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Digitalt informationsblad för och om finska krigsbarn

VÄLKOMMEN
FINSKA BARN !

Ett halvt dygn försenad kom
”Arcturus” på torsdagsmorgonen med sin last av finska barn,
den största hittills, till Stockholm. Huvudparten, eller omkring 400 barn, fördes till det nya
fina genomgångshemmet i gamla
Anglais, där första måltiden på
svensk botten – köttbullar, smörgåsar och mjölk – väntade i stora
matsalen, som väl sällan hyst en
genomgående mera tacksam
publik. Barnen voro bleka om
nosen efter en lång och påfrestande resa, och utan undantag, så
gott som, kunde man i deras ansikten skönja spår av umbäranden. Men hälsotillståndet var
dock påfallande gott och tålmodigheten hos barnen beundransvärd. För Svenska Dagbladets
många givmilda läsare, som genom sina gåvor möjliggjort att
hundratals finska barn kunna fö-

ras hit över, skall det säkert kännas som en tillfredställelse att
höra, att småttingarna blevo omhändertagna på allra bästa sätt av
tjänstvilliga Lottor, läkare och
andra. Att de finska gästerna i
den svenska fosterhemmen skola
återvinna sina krafter och den
naturliga barnaglädje, som ännu
så länge doldes bakom undrande
och svårmodiga blickar, behöver
inte betvivlas.
De båda bilderna här ovan äro
tagna på Anglais. T.v. vänster ser
man skådespelerskan Eivor
Landström i en Lottas skepnad
ta hand om en lite byting, som
trots den obligatoriska ”trösten”
mellan läpparna fäller bittra tårar,
och t. h. ha vi en gladare yngling,
väl ombyltad i väntan på att bli
läkarundersökt.
Mer text och bilder från
Anglais sid 2
>>>

Artikel ur Svenska Dagbladet fredagen den 23 januari 1942.
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Ja! Hur många
krigsbarn var vi?

Hur många var
vi egentligen?
Till Sverige anlända barn
1941— t.o.m. 1.8 1948
Hjälpkommittén

Förflytt.
1941-46
Kavén

1941

4217

4002

1942

17810

17210

1943

1314

1186

1944

29007

29268

1945

1911

1499

1946

872

850

1947

13

-

1948

-

-

SUMMA

55144

54015

2 resor

-5400*

-5366

SUMMA

49700

48649

Källor: Hjälkommitténs verksamhetsberättelse 1948
och Kavén: 70.000 små öden. En överraskande god
överensstämmelse mellan källorna.

Tidningsfotograferna
voro i livlig verksamhet
bland de finska barnen på
Anglais, men så fanns det
också gott om både roande och värmande motiv.
Barnen voro nyfikna på

Enligt min mening har det aldrig riktigt analyserats hur
många vi krigsbarn egentligen var. OK, det var kanske
inte riktigt rätt. Pertti Kavén gav ju ut ett standardverk
om barnförflyttningarna 70.000 små öden. Boktiteln
anger antalet som gäller. Räknar man Perttis siffror
kommer man till 54 000 förflyttade barn. Hur blir det
70 000? Jo, en uppgift om 15 000 privata barn tycks
vara skillnaden. Dessa är sannolikt de som benämndes
som A-, B-, och C-barn. En summering ger 69 000 barn.
Pertti anger inget antal barn som under vinterkriget förflyttades till Sverige. Det mest trovärdiga får vi av Centrala Finlandshjälpen: "av cirka 8.000 finska evakuerade (…) ha något mer än 7 000 personer varit gäster i
enskilda svenska hem …" - — Ca 7 000 barn kan således
adderas till den tidigare summan: det blir 76 000 barn.
Ett generellt bekymmer med siffrorna är att de är summering av antal numrerade barn. Av vinterkrigets barn
fanns ett okänt antal som gjorde ytterligare en resa
med nytt ID-nummer 1941 eller 1942. I Perttis tabeller
ser vi att 5 366 barn gjorde en andra resa. Själv hade jag
nr 1089 på min första resa 1941 och nr K 471 andra resan 1944. Jag och många andra har förflyttats, anlänt
och räknats två gånger. Minst 5 400 barn skall räknas
av från de 76 000. Och slutligen är det så att tidigare
nämnda ABC-barn är felräknade med troligen 10 000.
Jag har sett en lista som inte började med 1 utan med
10 001. Notera; 5 000 barn är 5 000 barn även om listan
slutat på 15 000.

kameramännen, men inte
det minsta rädda för blixtarna. Karaktäristiskt för
de finska gästerna var att
de äldre av dem, särskilt
om det var fråga om syskon, på ett rörande sätt

hjälpte och tröstade de
yngre. Längst t.v. syns
t.ex. stora syster – det är
verkligen en flicka – med
lille bror i knäet. Att lottorna hade mycket att bestyra av olika slag göres
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tydligt av den andra och
tredje bilden, och att inte
heller farbror doktorn behövde vara sysslolös, utvisar slutligen den sista i
raden av kameraskotten.

Nu skall vi tala svenska!

D

enna lilla annons i Svenska Dagbladet upptäckte jag av en ren
slump. Den var införd den 5:e februari 1942 bland en mängd andra platsannonser. Det är den första och
hittills enda i sitt slag jag sett och har
fått mig att tänka. Kan det vara så att
undersergeanten inte fått sina flickor
med på de officiella barntransporterna? Det är uppenbart angeläget att
barnen bör komma till Sverige. Så han
chansar på att någon familj kan vara
intresserad. Men jag kan inte få svar
på alla mina frågor. Jag tror inte han
var änkeman, för då gällde urvalskriterierna honom. Kanske hade de ett
eller två yngre barn - eller var hustrun
gravid? Den intressantaste frågan är
Hur gick det? Det var inte lätt att placera två syskon i samma familj om nu
det var ett önskemål. Kom flickorna
till Sverige och i så fall vart?

A

Detta är ett annat fynd som blivit ett
spaningsobjekt. Håller på att söka
efter producenten – tror att SF har
något med filmen att göra.

tt kunna prata med varandra var ju viktigt. Därför fanns
det parlörer tidigt i tidningarna för att underlätta kommunikationen. Jag tror att ovanstående fanns i Svenska Dagbladet.
Det var den första följd av en serie om 8-9 enspaltare (ungefär
som vidstående artikel) lika många dagar i följd, tänkta att klippas ut. Det var säkerligen vanligt med dessa parlörer. Jag har
sett många tidningar ha sådana, vanligtvis på familjesidan. Jag
inget minne av detta i mitt fosterhem. Senare i tonåren hittade
jag en mer omfattande häftad parlör, som jag har kvar. Den
fungerade f.ö. som rekvisita i "Den bästa av mödrar". Det
visade sig snart att parlören var omöjlig att använda. Jag tror
inte en enda skånsk familj kunde uttala de finska orden rätt.
Min fosterfar berättade att de första orden blev vardagens
hälsningar och substantiv; mjölk, gröt, sked, glas, säng o.s.v.
Snart kom också verben: dricka, äta, sova, kissa, bajsa o.s.v.
Ungefär som parlören ovan visar. Efter ca 3-4 månader lär jag
ha börjat prata skånska. Lika fort försvann finska språket.
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Bland alla de finska barn som sändes till
Sverige får man ibland kännedom om alldeles specifika öden som drabbat enskilda
barn. I Hjälpkommitténs arkiv hittade jag ett
brev som Anna Tornberg vid Finlands
Konsulat i Haparanda skrev till Maja Ahlberg på Hjälpkommittén. Hon var vanligtvis
inte direkt involverad i barntransporterna,
men kom då-och-då i kontakt med sociala
problem, som aktualiserades hos konsulatet.
Den historia som här beskrivs är i grunden tragisk. Det handlar om en pojke som

blev offer för föräldrarnas strid om vårdnaden i samband med deras pågående skilsmässa. Pojken hade kommit till Sverige våren 1942 och blivit placerad någonstans – vi
behöver inte veta var. Och i brevet som citeras har kontrahenternas egna namn bytts
ut till andra.
Den här relaterade historien har haft sin
inledning hos Maja Ahlberg, som sannolikt
känt till skilsmässan och ville få råd från
konsulatet om till vilket hem pojken skulle
sändas till under de hemtransporter som
pågick hösten 1943.

Suomen Konsulinvirasto / Finlands Konsulat
Haaparannalla/Haparanda den 16 oktober 1943
H. Fröken Maja Ahlberg
Stockholm
X 123 Harju, Risto Antti
I anledning av Edert ärende av den 14 ds ang. ovannämnda barn får jag vördsamt
meddela, att familjen nog är känd här på konsulatet. Det äger sin riktighet, att pappan Gregor Axel Andersson Harju vårvintern 1941 fått ett femårspass på konsulatet, då han reste till
Sverige och lämnade sin familj – hustru och fem barn – i Finland. Ett par månader därefter
hörde vi, att han hade med sig en ”hushållerska” som väntade barn när som helst. Då pappan lämnat sin familj utan att bry sig om dem, pressade vi så länge honom, att han sedan
årsskiftet regelbundet sänder dem 100 kr. pr månad, samt dessutom 3-4 rätt stora klädpaket
under året. Under år 1942, då pengarna kom mera oregelbundet, sände han sin hustru 720
kr. Modern fick tillåtelse att sända ännu ett barn till Sverige, men i sista minuten ångrade
hon sig och tog barnet med sig hem igen.
Föräldrarna håller på att skiljas – det är troligen fel hos bägge två. Hon är elak och
ful i mun samt säkerligen mycket lat av sig, och han är en slarver, som visst har varit nära
att komma i klammeri med rättvisan. Modern vägrar ge pojken till fadern, men har ej heller
underrättat honom om, att pojken befinner sig i Sverige. Nu säger min man som jurist, att
det skulle kanske vara skäl att vänta någon tid, till dom fallit i skilsmässomålet, innan man
lämnar pojken till fadern, medan rätten skall avgöra, vilkendera av föräldrarna som skall ta
hand om barnen.
För min personliga del tycker jag, att det vore en välsignelse för pojken, om han
ännu en tid skulle få vara hos främmande personer, som lite skulle ta sig an honom, för
hemmet är ej att rekommendera, knappast fadern heller med sin fru till vänster. Vi ha ofta
talat om denna familj med fattigvårdsmyndigheterna i Xxxxå, likaså har frågan varit uppe
på fadderbarnskommittén, där jag varit med något över ett år.
Modern har bett att få hem pojken, men det behöver man väl ej bry sig om.
Med en vördnadsfull hälsning
Anna Tornberg.
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När barnen

via Haparanda

Vardagen för finska konsulatets Anna Tornberg i
Haparanda innehöll allehanda problem. Det är
en intressant inblick i krigstida dramatik, byråkrati, gränsproblem mm, som Anna Tornberg
ger i ett brev en dag i mars 1944. Mottagare var
Maja Ahlberg på Hjälpkommittén.

I texten omnämnda legationsråd W. var Björn
Weckman, Hally Ohlsson var Hjälpkommitténs
länsombud i Haparanda och Forsman var konsul
i Umeå.
En försynt liten gliring mot svenskarna behövdes nog också.

Suomen Konsulinvirasto / Finlands Konsulat
Haaparannalla/Haparanda den 10 mars 1944
Confidentiellt

Kära Fröken Ahlberg
Legationsrådet W. ringde oss häromdagen och frågade, huruvida vi kunde få över en
hel vagnslast avlagda kläder. Det är lika omöjligt för oss som för alla andra, vi måste ha
licens. Det är en himmelskriande nöd i Uleåborg; enligt vad fru Weckman meddelade i dag
pr. brev torde 210 hus ha brunnit. Skull det finnas någon möjlighet för Hjälpkommittén att
få licens för dessa varor? Jag förstår så väl, att det är svårt på allt sätt, men det vore ju synd
att ej fråga sig för, då man vet huru svårt det är hos oss. Det är det värsta, att så många bildade familjer blivit utan de nödvändigaste kläder, och de gå ej gärna för att be om allmän
hjälp, utan lida hellre nöd, ifall ej någon vän, som ännu fått behålla sitt hittar på att erbjuda
dem något av sitt ”överflöd”. –
Har konsul Forsman fått nu licens? Jag hörde ryktesvis, att hans anhållan skulle ha
backats. Det ligger 1,200 kg kläder här ännu för Uleåborgs stads räkning, d.v.s. Vapaa Huolto. Denna vagnslast – eller huru mycket som det nu sedan blir – har insamlats av någon
äldre dam i Stockholm alldeles privat; det är alltså ej någon allmän insamling.
Fru Hally Ohlsson nämnde något om, att det kanske planerades en förläggning eller ett
genomgångshem här i Haparanda. Det vore dock ej klokt, hela denna gräns är ju alldeles
oskyddad mot ryska överfall. Det finns visserligen lite luftvärn här, men kan de skjuta på
3,000 meters höjd, där ryssen brukar hållas. Så mycket som det finns ryska spioner här,
vore det verkligen att bjuda ryssen välkommen, om man skulle placera 5-600 finska småttingar här eller i Karungi. Dessutom anse vi här, att gränsen aldrig skall fullpackas så länge
det finns möjligheter längre in i landet – vi hade nog svårigheter av detta slag under vinterkriget, då hela Torneå och Alatorneå var så proppfullt, att det knappast fanns en säng att
tillgå mera, och Haparanda var lika fullt. Både fru Ohlsson och jag tycker att det vore bättre
att ha genomgångshemmen längre bort från gränsen.
Under senaste år ha vi lagt ut c:a 500 kr eller kanske något mera i telefonavgifter, frakter m.m. för såväl Hjälpkommittén som Socialministeriets byrå, vilket i detta fall torde
sammanfalla. Enl. överenskommelse med Fru Bruun skulle vi återfå de kronor vi lagt ut av
våra egna privata medel. Nu undrar jag, om vi kunde få emotse t.ex. 500:- kr. direkt från
Hjälpkommittén mot kvitto och redovisning? Som Fröken Ahlberg förstår, blir våra kronor
mycket beskattade av en och annan, som absolut nödvändigt behöver hjälp, ss. medicin,
frukt i sjukdomsfall etc. där man har svårt att säga nej. Och det finns ytterst få, som kan
hjälpa i detta hänseende.
Transporterna ha gått mycket bra hittills, nu ha vi tö och slasksnö, hoppas det räcker
till söndagmorgon, då Uleåbarnen komma. Omlastningen går då på c:a 25-30 minuter, beroende på om barnen kan gå själva eller måste bäras. Måtte det gå lika bra i fortsättningen!
Jag vore mycket tacksam, om Fröken Ahlberg vänligen ville framlägga dessa spörsmål
på lämpligt sätt för lämplig person – Fröken Ahlberg som själv finska förstår säkerligen
bättre vår ståndpunkt än vad svenskarna göra.
Med en varm hälsning från Fröken Ahlbergs
tillgivna Anna Tornberg
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Ett barntåg har anlänt till Haparanda en dag i början av mars 1944

Välkomna finska barn
Direkt från finska tåget till tvätt,
bad och sanering av kläder på
"Lusitania". Efter badet och på
med rena kläder var det dags att
gå på svenska tåget. Nästan alla i
denna resa skulle till Stockholm,
där karantän väntade innan resan fick fortsätta till fosterhem
eller tillfälliga barnhem.

Samtliga foton: Samlingsportalen Fotograf E.Gustafsson
Jvm KDAF: 04138, 04140, 04142, 04145, 04150

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

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

