han så
gott som direkt från sjukhuset.
Så komma de en efter en
och anförtro med någon bävan och stor förtröstan det
bästa de ha i främmande
händer. Så snart lottan tagit
hand om barnet, måste
mamman ge sig iväg - det
utdragna avskedet har visat
sig allt för påfrestande.

Mödrarna få inte träffa
dem mera - men utanför
fönstret till barnens väntsal
står en klunga av tysta kvinnor.
Var är Sverigehuset?
Framemot kvällen har det
långa barntåget småningom
fyllts. Det är en hel lång rullande barnkoloni med 7 vagnar för barnen, 4 ”vuxna”
sovvagnar, 1 köksvagn, 1
matsalong och en poliklinikvagn. En personal på 50
personer följer med under
ledning av Huugo Huhtikangas och fru Vivi Luohija.

Många lottor ha redan ett
30-tal resor bakom sig. Till
nybörjarna räknar sig unga
friherrinnan Märta von Troil,
men har redan en rad upplevelser och iakttagelser, som
hon med entusiasm berättar.
Vad vi redan sett bekräftas:
de svensk fosterföräldrarnas
avskedsstunder äro långt
mera dramatiska än de
finska föräldrarnas, barnen
ta resan med lugn och de
som varit i Sverige vilja dit
igen. Något av sagoland
hade det blivit för de flesta,
4

landet där man skakar karameller från träden. Många
lustiga föreställningar ha de
också om begreppet Sverige
- ibland förställa de sig
sålunda att det är ett hus,
och fråga, när de komma till
Haparanda: Var är Sverigehuset?
Var glad att du kommer
till Sverige, där skjuter
ingen mera på dig.
I långa rader stå dubbla
britsar i skymningsdunkla
vagnar, när vi börja vår
vandring. Man ligger, sitter,
man tittar. talar, men nästan
ingen gråter. Små tysta scener, som röra stor starka
karlar till tårar, utspelas dock
vid så gott som varje fönster
och på varje brits. Det första
jag får se är två små blonda
bytingar som stå och platta
näsan mot rutan. Den större
är idel mod och förtröstan,
den mindre har det lite svårt
åt ögonen. Plötsligt börjar en
liten hand långsamt och varligt vandra över den lilles lintottar, inte ett ord sägs men
om och om igen vandrar
handen. De två har aldrig
sett varandra förut. På en koj
sitter en 9-årig pojke och
vyssar som en mor två små
töser på 2 och 3 år, outtröttligt tröstar och torkar han
sorgsna ansikten, lägger
dem, bäddar om dem, sätter
sig mellan dem och slocknar
som ett ljus, så snart de
somnat. Två bröder sitter på
en annan koj och hålla
krampaktigt om det enda bekanta i världen: Varandra.

I kojen bredvid sitter ett litet
erfaret gränsbarn på 8 vårar
och tröstar sin småsyster
med orden: ”Var glad att du
kommer till Sverige, där
skjuter ingen på dig mera! ”
”Här ligger vi som
I hjältegravar.”
Hur krigets realiteter utan
förskoning dragit in i dessa
gränsbygdsbarns föreställningsvärld får man gång efter annan bevis på: det är
inte endast att uteblivna granater och bomber är något
positivt gott som man måste
vara tacksam för, det är
också associationer som
myllra fram i makaber pregnans. Uttalade av sorglöst
pladdrande
barnamunnar.
Ett par av de nytra och reslustiga småpojkar finna sålunda den långa raden av
britsar spännande och bekant. Man lägger sig beredvilligt i en rad och säger: Här
ligger vi som i hjältegravar!
Särskilt glada äro två flickungar, som komma fram och
tala perfekt svenska. Deras
hem ligger i eldlinjen även
om de haft det lugnt senaste
tiden. Riitta är 10 år och har
varit i Strängnäs. Mirja-Liisa
är 11 år och med sin 8-årige
bror varit i Sjötorp. Nu ha de
varit hemma bortåt ett år,
men svenskan har man upprätthållit inbördes. - MirjaLiisa och hennes bror ha
funnit den utmärkt, när de
ville tala sinsemellan så att
vuxna inte begrep. För övrigt
är svenska lätt, konstatera
de unga damerna bestämt.

Klädbrist gör
barnen anemiska.
När barnen fått sin
köttsoppa och somnat - med
skorna av men kläderna på,
man klär inte av barnen i
dessa trakter - få vi en pratstund med tågets läkare, dr
Huhtikangas, f.n. militärläkare men i det civila
barnspecialist. Han säger
bl.a. Faromomentet och sociala indikationer avgöra
vilka barn som skickas, och
åldersgränsen har nu satts
till 10 år. Någon direkt undernäring kan man numera
inte tala om, mattillgången är
i Karelen minst lika bra som i
övriga landet, om inte bättre.
Men klädbristen håller barnen inomhus och bristen på
sol gör dem anemiska. Tyvärr ha vi ej heller tillräcklig
tillgång på kvartslampor. De
barn som komma tillbaka
från Sverige äro i en påtagligt förbättrad kondition: de
återvända inte bara fetare
utan också livligare och gladare.
5000 finska måste få
svenska hem före 15
juni.
Medan tåget rullar ut genom kvällsmörkt Viborg, där
nyfallen majsnö lagt sig helande och god över såriga
gator och söndriga hus, resumera vi vad vi hört och
sett. 28 000 finska barn finnas f.n. i Sverige, men minst
5 000 till måste man hämta
över före mitten av juni, om
de mest utsatta finska gränsbygderna inte skola ha små5

barn, som måste räkna med
möjligheten att någon skjuter
på dem. Framför allt måste
man finna hem åt pojkarna:
ungefär 70 % av de nuvarande barntransporterna utgöras av pojkar.
Den som upplev den för-

tröstan, med vilken de finska
mödrarna överlämna sina
barn, och mött den barnafasta tro, med vilken barnen
byggt upp begreppet ”dom
är snälla i Sverige” känner
starkt, vi snarare fått än givit.
Fått något som förpliktar.
Kan vi inte skaka karameller
ur våra vårnakna träd, så
kan vi säkert skaka fram de
hem som Kerttu och hennes
kamrater behöva! ”Attis”

KOMMENTAR
Raivola som nämnts är känd
som vara Edit Södergrans
hembygd.
Ordet ”inbjuden” sid 3
mittspalt, innebar att barnen
bjudits att återkomma till tidigare svensk familj.

Karelska barn
på väg hit ….

Barntåget i
Haparanda.

Svenska Dagbladets artikel är slut,
men barnens resa fortsätter. Under färden till Torneå / Haparanda
hade gruppen ökats med 21 barn.
571 fanns ombord i Haparanda.
Ryska bombplan hade i februari
inlett terrorbombningar mot Finland och det kan inte uteslutas att
man av säkerhetsskäl valde att
köra på tåget på nätterna. Tåget
var ett av arméns lasarettståg,
långt och lätt att upptäcka från
luften. Många andra person–,
trupp– och godstransporter pågick samtidigt och de valde
samma metod. Det blev därför
vanligt med trafikstockningar.
Barntåget anlände inte till Haparanda förrän den 4 maj.
Om detta beskrivs i vidstående
artikel. Fotona är tagna på sanitetsanstalten och visar tydligt vad
som skedde där. De är från 1944
men det går ett med säkerhet
påstå att det är Viborgsbarnen.
Bilden nedan är från mars när en
annan grupp kommer till promenerande till Lusitania.

Barntåget från Viborg kom till
Haparanda den 4 maj och möttes
där av Medicinalstyrelsens läkare dr.
Gnosspelius, som av tågläkaren dr.
Huugo Huhtikangas fick en rapport
av sjukläget. Han gjorde också själv
snabbundersökning av barnen och
kunde med ledning av de insamlade
uppgifterna skilja ut de barn som på
grund av smitta eller akut sjukdom
måste tagas om hand. De blev inlagda på ett tillfälliga barnsjukhuset,
som tidigare inrättats i Karungi norr
om Haparanda. Många barn fick huvudlöss under själva resan och fick
behandling med sabadill-ättika på
Haparandas gamla sanitetsanstalt
"Lusitania".

Där fick barnen gå igenom bad
och noggrann rengöring. Kläderna
värmebehandlades mot löss.

För varje barntransport skrev
Gnosspelius en rapport till Medicinalstyrelsen. Rapporten från Viborgståget återges här en mindre
del av Det blev en intressant beskrivning av vad som gjordes i Haparanda och vilka problem man stötte
på.
Bl.a. upptäcktes, att den information som getts journalisterna i Viborg om barnens hälsotillstånd skilj-

de sig ganska mycket från den verklighet dr Gnosspelius upptäckte i
Haparanda. Det man fruktade mest
var difteri, men det nämns inte i
denna rapport, däremot var impetigo (=svinkoppor) och skabb smittsamma särskilt i den trängsel som
flera dygns resa i det finska tågets
innebar. Trängseln på tåget var
också orsaken till att man upptäckte
280 barn med huvudlöss och eller
klädlöss. Barnen delade sängar och
filtar i tre dygn, så chansen att undvika lössen var minimal.

Hälsotillståndet i barntåget.
Karungi den 8 maj 1944.

tyder ökat arbete och besvär här på sjukhusen. Jag har ju
varje gång tagit med mig in 2 sköterskor samt 4-6 biträden för att hjälpa till på Lusitania, men kan jag nog inte
göra det i fortsättningen, om vi får nya barn så ofta. Nu
hoppas jag kunna tömma sjukhusen så mycket som möjligt til1 nästa transport den 17.5. Här på sjukhuset i
Karungi kan jag nog icke taga emot mer än 90 barn för
att ej göra beläggningen för tät. Kommer nu 6 transporter inom loppet av 21 dagar, så betyder det att jag här
kan behålla högst 10-12-15 barn per transport.

Broder!
För säkerhets skull skickar jag Dig här siffrorna över
tredje transporten som anlände till Haparanda den 4/5.
571 barn anlände, 2 imbecilla fingo återgå till Finland.
Av övriga fanns det: klädlöss 29, huvudlöss 251, skabb
18, impetigo 6 och otiter 5. Jag behöll 24 st. barn här på
sjukhusen varav 3 voro friska och kvarhöllos uteslutande med tanke på att de voro inbjudna till familjer här
i närheten.
Jag har idag ännu icke fått läkarkorten på den från
första transporten. Registreringskorten på dessa kommo
i lördags kväll. Däremot har jag fått både registreringsoch läkarkort för andra transporten.
Du frågar om möjligheten att taga emot två transporter i veckan. Det är klart att det får gå, även om det be-

Rapporten är längre men handlar mest om tekniska och
administrativa problem som inte berör barngruppen. Men
man kan förstå att det väntades många transporter fortsättningsvis, vilket bekymrade doktor Gnosspelius en hel del.
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Mamma packar pojkarnas väskor - mormor tar hand om lillasyster.

Inskrivna barn bussas till järnvägsstationen.

En kontroll att rätt barn har rätt halslapp

En grannflicka skall också resa.

Här börjar resan för barnen från Viborg

För att vara ”Vappupäivä” är inte feststämningen hög
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Karelska barn kommer till Helsingborg 6 maj 1944

Efter 6 dygns resa!
Tre dagars resa med finskt lasarettståg. Saknar mamma, gråter. När jag
inte själv gråter gör andra det. Tanterna är ganska snälla men ibland tröttnar de också. Knäckebröd och mjölk,
gröt och soppa varje dag. Hårt obekvämt att sova - varje natt i samma
kläder som på dagen. Trångt, varmt
och lössen kliar. I Haparanda var det
ljusare, och egentligen var det skönt
att bli tvättad, men springa omkring
naken innan kläderna kom fram Usch !! Men svenska tåget var tystare
med mer plats, det gick att leka lite
men tanterna passade på oss mycket.
Någon kunde prata, men många
kunde vi inte förstå. Maten var godare, smörgås med ost. Det var nästan sämre att sova på svenska tåg. En
hård träskiva med filt på. Ibland stannade tåget och vi fick mat i stor matsal. Vi blev inte så många till slut. När
tåget stannat fick några gå av. Någonstans sov vi i en stor gymnastiksal.
Framme - orkade inte ens tycka: äntligen. Snälla tanter tog hand om oss men vi var bara trötta, trötta, ville bara
sova. (Detta är bara påhitt, många barn
har inga reseminnen alls.)

Kontakta mig
Skriv, ring, mejla för mer information om finska krigsbarns historia
eller vill du berätta din egen.

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

Kulturmagasinet, Helsingborg 3441-2008:1-3 grupporträtt.
Fotograf: Lindberg Foto, Hälsingborg
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Vår Facebook: Finska Krigsbarn/
Sotalapset/Finnebarn

