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VÄLKOMMEN Kai Rosnell!
Kai Rosnell känner alla finska
krigsbarn igen. Vi är tusentals
krigsbarn som fått Kais hjälp
med svaret på frågan: ”Vilken
dag kom jag egentligen till Sverige?” Kai fick i regel fram många
andra uppgifter samtidigt —
t.ex. om vi kommit med tåg, flyg
eller båt — om
placering i familj, eventuell
tid i karantän,
eller placering i
vård mm. Det
är som journalist han har
gjort åtskilliga
viktiga insatser
för oss finska
krigsbarn.
Det är förstås
också i den professionen Kai Foto: Ari Kunnari
arbetat för Riksförbundet Finska
Krigsbarn. Det blev naturligt att
han övertog redaktörskapet för
MedlemsNytt, som vår tidning
hette. Den fick av Kai efter hand
en allt mera professionell
utformning.
De flesta av Kais artiklar tillkom i
samband med samtal eller kontakter med enskilda krigsbarn.
Ofta nöjde han sig inte med
själva samtalet utan det blev
också grävande efter mera fakta
eller förklaringar till frågor som
uppkommit. Ett sådant agerande ledde till att finsk lagstift-

Välkommen finska barn

ning kring faderskapsärenden
ändrades.
Rätten till att återfå finskt medborgarskap för oss krigsbarn
blev en annan sak där Kais engagemang också ledde till, att vi
som åter ville bli finska medborgare kunde bli det kostnadsfritt.
I Sotalapsi, den
finska medlems
-tidningen har
Kai också ofta
skrivit.
Kai har också
varit
mycket
starkt engagerad för krigsbarn som utsatts för vanvård eller övergrepp i Sverige.
Men trots Kais
djupa personliga engagemang har den
svenska regeringens ovilja att
medverka till kompensation för
drabbade finska krigsbarn varit
övermäktig.
Efter att ha släppt uppgiften som
chefredaktör, kom han att tillsammans med Sinikka Stymne,
vara en av redaktörerna för Riksförbundets jubileumsbok.
Skrivklådan har kanske dämpats
men hittar Kai något intressant
kan han, till min glädje, se det
som en möjlighet att medverka i
TERVE Direkt.
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namn. Då kom jag till en sajt som talade om att
Gerda och hennes två systrar kommit med en judisk
barntransport till Sverige 1939. Där fanns också
föräldrarnas namn.

RÅKURRET
Svenska Dagbladet har i sommar publicerat läsarnas ”minnen” . Tisdagen den 11 juli 2017 bidrog
Per Sjöswärd med detta minne från1940-talet:

Men jag hittade inte Gerda i listorna över Sveriges befolkning (för 1970, 1980 eller 1990). Modern
fanns med, även i Dödboken. När jag ändå besökte
Stadsarkivet tittade jag på moderns bouppteckning
(offentlig handling) och fann de aktuella efternamnen för Gerda och hennes systrar. En av dem bodde
i Sverige, de andra två i Israel.
Via systern i Sverige fick jag kontakt med Gerda
i Jerusalem.
-Skulle jag varit i slagsmål? Det har jag verkligen inget minne av. Och med Anita – hon var ju min
bästa vän. Det där har nog skribenten hittat på …
Gerda bekräftar att hon och systrarna ingick i
den judiska barnkvoten om 500 barn som tilläts
komma till Sverige. Föräldrarna fanns redan i Sverige. Fadern hade varit på en affärsresa – han var
ingenjör i elektronikbranschen – och blivit akut
sjuk. Modern fick tillstånd att resa och ta hand om
maken.

Anita – det kanske var ett finskt krigsbarn?
Jag ringde upp Per Sjöswärd som kunde komplettera med vilken skola det gällde, Hedvig Eleonora
folkskola vid Linnégatan 37 i Stockholm. Han
trodde sig också minnas flickornas efternamn.

-Strax efter inträffade ju Kristallnatten (9-10 november 1938) så de beslöt sig för att inte resa tillbaka till Tyskland. Och sedan lyckades de få med
oss barn på en Röda Kors-transport, berättar Gerda.
Så vi återförenades i Stockholm.

Jag tittade i skolans betygslistor på Stockholms
Stadsarkiv. Mycket riktigt: båda fanns med i Per
Sjöswärds klass.
De två flickorna hade kommit till klassen 6 oktober 1941, cirka sju veckor efter skolstarten.
Gerda hade flyttat in till Stockholm från en förort,
Anita hade kommit från Helsingfors. Hennes namn
finns med i Hjälpkommitténs arkiv på Riksarkivet,
med uppgift om ankomsttid 13 september 1941.
Det innebär att hon inte kommit med de ordinarie
krigsbarnstransporterna som inte startade förrän 23
september den hösten. Hon hade tydligen kommit
på privat väg, vilket styrks av att fosterföräldrarnas
namn inte finns med på listan över dem som fick
medaljen Benignitatis humanae.

Systrarna hade rest från hemstaden Düren tillsammans med sin mormor, till en faster i Hamburg,
därifrån med ett barntransporttåg till en hamnstad
och sedan båt till Sverige där föräldrarna mötte.
-Mormor och morfar försvann båda i Förintelsen, morfar dog under transporten, mormor hamnade först i Theresienstadt, sedan i Auschwitz, berättar systern som blev kvar i Sverige.
Vad minns finska krigsbarnet Anita av slagsmålet med Gerda i oktober 1941?

Men med födelsedatum, namn och hemadress i
Helsingfors borde hon kunna spåras.

Jag lyckades spåra henne, hon hade flyttat från
Helsingfors till Eckerö på Åland redan 1960. Kyrkoherden i Eckerö kände till henne, trots att hon nu
hade ett annat efternamn och ett nytt förnamn.

Gerda lyckades jag spåra tack vare hennes efter-

Forts >>
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Krigsbarn som kom till
Värmland hösten 1941

RÅKURRET forts fr fg sida

Jag ringde upp och frågade om slagsmålet.
–Visst minns jag att jag gick i den skolan, och jag
minns att Gerda var en av mina bästa vänner där.
Men att jag skulle hamnat i slagsmål med henne?
Det har jag absolut inget minne av, säger Anita,
som nu kallar sig Margareta.

Nedanstående bilder visar finska barn som anlänt till
Karlstad C 1941. Det är lite svårt att precisera datum.
Men ser man till barnens klädsel är det troligt att de
första två bilderna är från 2 okt. SS Arcturus anlände
med 223 barn, varav ett 40-tal skulle vidare till Karlstad. Barnen på nedersta bilden är varmare klädda
och man kan ana snö på marken, alltså senare resa.

–Jag kom ju till Stockholm tillsammans med
min äldre syster och vistades hos det där paret, de
hade inga egna barn. När jag återkom till Helsingfors var vi många som hette Anita så då använde
jag mitt andra namn i stället.

Ingen av kontrahenterna i det stora slagsmålet
minns alltså orsaken. Men klasskamraten minns:
”Något jag inte glömmer!”
Kan de här småflickorna, åtta resp sju år gamla,
ha råkat i slagsmål för Hitlers skull? För Gerda var
han ju en djävul, för Anita en hjälpare i kriget mot
Sovjet.
Det får vi aldrig veta.
Kai Rosnell

Dagen Nyheter 2.10 1941

Finska barn anlända.
Under onsdagen anlände ytterligare
223 finska barn till Sverige för att tas om
hand här tills vidare. Detta är den andra
kontingenten av de 1.250 barn, som kommittén för finska sommarbarn inbjudit till
Sverige, utöver dem som tillbringat sommaren här. De återstående komma i grupper varje vecka en tid framåt.
De allra flesta tas emot av enskilda
hem. Endast en koloni har upprättats, i
Saltsjöbaden, och den fick på onsdagen ta
hand om 42 av nykomlingarna,
Barnen äro i förskoleåldern, mellan 2
och 6 år, och kunna indelas i tre grupper:
barn till karelska föräldrar, som stå i begrepp att flytta tillbaka till Karelen, barn till
familjer som fått sina hem bombade och
barn till krigsänkor som inte ha något fadderbarnsunderstöd från Sverige.

Foto: Värmlands museum bildarkiv, fotograf P. Gunner.
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Nära 600 finska barn
kommo över Haparanda.
de med smörgås och mjölk och ett och annat
äpple, som mellanmål i vagnarna för att inte tiden skall bli för lång. Extratåget från Haparanda
avgick kl. 11.45.
Samma dag på kvällen anlände till Haparanda
ytterligare en transport på 20 sjuka barn med ordinarie tåg. Dessa barn, som kommo från Rovaniemi, fortsatte med ordinarie tåg på tisdagen
till Boden för undersökning och vidareplacering.

(Från Sv. D:s korrespondent)

HAPARANDA, måndag. Den
hittills största tågtransporten av
finska barn passerade på måndagsförmiddagen
Haparanda.
Sammanlagt var det 560 barn från
Helsingfors och orter i södra Finland, som med ett av den finska
krigsmaktens lasarettståg vid 8tiden på måndagsmorgonen anlände till Haparanda järnvägsstation.

Karantän för finska
barn på I 19.
Sedan före jul har en ständig ström av finska
barn passerat Boden och där omhändertagits i en
karantän, som ordnats på Norrbottens regemente
genom tillmötesgående av regementschefen
överste Ramström. I karantänen stanna barnen
några dagar för läkarundersökning innan de sändes vidare till sina fosterhem över hela landet.
Hittills ha omkring 1000 barn passerat denna
central och nya skaror anlända så gott som dagligen. Hela denna omfattande verksamhet ledes av
överstinnan Ramström, ordförande i Norrbottens
lottaråd. Förläggningen skötes helt och hållet av
lottorna, och för detta kräves en ständig stab på
omkring 50 personer.
Avstånden här uppe äro oerhört stora, och det
händer ofta att en lotta måste cykla i 30 graders
kyla den ett par mil långa vägen till närmaste
järnvägsstation och sedan åka 30-40 mil för att
komma till Boden, Trots den långa färden och
trots det tröttsamma arbetet i förläggningen trivas
lottorna utmärkt. De stanna i allmänhet en vecka
i Boden, men de flesta återvända efter en kort tid
till arbetet i förläggningen.

Transporten hade utgått på lördagsmorgonen
från Helsingfors, men trots den långa och tröttande resan föreföllo barnen över lag ovanligt
pigga och krya. Den goda konditionen och humöret berodde kanske främst på att utrymmet på lasarettståget medgivit större möjligheter till vila
och sömn för barnen än vad som varit fallet vid
tidigare järnvägstransporter. ”Di har varit änglagoda hela tiden” var den finlandssvenska färdledarinnans uttrycksfulla svar på eder korrespondents förfrågan hur barnen funnit sig i den långa
resans besvärligheter. Under färden genom Finland åtföljdes barnen av ett 20-tal finska lottor
och ett ungefär lika stort antal finsk militärpersonal, som utgjorde lasarettstågets ordinarie bemanning.
Vid ankomsten till Haparanda togos barnen
om hand av ett starkt uppbåd av Haparandalottor,
som ombesörja barnens överflyttning till det väntande svenska extratåget och därefter utspisning
med gröt och mjölk och smörgås.
Av de 560 barnen skola 191 under fyra dagar
kvarstanna i Boden för läkarundersökning och
vila samt därefter fortsätta till Falun och Västerås. 188 barn fortsatte direkt till Gävle och 181
till Örebro. Under resan genom Sverige utspisas

Artikel: Svenska Dagbladet tisdagen den 17
februari 1942.
Kommentar: Transporten började sålunda lördagen den 14 februari och ankom till Haparanda måndagen den 16 februari 1942.
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Det är fru Vieno Tikkanen med sina fyra pojkar
Pekka, Paavo, Pase och Pentti. Minsta barnet Anja,
måste lämnas kvar i Helsingfors, då hon fått gulsot,
men kommer senare efter. Familjen är från Kivijärvi i
norra Finland. Pappan, som var arbetsledare vid ett
sågverk, har försvunnit under kriget, om han nu är
död eller i rysk fångenskap. Att det är ett stort problem för modern att dra fram med sin stora familj,
kan man lätt förstå. Något jordbruk har familjen inte
haft, men en ko ha de ägt, och den har en granne tagit
hand om tills familjen kan återvända till hemlandet.
Fru Tikkanen är en utmärkt representant för den
finska kvinnan, tålig, förnöjd och seg. Hon hör inte
till dem som ge sig i första taget, men bördan att
mätta de många munnarna höll på att bli henne övermäktig, och det var därför med uppriktig glädje hon
mottog inbjudan att få komma hit över. Liksom
många av sina medsystrar i Finland har hon tjänstgjort i Lottarörelsen. Hennes fyra pojkar äro verkliga
mönsterbarn, väluppfostrade, glada och tjänstvilliga.
Som helhet måste familjen Tikkanen betraktas som
en verkligt god reklam för sitt finska fosterland.

Med den stora barntransport från Finland, som
kom hit på torsdagen, följde även den finska familj
som genom Svenska Dagbladets förmedling fått en
fristad i Göteborgstrakten.

Svenska Dagbladet den 24 januari 1942
Göteborg. Lördag. Svenska Dagbladets läsare erinra sig nog ett upprop till förmån för en svårt provad
finsk familj, en krigsänka från förra vinterkriget vid
namn Vieno Tikkanen med fyra små pojkar och en
liten flicka, som alla voro i stort behov av hjälp.
Kunde åtminstone ett eller möjligen ett par av barnen
få komma över till Sverige, hette det i uppropet.
Artikeln lästes av en känd Göteborgsdirektör, som
emellertid vill förbli anonym. Han satte sig omedelbart
i förbindelse med Finlands konsulat i Göteborg och
förklarade sig villig att upplåta en mindre stuga, som
han ägde ute i Pixbo, till familjen. Där kunde den få fri
bostad, fri värme och all utrustning som hör till ett
hem.
Nu är saken arrangerad. I måndags kom familjen
till Göteborg, och då Sv. Dagbladets korrespondent
hälsade på ute i den lilla stugan, stod glädjen högt i
tak. Familjen trivdes storartat, och alla voro glada över
att man inte behövde skiljas åt. Att alla skulle få
komma över till Sverige hade ingen av dem hoppats
på. Det vill säga riktigt alla blev det ju inte. Lillflickan
ligger sjuk på ett barnsjukhus i Helsingfors, men pojkarna Pekka, Pentti, Paavo och Pase i åldern 12-4 år,
äro alla krya och pigga och ha redan lärt sig att säga
”tack så mycket” på svenska.
Den lilla stugan som synes på bilden, är en äkta
norsk fjällstuga i två våningar med köket på nedre botten och sovrummet en trappa upp, byggd för ca 40 år
sedan av en norsk arkitekt, som ritat den åt ägaren, då
denne ville uppföra en bostad på tomten åt sin kusk.
Den lägre längan var ursprungligen stall. Nu skall den
byggas om till storstuga. Och inredningsarbetena pågå
för fullt. Så nog blev en välsignelse med uppropet för
familjen Tikkanen.

Svenska Dagbladet den 1 februari 1942

Kommentar: Arvi Leonard Tikkanen, soldat, gift, 5 barn,
från Kivijärvi. försvann 9.12.1939. Officiellt dödförklarad.
Källa: Omkomna i finska krigen 1939-1945.
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Riksförbundet
finska krigsbarn
har nu upphört efter 25 år, därmed har också medlemstidningen upphört och hemsidan lär
snart stängas ner. Alla lokalföreningar utom Göteborg har
upphört. Det är en trend som
pågått i några år. Det har ju funnits 10 eller 11 lokalföreningar
genom de 25 åren.
Riksförbundets Jubileumsbok
DEN STORA BARNEVAKUERINGEN 1939-1945
är en bestående redovisning av
Riksförbundets 25 åriga verksamhet. Den finns att köpa hos
Göteborgsföreningen.

Finnebarn.dk

FINLAND
I vårt fädernes– och mödernesland Finland har samma avveckling av såväl medlemstidningen,
lokalföreningar som Centralförbundet skett. Jag har inte koll på
vilka föreningar som finns kvar
utöver Uleåborgsnejdens och
Helsingforsnejdens. I Helsingfors
finns fortfarande krafter som
försöker hitta sponsorer för att
bl.a. uppdatera och komplettera
det digitala krigsbarnsmuseet.
Helsingforsnejden har också
startat en egen hemsida som
hittas här:
www.helsinginseudunsotalapset
.com

Våra grannar i väster har lång
tradition att ”hygge sej”. Nu
har man ju inte lokalföreningar
som i Sverige och Finland, men
en
stark
och
aktiv
”riksförening”. 2018 års arrangemang är redan spikade
17 mars ett Öst-möte i Köge
25-27 maj årsmöte i Haslev
25 sept årligt möte vid minnesstenen i Churchillparken, Kphm
13 oktober ett Väst-hyggemöde
i Rörup på Fyn.
Jag rekommenderar varmt deras moderniserade hemsidawww.finnebarn.dk

Foto: Ari Kunnari

Jag trodde jag visste mer om krigsbarn, men ...
I min egenskap av administratör
av vännen Säde Ikonens FB
Finska krigsbarn, märker jag ett
ökande intresse av föräldrarnas
historia från nya medlemmar,
som är barn till krigsbarn. Det
som förvånar mig är att flera av
dessa i stort sett medelålders
personer inte känner till sina mor
– eller farföräldrar. Ofta får jag
en känsla av att flera krigsbarn
helt enkelt förtigit sin egen historia, t.ex. genom att inte berätta
något om sitt ursprung —
eftersom man inte under hela
sitt liv ens tagit reda på något,
alternativ att man medvetet förtigit det man vetat. Vad beror

denna ”tystnadskultur” på? I
vissa fall kan jag förstå tystnaden
- om föräldrarna avlidit. Språket
kan också varit en barriär, men
det hindrade inte mig från att ta
med mina barn, i deras tonår,
några gånger till Finland för att
träffa farmor och mina syskon
inkl syskonbarn. Språket är
fortfarande ett problem men
flera kusiner är numera FBvänner och känner till varandra
och varandras familjer. Vår FBgrupp kan kanske vara en hjälp
att ”bygga broar” mellan Sverige
och Finland på olika sätt. Det är
det som också är min drivkraft
med att hålla liv i TERVE Direkt.
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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
Vår Facebook: Finska Krigsbarn/
Sotalapset/Finnebarn

