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Tervetuloa kotiin,
pikkupoika !

Minns du ...?

Fotot visar inte min resa. Det är taget i ett tåg från Haparanda till Stockholm mars 1944.
Foto: Samlingsportalen , Jvm.KDAF03763

Jag minns, inte mycket, men något.
Det var resan hem till Finland sommaren 1943. Vi tre syskon; jag,
Pirkko och Seppo som började resan med tåget från Lövestad till
Eslöv, alldeles säkert ledsagade av våra respektive fostermödrar.
Ingenting av den resan finns i mitt minne. Var jag ledsen, glad, arg,
hungrig, törstig, trött, kissnödig — nej, inte något sådant minns jag.
Fakta om resan har jag sökt senare. Tåget från Lövestad gick på
linjen Ystads-Eslövs järnväg. Det var den vägen vi kom 1941. Vi måste
skilts från fosterföräldrarna vid tågbytet i Eslöv. Sannolikt var det en
för finska barn reserverad vagn i Stockholmståget vi reste med. Natten arrangerad som bilden ovan. Uppåt 50-60 barn fick plats i en sådan vagn. Ett dygn senare blev det ett helt barntåg som skulle ta oss
4-500 barn från Stockholm till Haparanda.
Hårt, varmt, trångt
Det enda jag har något så när tydliga minnen av är när man placerade plywoodskivor mellan bänkarna och ovanpå lade en filt. Sedan
blev det plågan att sova, eller rättare sagt, att inte riktigt kunna sova.
Kläderna var kvar på kroppen. Det var hårt, varmt och trångt. Seppo
har berättat att han i kraft av sin storlek sov på den breda bagagehyllan. Jag var inte stor eller kaxig nog att jaga bort någon utan fick acceptera att ligga bland flera andra barn t.o.m. bredvid flickor.
(Senare i livet blev inte det så motigt;-)
De finska tågen var annorlunda, väldigt långa med stort ånglok. I
Ylivieska kopplades ett par vagnar ifrån för att hakas på ett annat tåg
österut via Idensalmi till vår slutstation Kuopio. Den varma dagen då
vi steg av tåget i Kuopio minns jag och fotot upp till höger triggar i
gång fler minnen.
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Vi var väntade och välkomna hem. En stor uppsättning nya leksaker plockades fram genast och naturligtvis togs foton för att
skickas till Sverige. Raskt
omklädd till sommarkläder
poserar jag stolt.
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Denna gång har jag följt ett
tema. Artiklar och bilder
handlar om
,
om komplikationer, glädjeämnen, avsked mm. En del
är hämtat ur min egen fatabur. Det finns också info
från dåtidens tidningar.
Dessutom en del nyttigheter tillgängliga i arkiv.
Foton försöker jag göra
rimligt stora, därför blev
det fler sidor denna gång.

HEMRESA FRÅN UPPSALA
Uppsala Nya Tidning
rapporterade den 4
juli 1947 om finska
barns hemresa från
Uppsala.
Många
barn hade varit länge
i Sverige och att nu
skiljas innebar svår
smärta för både barnen och fosterfamiljen. Många kunde
inte hålla tårarna
tillbaka, andra kämpade för att inte visa
sin sorg.
Det var ett särskilt
tåg som gick från Uppsala C till Stadsgårdskajen i Stockholm.
Foto: Uppsalamuseet. Licens (CC BY– NC– ND)

Pirkko, Tapani och
Seppo är hemma.
Vi hämtades med taxi av syster Maija. Hur vi fick
plats alla med vår packning förstår jag inte, men
hem kom vi. Raskt på med sommarkläder sedan
posering med de nya leksakerna vi fått.
Någon dag senare anlände flickan Milja i grannlägenheten. Hon hade också varit i Skåne. Jag antar
att vi pratade skånska när vi alla fyra bjöds på tårt–
och saftkalas, som dukades upp på ett nytillverkat
barnmöblemang i trädgården. Jag ser besvärad ut,
varför vet jag inte. Den vita sjömanskostymen gillade jag. Det kan vara att jag inte förstod finska. Jag
vet att jag ofta var irriterad över det. Eller var det för
att varken tårta eller saft var framdukat?
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IDUN

Vanligvis brukar jag skriva av texten, här är allt helt autentiskt,

om än lite skevt och blekt. Det är tidsandan jag vill beskriva.

Det var bl.a. åt dessa barn stockholmsdamerna stickade.
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”Krigsbarntätaste” länet?
Vid en inventering hösten
1945 förtecknas ca 1250-1300
finska barn på flera hundra
adresser över hela Hallands
län. Halland var kanske det
krigsbarntätaste länet i Sverige? Av de ca 760 barn som
fick resa till Sverige som s.k.
sommarbarn, kom mer än 600
till Halland. Flera av dem hade
vistats där även under vinterkriget.
Kopparbergs län (Dalarna)
tog emot närmare 80 sommarbarn. Sommarkolonier och enskilda familjer tog emot åtskilliga sommarbarn. Det fanns
också barnhem, som fungerade
som konvalescenthem, där
många barn vistades under
kontinuerlig läkartillsyn samt
skötsel och tillsyn av vårdpersonal, som t.o.m. kunde vara
finsktalande.
Tillvaratagen dokumentation
I det stora material, från friherrinnan
Ann-Mari
Hermelins
*) tid som
länsombud
för Hjälpkommittén
för Finlands Barn, och som
Kalle Seppä lyckats rädda åt
eftervärlden, finns dokument,
som avslöjar såväl hjärtskärande situationer som stora
glädjeämnen. Särskilt gäller det
sådant man kan hämta ur de
mycket ofta personliga breven
om enskilda barn, som finns i
arkivmaterialet. Ett par brev visar antagligen på något som
kan innehålla såväl den stora

sorgen som den stora glädjen.
Det första brevet daterat 18.4 1946, kommer
från ”Vårdnämnden” i finska
Lappfjärd, med bl.a. detta innehåll:
”Då det nu kommit till vår
kännedom att alla i Sverige vistande Finländska barn skall
flyttas till hemlandet, har vi här
tänkt göra anhållan hos våra
myndigheter att sådana barn
vars fosterföräldrar själv önskar behålla ifrågavarande
barn, tills vidare måtte få
stanna. ----- Då dessa **) barn
saknar hem och föräldrar vore
det dem till stor nytta om de
finge stanna. Finns det någon
som skulle önska adoptera något av barnen vore det väl och
vore vi här mycket tacksamma,
ty från vår sida möter inget hinder. Där finns flera hemlösa
barn från Lappfjärd, men då
jag inte vet deras adresser anhåller jag att ni ville vara så
vänliga och meddela dessa saker även till dem. ----På vårdnämndens vägnar
S L / ordf.”
**) namn på två bröder.
Det andra brevet.
Brevet handlar om de två
föräldralösa pojkarna, som fått
akut behov att få stanna. Men i
ett brev från en av fostermödrarna tycks inte lösningen
vara självklar för det ena barnet. Hon skriver bl a:
”Vi är så bekymrade för lille
P. Skulle så gärna låtit --stanna hos oss, men själv är jag
inte så stark till hälsan o´ min
make ligger för närvarande
sjuk i en hjärtåkomma. … Vi
har ju fäst oss vid varandra under dessa åren … Sist P. var
här talade han om att det var
en finsk fru som ville adoptera
en gosse … Undrar hur det förhåller sig med den saken, …
Det vore väl inte så roligt för
syskonen att skiljas o´ komma
långt ifrån varandra. Men hon
vill kanske ej ta dem båda. P.
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är ju snart stor o´ förståndig, o´
det ordnar sig väl på något sätt
får vi hoppas. --Vänligen / NN
Hur gick det sedan?
Ja, hur gick det för de här
båda barnen? Jag tror att fostermodern fick rätt; det ordnade sig säker på något sätt.
Men jag har inte forskat vidare
om hur det gick. Fick pojkarna
båda pojkarna stanna eller fick
en av dem resa hem till en adoptivmamma?
Detta är endast antydningar
om livsöden som kunde berättas om tiotusentals finska
krigsbarn.
Korrespondens om eller till
krigsbarn i Halland.
Flertalet brev är personliga
handskrivna och kommer från
anhörig i Finland. Det finns
också brev från annan, som kan
vara en myndighetsperson i
Finland. Antalet barn som berörs av korrespondensen är
endast ett 70-tal. För några
barn finns flera brev.
Breven finns på Landsarkivet i
Lund /Hjälpkommittén för Finlands barn. Övriga handlingar.
Hangöbarnen
Halmstads kommun var f.ö.
också starkt engagerad i hjälpen till Finland och speciellt
den nya fadderorten**) Hangö.
Detta tog sig uttryck i bl.a. att
man inbjöd barn från Hangö att
vistas i Halmstad. Det kom
också flera tiotal barn till Halmstad i början av 1942.
*) Bild på A-M Hermeilin—
delkopia av foto i tidningen IDUN
1942
**) Fadderort var det ursprungliga begreppet, som senare blev
vänort.

Ett 30-tal finska barn
hem från Dalarna

Lycklig resa via Haparanda - Landshövdingen viftade farväl på Falu station.
Bland de omkring 1 500
finska barn, som trots svårigheterna måste lämna
Sverige redan i höst, var
ett 30-tal från Dalarna. De
reste i fredags efter samling på Falu station. Pastor
Einar
Rimmerfors,
barnhjälpens
energiske
tillskyndare i Dalarna var
med på hela resan och ger
här nedan en skildring av
färden genom Sverige.
Då vi igår eftermiddag
lämnad Falun, utspelades
samma scener som alla tågs
tidigare tillfällen då finlandsbarnen resa hem. Fosterföräldrarna gräto inför
skilsmässan från sina små
skyddslingar, som ändå vållat dem så mycket arbete

och så stora uppoffringar.
Men den lagen gäller tydligen även här, att det vi offrat
något för, blir oss kärt. De
trådar som tvinnats samman
av kärlek och offervilja
brista inte i första taget. Så
skall sambandet mellan Nordens länder växa sig allt
starkare genom det som i
dessa nödens dagar göres för
Finlands och snart nog
också för Norges barn.
För den som sett de dåligt klädda och ofta utmärglade finska barn vid deras
ankomst till Sverige och så
iakttar den friska och hurtiga barnaskara som nu reser hem, framstår de
svenska hemmens gärning i
ett underbart ljus. Läkare

Barntransporter, som denna artikel är ett exempel på från hösten 1942, pågick
fortsättningsvis hela sommaren och hösten 1943. .Artikeln fanns i Falu Kuriren
den 15 okt 1942. Den är här avskriven, men några avsnitt är utelämnade (——)
av utrymmesskäl. Bilden ovan är från en sådan hemresa 1943 med ett finskt
”lasarettståg” som nämns i artikeln.
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har ofta förklarat: Hade det
här barnet fått stanna i Finland ett par tre månader till
skulle det aldrig ha kunnat
räddas till livet. Nu har livet
segrat. (----)
Varför skall då så pass
många barn resa hem i höst?
Ja, den som kunde begripa
det. Myndigheterna i Finland begära det inte längre.
De äro tvärtom tacksamma
att få lämna så många som
möjligt kvar i Sverige, medan de genomkämpa ännu
en hård krigsvinter därhemma. Deras bekymmer är
skolgången. De finska barnens tredje skolår håller nu
på att spolieras. (----) Men
klar är att liv och hälsa väger
mer än ett enhetligt undervisningsspråk. Och under
den kommande vintern är
det ju meningen att en del
finska lärarinnor skall placeras i svenska samhällen, där
finska barnantalet är särskilt
stort.
Men varför reser då några
tusental barn hem till krigets
och livsmedelsbristens Finland i höst? Svar: För modershjärtats skull. Det finns
mödrar därute, som inte
orka leva längre, skilda från
sina barn. Kanske har maken
nyss stupat och tomheten är
större än tidigare. Mor är
villig att försaka med än någonsin, om hon bara får hem
sina barn. (----) Man må
kalla det oförstånd. Men när
frågade ett modershjärta efter förnuftsskäl och mänsklig
klokskap? Dessutom ha naturligtvis hjälpmyndigheter-

na fått reglera förhållandena
så, att endast sådana barn få
återvända, som verkligen ha
ett hem att komma till.
Många, särskilt från Karelen,
ha ju fortfarande endast tillfälliga evakueringshem.(----)
Vårt tillfälliga hem under
något mer under dygn i Sverige är ett specialtåg med c:a
500 hemvändande finska
barn. På finska sidan få vi i
kväll ett ambulanståg, som
likaledes blir vårt hem ett
dygn eller ett och ett halvt.
Allt är så välordnat som det
gärna kan vara. Våra duktiga
svenska lottor utföra beundransvärda. Utan deras perfekta organisation skulle vi
aldrig klara dessa transporter. De arbeta ombord på tågen, de sköta utspisning på
olika stationer och de ha omsorg om barnens bagage.
Chefen för hela detta
barntåg är en äldre finsk
dam, finska socialministeriets kurator i Sverige fröken
Maja Alhborg. Vi som
länge samarbetat med denna
energiska
och rediga
representant
för
Finland,
ha lärt oss
sätta stort
värde på
hennes
ovanliga förmåga att lugnt
och klart genomföra ett svårt
uppdrag.(----)
I Falun samlades denna
gång ett 30-tal barn för hemfärd. Det väckte barnens och
föräldrarnas särskilda glädje

att också landshövdingen,
gjort sig tid att gå ned till
stationen och säga dem förväl.(——)
Vad vårt land ändå är
vackert! När jag i morse såg
ut över västerbottniska bygderna möttes mitt öga av en
yppighet och en höstprakt
som påminde om sydligare
bygder. Genom de djupa skogarnas och väldiga myrarnas
Norrbotten är naturen kargare, men bebyggelsen visar
att det finns rikedomar och
initiativkraft häruppe.(——)
I Boden utspisades vi av
lottorna och så rullade vi vidare igen över Vitvattnet och
Karungi till Haparanda. Barnen äro pigga och glada. Alla
ha sovit gott och alla berätta
med förtjusning om sina
svenska fosterhem.
Einar Rimmerfors
Kommentar: Det är nog så att
vi, som nu läser Einar Rimmerfors berättelse, inser att han
framför allt bemödar sig om att
framställa barnen, berörda personer, resan och t.o.m. naturen
i (överdrivet?) positiva ordalag.
Men jag tror att han också var
genuint orolig för vad barnen
skulle komma hem till. Säkert
var det många mödrars önskan
att få hem sina telningar, medan andra troligen var tveksamma, när man knappt ens
hade tak över huvudet. Ransoneringen var besvärande men
matransonerna skulle nog
räcka. Värre var det nog med
skor och kläder.
Det är tveksamt om barnen noterade landshövdingens vinkande och lyckan med hemresan kände sannolikt inte alla.
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Einar Rimmerfors
(1900 —1980)

Einar Rimmerfors var politiker,
pastor och socialsekreterare i
Missionsförbundet. Men också
såväl Centrala Finlandshjälpens
som Hjälpkommittén för Finlands barns länsombud i Kopparbergs län (Dalarna). Det var
ett uppdrag han tog på största
allvar oavsett om det gällde att
skaffa fosterhem eller starta
skola för finska barn. Otaliga
var de resor han gjorde tillsammans med barn som skulle till
Dalarna eller resa hem därifrån.
Stora delar av sina erfarenheter
eller beskrivningar av hjälparbetet för finska barn sammanfattade han i en bok som utgavs
1945 med titeln:
DET GÄLLDE LIVET;
Flyktingöden och glimtar ur
svenska hjälpverksamhet.

Sommarbarn reser hem
I arkivmaterialet från Halland fann jag flera dokument, som gällde de Finska sommarbarnen år 1941.
De flesta kom, som tidigare nämnts till Halland. där
västkustens sandstränder och kustnära sommarkolonier, var idealiskt för ett par månaders sommarvistelse. Man kan förstå av dokumenten, att det var en
ganska omfattande process som föregick arrangemanget av sommarbarnsverksamheten i länet. Bland
intresseanmälningarna, om sommarbarn, angav flera
familjer namn på barn som varit hos dem ”förra
året”. När man tittar på sommarföräldrarnas önskemål, kan lugnt påstå att minst 80 % ville ta hand om
en flicka. Det var sällan pojkar blev förstahandsintresse och när det skedde var det vanligtvis hos lantbrukare.
Socialminister K.A.Fagerholm tillsatte en grupp Mannerheimförbundets Utskott för sommarbarn i
Sverige - vars uppgift blev urval och planering av
transporterna. Under tre veckor i juni 1941 genomfördes fyra resor med sommarbarn. Den sista av
dessa anlände till Stockholm den 20 juni. Fler var planerade men nu blev det tvärstopp eftersom Tyskland
den 22:a anföll Sovjetunionen i ett krig som Finland
också drogs in i. Fortsättningskriget var ett faktum.
Det osäkra läget i Finland fördröjde ständigt återresorna, som skulle ske efter två månaders vistelse.

Hemresor påbörjades i september för barn i skolåldern I oktober kommer ett brev från Kommittén för
finska sommarbarn med följande lydelse: "Följande
nummer skola enligt föräldrarnas önskan skickas hem
snarast möjligt - helst redan om lördag." I brevet
finns sedan en lista med ca 60 namngivna barn med
hemortsadresser. Veckan därpå fick fru Hermelin ett
brev med lydelsen: "Vi har mottagit följande brev
från Finland: Mannerheimförbundets Utskott för sommarbarn i Sverige ber Eder vördsamt att sända hem
följande barn ovillkorligen med nästa lägenhet. Föräldrarna vilja ha dem i skolan och äro oroliga när inte
barnen kommit, fast de hava bett dem flere gånger.
Barnen äro:…. ". Till brevet är bilagt ett par listor; en

Fortsättning följande sida

HEMRESA FRÅN GÄVLE
År 1947 avslutades barnförflyttningarna av friska barn och
under den gångna tiden sedan vapenstilleståndet 1944 har
de finska barnen sänts hem. Vid halvårsskiftet 1947 upphörde statsbidrag för friska
finska
barn.
Några mindre
transporter till
svensk sjukvård
kunde
dock
fortfarande ske
av sjuka barn.
Här är det en
grupp överraskande
glada
flickor som är
på väg hem till
Finland
med
tåg.
Foto: Carl Larsson Länsmuseet Gävleborg, Licens (CC BY—NC)
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En litet brev från
en tacksam mamma
”Till Finlands hemmet!
Många hälsningar här från
Finland. Har entligen fått hem
min kära Tunar som har blivit
så stor att jag inte kände igen
honom när jag var till Hapamäki och mötte honom och
inte kände han igen mig heller,
för Tunar var blott en liten
pojke när han for, fast nu redan
stora karln.
Ber att få tacka Eder det
hjärtligaste för allt vad Ni har
gjort för min son och måtte Gud
beskydda Edert land och Edra
barn att de inte får utstå samma
lidande som vi här i Finland.
Tackar det hjärtligaste samt
med de varmaste hälsningar
från Tunaroch hans mamma.
Fru Ida Högback
Uttermossa
Kristinestad

VISTADES DU I LINKÖPING SOM KRIGSBARN?
Unik brevsamling kan ge viktig
information om barndomsåren
– om familjen i Finland!
Brevsamlingen är förtecknad i en namnlista.
Namnlistan är en förteckning över korrespondens
om finska krigsbarn, som vistats i Linköping med
omnejd och som samlats av en representant för
organisationen Östgötahjälpen till Finlands barn.
Hennes namn var Britta Larsson och hon sparatde
en stor mängd brev. Övervägande delen av breven
är i original, handskrivna på finska vanligast av
barnets moder. Namnsorteringen grundas därför
främst på hennes eller brevskrivarens namn.
Förteckningen har tillkommit på 1980-talet av en
på Stifts- och landsbiblioteket i Linköping verksam
bibliotekarie, som sorterat breven i alfabetisk ordning.
Materialet i Östgötahjälpen till Finlands barn är
inte särskilt känt för någon större krets krigsbarn.
Brevsamlingen måste anses var den mest intressanta för de som kan känna igen sin moders (eller
möjligen sitt eget) namn i förteckningen. För vissa
barn finns en mycket stor mängd brev. Ett och
samma brev kan också omfatta mer en sida.

Den ursprungliga förteckningen har jag skannat,
redigerat för koncentrerad uppställning och sparats som ett Word dokument. Någon kontroll har
inte gjorts av att alla namn eller att tidsperioder
och antal brev är korrekt angivna. Inte heller har
jag gjorts någon studie över brevens innehåll. Men
själva namnlistan har jag för den som är intresserad.

Fotoalbum med barnfoton.
I detta arkiv finns ytterligare material, bl a ett välorganiserat fotoalbum med namnregister. Ett antal
smalfilmer finns också i materialet, visade någon
gång 1983 vid en utställning på stadsbiblioteket,
men nu ”dött material” som verkligen borde återuppväckas genom överföring till modernt media,
som kan tillgängliggöras för krigsbarnsorganisationerna.
Östgötahjälpen hade kontor i Linköping och arbetade mest för barn som behövde vård av något
slag. Fosterhemsplaceringar var jämfört med andra
län av mindre omfattning.
Det är alltså till Stiftsbiblioteket i Linköping man
skall vända sig för att eventuellt kunna få fram
några uppgifter. Stiftsbiblioteket finns i Stadsbibliotekets lokaler, med en egen lättillgänglig forskarsal
för den som vi göra egen arkivforskning.

forts Sommarbarn reser hem
med 13 nya namn och en med namn på 58 barn, som skulle ha skickats
hem efter tidigare anmaning. Hemkallelsen gällde främst barn i skolåldern. Brevet är daterat i Stockholm den 21 okt 1941.
Den 25 oktober kl 19.00 avgick S/S Arcturus med ca 80 barn som
varit i Halland. Det hade alltså inte gått många timmar från den dagen
då Ann-Mari Hermelin mottog hemkallelsen till att barnen skulle sättas
på tåget för att hinna ombord på Arcturus. Man kan lätt föreställa sig
vilken brådska det måste blivit att organisera den transporten.
Dramatiken för barnen, som plötsligt med kanske bara någon dags
eller några timmars förvarning skulle resa iväg, efter kanske 4 månaders vistelse i Sverige, kan vara sådant som etsat sig fast i minnet.
Barn under skolåldern kunde ”stanna över vintern”, som det
uttrycktes. Knappast någon sommarfamilj hade några invändningar
mot det. Inte heller barnen, som för varje månad blev allt fastare
knutna till familjen. Det finns exempel på sommarbarn, som bara skulle
varit två månader i Sverige aldrig återvände till Finland.

Det blev några personliga inslag i denna TERVE Direkt. .
Hoppas du har överseende med det.

Kontakta mig
Skriv, ring, mejla för mer information om finska krigsbarns historia.

Frejagatan 3 D
24334 Höör
0413 242 36
+46 413 242 36
tapani.rossi@gmail.com
Besök gärna krigsbarnsutställningens webbplats:
www.sotalapset.fi
Vår FaceBook-sida: Finska Krigsbarn/Sotalapset/Finnebarn

