
Örebro universitet  
HumUS-akademin  
Kulturgeografi  

 

Den stora barnförflyttningen 

från Finland till Sverige 

1939-1946 
 

En studie av förflyttningens organisering  

i Sverige och Finland 
 

Marielle Fellman 
 

 
 
 

 

C-uppsats i kulturgeografi 76-90 hp 
Vårterminen 2010 

Handledare: Ann-Cathrine Åquist  



 2

Sammanfattning  

 

Ämnet i min C-uppsats i kulturgeografi har varit de finska krigsbarnen och syftet för min 

undersökning har varit att ta reda på hur de finska och svenska myndigheterna organiserade 

och planerade avskickandet och mottagandet av dem. Frågeställningarna har varit vilka de 

svenska och finska myndigheter var som ansvarade för de finska krigsbarnen och hur deras 

organisationer uppstod samt på vilka sätt myndigheterna arbetade med barnförflyttningen. 

 

För att förstå hur Finland för det första hamnade i krig mot Sovjetunionen började jag med att 

beskriva hur Finlands relation med Ryssland/Sovjetunionen såg ut från 1800-talets slut och 

fram till att Vinterkriget började. Sedan följer jag upp arbetet med Vinterkriget som började 

1939 med att Sovjetunionen anföll Finland och därefter tar jag upp fredstiden mellan 

Vinterkriget och Fortsättningskriget. Det senare kriget var en följd av att Tyskland beslöt sig 

för att anfalla Sovjetunionen.  

 

Efter att skildrat bakgrunden till barnförflyttningarna och det läge som Finland befann sig i 

vid denna tid, har jag beskrivit den första omgången av krigsbarn som kom till Sverige från 

Mellaneuropa efter Första världskriget. Därefter har jag i uppsatsens huvuddel delat upp 

arbetet så att jag först skildrar barnförflyttningen under Vinterkriget och därefter skildras 

barnförflyttningen under Fortsättningskriget. I de båda kapitlen tar jag upp de organisationer 

som bildades och skildrar deras verksamhet. I samband med huvudkapitlet har jag ett 

underkapitel som beskriver vilka orsaker som fanns för att sända i väg barn från Finland till 

Sverige under kriget. I slutet av arbetet har jag tagit med 6st bilagor. Den första bilagan 

handlar om hur många barn som sändes till Sverige och vilka år det skedde. Den andra 

bilagan innehåller en tabell på vilka områden som barnen sändes från i Finland och antalet 

barn. Den tredje bilagan visar till vilka områden i Sverige barnen kom och hur många de var. 

Den fjärde bilagan visar sedan en åldersstruktur på de finska krigsbarnen. Den femte bilagan 

innehåller en intervju av ett finskt krigsbarn. Den sjätte bilagan visar en kopia av en autentisk 

lapp som barnen bar runt halsen då de skickades iväg till Sverige.  

 

Resultatet av studien i korthet var att organisationen kring de finska krigsbarnen såg likartad 

ut i de båda länderna vid de båda krigen. En central myndighet hade det övergripande 

ansvaret och under sig hade den flera lokala kommittéer som skötte det praktiska.  
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1 Inledning  

 

I dagens tv nyheter förekommer ofta uttrycket ensamkomna flyktingbarn som kommer till 

Sverige. Man får intrycket att de här är något nytt som har kommit till Sverige. Men om man 

går 70 år tillbaka i tiden så förekom barnförflyttningar redan då. Under andra världskriget, då 

Finland hade två separata krig (Vinterkriget och Fortsättningskriget) mot Sovjetunionen 

sändes det 70 000 små barn från Finland till Sverige. Denna överföring av barn från Finland 

till Sverige brukar man kalla ”världens största barnförflyttning.” Cirka 15 000 återvände inte 

till Finland utan adopterades av sina svenska fosterfamiljer. Krigsbarn skickades även till 

Danmark och Norge, men i mycket mindre skala.  

 

Det var ändå inte första gången som Sverige var mottagarland för barn som sändes bort från 

krigsdrabbade länder. Efter Första världskriget ordnade Sveriges Röda Kors transporter av 

nödlidande barn från Baltikum, Tyskland, Sovjet och Österrike till fosterfamiljer i Sverige. 

Det var dock i mindre skala än vad som blev fallet med de finska krigsbarnen. 

 

Med tiden när det var dags för mig att skriva denna C-uppsats kom jag fram till att detta ämne 

skulle vara intressant att skriva om. Dels för att jag själv kommer från Finland (Åland) och 

dels för att min mormor var krigsbarn i Halland i Sverige. Redan på högstadiet, i samband 

med ett projektarbete, valde jag att göra en studie av hur min mormors historia såg ut. Detta 

gjorde att jag besökte Riksarkivet i Stockholm där det finns mycket information i denna fråga. 

Då föddes även idén att någon gång i framtiden göra ett mer omfattande arbete i detta ämne.  

 

Ännu idag förekommer det att Sverige är mottagarland av nödlidande barn från krigshärjade 

platser i världen så ämnet är aktuellt också idag. Debatten har ofta behandlat frågan om det är 

rätt att separera barn från sina biologiska föräldrar och hur separationen påverkar barnen. Jag 

kommer dock i denna uppsats inom kulturgeografin att mera inrikta mig på de organisatoriska 

frågorna hur barnförflyttningen skedde, vad som gjorde att barnförflyttningen blev aktuell och 

vem och vilka som höll i trådarna. I detta sammanhang är det också viktigt att förstå varför 

relationerna mellan Finland och Sovjetunionen utvecklades till krig. 
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1.1  Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur de svenska och de finska myndigheterna 

organiserade avskickandet och mottagandet av de finska krigsbarnen. För att förstå varför 

barn skickades från Finland till Sverige under krigen tar jag även upp i denna studie också 

upp Finlands relation till Ryssland/Sovjetunionen från 1800- talets slut till Fortsättningskriget 

1941 mellan de båda länderna.   

  

Frågeställning för arbetet : 

- Vilka svenska och finska myndigheter hade ansvaret kring de finska 

krigsbarnen? 

- På vilka sätt arbetade dessa myndigheter.? 

- Hur uppstod organisationerna runt barnförflyttningen? 

 

1.2 Metod  

För att kunna göra denna uppsats skall jag göra en litteraturstudie. Jag har valt denna metod 

att göra min uppsats med anledning av att det material som finns tillängligt av naturliga skäl 

är tryckt material. Eftersom händelserna ligger ca.70 år tillbaka i tiden kan det också vara 

svårt att genomföra intervjuer.  

 

Denna C-uppsats har även inslag av en arkivstudie då jag har för avsikt att inhämta 

information från riksarkiven i Stockholm och Helsingfors.  

 

Eftersom jag skriver denna uppsats som en litteraturstudie bygger uppsatsen till största delen 

på några böcker som är centrala i ämnet. En av de viktigaste böckerna är Pertti Kavéns bok 

”70 000 små öden, Finlands krigsbarn”. Pertti Kavén, som själv var ett finskt krigsbarn, tar i 

sin bok upp information som finns i de båda riksarkiven. En annan bok som är användbar är 

skriven av Annu Liikkanen, ”Med lapp om halsen”. Hennes bok bygger på arkivmaterial men 

också på intervjuer som hon har gjort med vuxna krigsbarn. Sinikka Ortmark-Almgren har 

varit redaktör för antologin ”Krigsbarns erinran” där de finska krigsbarnen själva skriver om 

sin historia, och där det finns information om de myndigheter som verkade vid denna tid. 

Dessa böcker kompletterar varandra och ger en bra bild av det som hände.    
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I den historiska delen av uppsatsen som skall förklara varför barnen skickades iväg är två 

böcker av särskilt intresse. Dels ”Vår historia 4”, skriven av Holger Ahlskog och Sören 

Sundholm, och dels ”Finlands historia band 4,” skriven av Henrik Meinander.  

 

1.3 Disposition och avgränsningar  

I det första kapitlet i uppsatsen kommer jag att behandla utformningen av uppsatsen. Jag tar 

upp varför jag skriver om detta ämne och beskriver mitt syfte och de frågeställningar jag har 

valt att arbeta efter. Jag fortsätter med att beskriva på vilket sätt jag har valt att utföra detta 

arbete. Jag beskriver även min litteratur. Därefter tar jag upp tidigare forskning och teori kring 

ämnet. I empiridelen som följer börjar jag med att beskriva Finlands historia i korthet från 

självständighetsförklaringen till Fortsättningskrigets slut 1944. Efter det behandlar jag det 

som är huvuddelen av arbetet - Finlands och Sveriges roller i överflyttningen av krigsbarnen. 

Efter det presentar jag det som jag kommit fram till i en slutdiskussion.  

 

På grund av arbetets längd och den tid som vi har på oss att skriva detta arbete har jag valt att 

begränsa min undersökning till att gälla förflyttningen av barn från Finland till Sverige och att 

inte fördjupa mig i förflyttningen av finska barn till Norge och Danmark. Jag har även valt att 

inte desto djupare gå in på hur barnen påverkades av denna förflyttning. Detta för att en sådan 

studie kräver en egen uppsats.  
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2. Tidigare forskning 

 

Litteratur som handlar om de finska krigsbarnen finns både i form av litteratur som de finska 

krigsbarnen skrivit själva och dessutom finns det också litteratur i form av vetenskapliga 

avhandlingar.  

 

Erik Carlquist har skrivit en doktorsavhandling som handlar om den svenska Finlandshjälpen 

under vinterkriget 1939-1940. Carlquists undersökning visar att den svenska hjälpen var stor och 

att den hade betydelse för de starka band som sedan uppkom mellan Sverige och Finland efter 

Finlands krig mot dåvarande Sovjetunionen. 

 

 Före detta krigsbarnet Annu (Edvardsen) Liikkanen skrev på 1970-talet boken Det får inte hända 

igen. Boken var starkt kritisk till barnförflyttningarna och den startade en debatt om denna fråga i 

Sverige. Författaren, som var journalist, byggde upp boken med intervjuer och statistik. 

Edvardsen hade åsikten att orsaken till barnförflyttningarna till största delen var av materiell natur 

och att man inte i tillräcklig grad vägde in hur barnen skulle påverkas emotionellt av att skiljas 

från sina familjer. Hon menar också att intervjuerna visade på det faktum att skillnaden mellan 

länderna var så stor att när barnen sedan kom tillbaka till Finland hade de svårt att återanpassa sig. 

Detta på grund av att de hade vant sig vid en annan miljö och en annan standard. Återkomsten till 

hemlandet blev ofta en chock för barnen som kände sig oönskade och vilse i både språk och 

identitet. 

 

Den grundligaste undersökningen av orsakerna till evakueringen har Pertti Kavén gjort i sin bok 

70 000 små öden. I texten finns källhänvisningar och boken kan sägas uppfylla grundläggande 

vetenskapliga kriterier. Kavén fokuserar i sin bok på orsakerna till evakueringen. Han menar att 

arkivmaterial och statistik bevisar att barnförflyttningen inte var helt nödvändig på grund av 

livsmedelsbristen i Finland utan att den också hade en orsak i att svenska familjer hade en önskan 

att vilja ta hand om finska krigsbarn. Det blev ett slags tryck på att finska barn skulle komma till 

Sverige. I och med detta kunde svenskarna göra något mer konkret än att bara skänka pengar för 

humanitär hjälp. Kavéns slutsats är att man bör lära sig av det finska misstaget att sända bort sina 

barn under krig eftersom det har visat sig att de finska barnen fick tydliga psykiska men för livet 

och Finland tappade även en del av sin befolkning. 
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Riksförbundet för finska krigsbarn som gett ut Krigsbarns erinran – snäll, lydig och tacksam 

innehåller en sammanfattning av krigsförloppet och evakueringen. Där finns kapitel där krigsbarn 

berättar om sina minnen och en avslutande del där man redovisar resultatet av en enkät.  

Fil.mag. Pentti Käppi ger i boken en saklig sammanfattning av främst Kavéns och De Geers 

böcker. Bokens mest intressanta del är den där barnen i vuxen ålder har fått beskriva sina 

erfarenheter  

 

Katia Båsk har publicerat en forskningsrapport med titeln Finländska krigsbarn i Sverige som 

belyser krigsbarnens öden ur ett etnologiskt perspektiv. Hon har gjort en undersökning av hur 

bytet från en finsk till en svensk miljö påverkade de finska krigsbarnens etniska identitet. Båsk 

intervjuade 52 personer som varit inblandade i evakueringen. Hennes slutsats är att barnens 

identitet påverkades. Speciellt gällde detta de yngre barnen av vilka många vistades i Sverige en  

längre tid. Dessa barn blev mer assimilerade i samhället och började betrakta sig själva som 

svenskar. De hade följaktligen också de största problemen med att återanpassa sig till den finska 

miljön. Båsk argumenterar i rapporten för att de yngsta barnen som stannade i Sverige mer än ett 

år borde ha fått stanna i Sverige. Då hade deras känsla av rotlöshet förmodligen varit mindre i 

vuxen ålder. De barn som var i skolåldern då förflyttningen skedde hade mindre problem att 

återanpassa sig när de flyttade tillbaka. De hade i den åldern redan en förankrad finsk etnisk 

identitet innan de förflyttades till Sverige. Båsk tar även i sin forskningsrapport upp krigsbarnens 

erfarenheter av den svenska skolan. Hon har i sina intervjuer visat att flera av krigsbarnen i vuxen 

ålder uttalat sig om att den svenska skolan var lättare och roligare än den finska.  Endast ett fåtal 

av intervjupersonerna kunde erinra sig ha blivit särbehandlade på grund av att de kom från 

Finland. För övrigt ansågs det inte finnas några större skillnader mellan ländernas skolor. 
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3 Bakgrund till Finlands relation med Ryssland/Sovjetunionen 

 

För att ni som läsare av detta arbete skall förstå det läge som Finland befann sig i när de 

skickade iväg 70 000 barn till Sverige börjar uppsatsen först med en historisk tillbakablick 

över förhållandena som rådde vid denna tid. 

 

3.1 Före självständighetsförklaringen den 6 december 1917.   

Finland tillhörde det dåvarande tsardömet i Ryssland efter kriget mellan Ryssland och Sverige 

1808-1809 då Finland gick förlorat för Sverige.1 Under den senare delen av 1800- talet och 

början av 1900-talet fördes det en förryskningspolitik i Finland.  Förryskningspolitiken 

började när Finland, som var en självstyrande del av det dåvarande tsar Ryssland, hade en 

långtgående självstyrelse. Förryskningspolitiken inleddes med Februarimanifestet 1899, där 

Finlands miste mycket av sin självstyrelse och ryska lagar började gälla också i Finland.2 

 

1905 utbröt det en revolution i det dåvarande Ryssland. Denna revolution hade sin bakgrund i 

Rysslands krig mot Japan som skedde 1904. Förlusten för Ryssland där gjorde att 

revolutionen misslyckades till en viss del. Tsaren behöll makten i det dåvarande Ryssland 

men var tvungen att införa nya reformer. För Finlands del innebar dessa reformer att den 

dåvarande förryskningspolitiken avstannade och att det blev allmän rösträtt samt att ett 

enkammarparlament infördes.3 

 

Före Första världskriget hörde Finland till Ryssland. Till följd av att förryskningspolitiken 

åter hade kommit igång före kriget hade börjat och när man sedan i Finland såg hur krigets 

utgång skulle bli sände man ett antal unga män till Tyskland (jägarrörelsen). Denna grupp 

skulle efter att den var färdig utbildad komma tillbaka till Finland för att där föra en kamp mot 

Ryssland för att Finland skulle bli självständigt.4 

 

 

 

 

                                                 
1 Nyberg, Folke (1996) Vändpunkter i Finlands Historia. Helsingfors: Söderström & Co  s. 10 
2 Nyberg 1996 s. 62-68 
3 Nyberg 1996 s. 71-73 
4 Nyberg 1996 s. 77-79 
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I februari 1917 utbröt en revolution i Ryssland. Denna revolution lyckades till skillnad mot 

den tidigare och tsaren störtades. Revolutionen skedde på grund av att det fanns ett utbrett 

missnöje mot tsaren och det pågående kriget mot Tyskland. Att revolutionen lyckades förde 

med sig att en tillfällig borgerlig regering bildades i Ryssland. En andra revolution kom att 

utbryta i oktober samma år och det var då kommunisterna tog makten. Bakgrundsorsaken till 

denna revolution var liksom i den första revolutionen det fortsatta kriget mot Tyskland.5  

 

3.2 Finland blir självständigt   

När den första ryska revolutionen skedde förde den med sig en osäkerhet för Finlands del. 

Den tillfälliga ryska regeringen försökte charma de finska beslutsfattarna med att man 

avslutade den dåvarande förryskningspolitiken som då ännu rådde. Man lät exempelvis den 

finska lantdagen6 sammanträda för första gången sedan 1914.7  

 

Lantdagsreformen hade fört med sig att en senat skulle finnas och med den nya ryska politik 

som fördes utnämndes det en ny senat. 1916 hade det trots förryskningspolitiken hållits val till 

lantdagen. Resultatet som följde av detta val var att det socialdemokratiska partiet fick 

majoritet. Denna majoritet utnyttjade man till att genomdriva olika sociala reformer.  

 

Tillsammans med dessa sociala reformer försökte man också genomföra en så kallad maktlag. 

Denna maktlag innebar att lantdagen skulle överta tsarens uppgifter i Finland utom i utrikes- 

och försvarsfrågor där Ryssland skulle bestämma. Denna maktlag ogillades av de ryska 

myndigheterna och de upplöste därför lantdagen och utlyste nyval. Den nya lantdagen blev till 

skillnad mot den förra en seger för de borgerliga partierna.8  

 

När sedan kommunisterna genom revolutionen i november 1917 tagit makten i Ryssland 

innebar det att det borgerligt styrda Finland snabbt ville minska Rysslands makt i Finland. 

Detta på grund av att man var orolig att revolutionen skulle sprida sig också till Finland. 

Genom att de borgerliga partierna var störst i lantdagen kunde man tillsätta en borgerlig 

senat.9 

 

                                                 
5 Nyberg 1996 s 82-85 
6 Motsvarar dagens riksdag. 
7 Nyberg 1996 s 82-85 
8 Nyberg 1996 s. 85 
9 Ibid s. 85 
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Den nya senaten lade fram ett förslag angående självständighetsförklaringen och den 6 

december 1917 röstade 100 ledamöter i den finska lantdagen för förslaget medan 80 

ledamöter röstade mot. Ryssland under ledning av Lenin, var först med att erkänna Finlands 

självständighet. Andra länder som följde efter var Sverige, Tyskand och Frankrike.10  

 

3.3  Finska inbördeskriget Januari -  Maj 1918.       

De röda eller socialisterna accepterade inte den nya lantdag som hade vunnit i nyvalet 1917 

efter att lantdagen tidigare blivit upplöst. De ansåg att det hade varit en felaktig upplösning av 

lantdagen från Rysslands sida. Samtidigt som detta skedde var det kris i det finska samhället 

på grund av att arbetslösheten ökade. En stor del av orsakerna till krisen berodde på att de 

ryska vapenbeställningarna hade minskat kraftigt. Det pågående första världskriget gjorde 

också att handeln minskade kraftigt med andra länder. Detta gjorde att det blev brist på mat 

och andra varor. Denna brist var värst för de lågavlönade i samhället. Dessa människor 

började samlas och strejker uppkom.11 

 

I november 1917 utlyste socialisterna en generalstrejk. Socialisterna lade fram ett program 

som kallades ”Vi kräver”. Där lade de fram krav på samhällsförändringar, bland annat att 

senaten inte längre skulle finnas och beskattningen skulle förändras. När detta inte gick på 

fredlig väg ville de finska socialisterna göra revolution i samhället liksom kommunisterna 

hade gjort i Ryssland. Rysslands ledare tog inte ställning i konflikten utan ställde sig neutral 

men de gav omfattade hjälp till den röda sidan både med material och frivilliga.12       

 

Under denna tid hade Finland inte någon egentlig polismakt utan den borgerliga sidan började 

bilda så kallade skyddskårer medan socialisterna började bilda så kallade röda garden( 

Finlands socialistiska konspiration i början av 1900 talet) . De borgerliga partierna 

accepterade inte kraven från de socialistiska partierna och de ville att de vita garderna 

skyddskårerna ( Finsk frivillig försvarsorganisation av svenska hemvärns typ 1917-1944 som 

bildades inför finska inbördeskriget)  skulle de avväpna den ryska militären som fortfarande 

fanns i landet.13 

 

 

                                                 
10 Nyberg s. 85-86 
11 Ahlskog, Holger/Sandholm, Sören (1996). Vår historia 4.  Helsingfors: Söderström & Co  s 33-36 
12 Ibid s. 33-36 
13 Ibid s.33-36 
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Till ledare för de vita valdes Gustaf Mannerheim som tidigare hade varit officer i den ryska 

tsarens armé. De vita garderna fick vapen från Tyskland. Den vita sidan såg också till att de 

jägare som hade utbildats i Tyskland kom hem för att ansluta sig till dem.  

 

Eftersom den röda sidan inte hade någon egen militär såg man en chans från den vita sidan att 

utnämna de vitas skyddskårer som Finlands armé. Detta uppfattades från den röda sidan som 

en krigsförklaring. Den röda sidan samlades i Helsingfors där de intog stridsberedskap. I Vasa 

i finska Österbotten samlades Mannerheim och andra från den vita sidan.14 

 

Den 28 januari 1918 samlades de vita gardena till ett angrepp på den ryska militären som 

fanns i Vasa. Detta angrepp lyckades och de vapen som hittades beslagtogs. Vid samma 

tidpunkt tog socialisterna makten i Helsingfors och bildade en röd folkregering. De veckor 

som följde blev det en tydlig linje i inbördeskriget - de röda behärskade södra Finland och 

avväpnade också de vita skyddskårerna, medan den vita sidan hade kontrollen över mellersta 

och norra Finland. Gränsen var norr om Björneborg och Tammerfors till Karelska näset och 

Ladoga. De vitas högkvarter var i Vasa medan de röda hade sitt högkvarter i Helsingfors.15  

De röda hade som taktik att man skulle skära av den vita sidan i två delar, det första anfallet 

från de rödas sida var i Haamamäki, men det misslyckades. Att anfallet misslyckades kan ha 

en grund i att de vita hade fått förstärkning från jägarna som hade utbildats i Tyskland. När de 

vita hade segrat i slaget tvingades de röda att retirera till Tammerfors där krigets största slag 

ägde rum. Samtidigt som detta slag ägde rum landsteg tyska trupper i södra Finland. Detta 

efter att den vita sidan hade kallat in hjälp från Tyskland. De vita tog kontrollen över 

Tammerfors medan tyskarna tog kontrollen över Helsingfors. Det sista slaget i inbördeskriget 

skedde i den dåvarande finska staden Viborg, då de vita skar av flyktvägen till Ryssland för 

de röda.16 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Nyberg 1996 s. 86-87 
15 Ibid s. 86-87 
16 Ibid s.86-87 
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Effekterna av inbördeskriget var att på båda sidorna fanns 3000-4000 döda, men den kanske 

största efterverkningen av inbördeskriget var att det blev en djup spricka i det finska 

samhället. De röda avrättade under kriget 1600 av de vita och dessa svarade med att avrätta 

8000 av de röda.  Eftersom det var de vita som hade segrat i kriget tillfångatogs nästan 80000 

av de röda. Detta var nästan hela deras styrka och de spärrades in i olika fångläger runt om i 

Finland. De vita betraktade också de röda som landsförrädare som ville förhindra att Finland 

skulle förbli självständigt.17 

 

Tiden efter inbördeskriget handlade dels om att bygga en stat och dels om att skaffa kontakter 

med andra stater och dels om att bygga upp ett demokratiskt styrelseskick.18   

 

3.4 Vinterkriget 

På 1930-talet växte det fram en stark och demokratisk syn på samhället i Europa men i flera 

länder bildades det diktaturer. De främsta exemplen på dessa var Tyskland och 

Sovjetunionen. Dessa båda länder skapade sedan, genom sina utrikesministrar, 

Molotov/Ribbentrop-pakten i augusti 1939. I avtalet bestämdes gränserna för de båda 

stormakternas intressesfärer i Östeuropa och vilka gränser de båda staterna skulle ha efter 

införlivandet av andra stater. Finland var i detta avtal en självklar del av ett utvidgat 

Sovjetunionen.19 

 

Sovjetunionen hade i Molotov/Ribbentrop-pakten fått en stor handlingsfrihet gällande 

Estland, Lettland, östra Polen och Finland. Men Litauen var också en del som Sovjetunionen 

hade intresse av. Hösten 1939 kom Estland, Lettland och Litauen att gå med på att tillåta 

sovjetiska militärbaser inom sina gränser.20 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17  Nyberg 1996 s 86-87 
18 Nyberg 1996 s 96 
19 Meinander, Henrik (1999). Finlands historia band 4. Helsingfors: Schildts s. 180 
20 Meinander 1999 s. 180-181 
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I oktober ställde man från Sovjets sida följande krav till Finlands förhandlare i Moskva (som 

hade kallats dit för Sovjet ville diskustera ”vissa” frågor).  

- Finland skulle arrendera ut Hangö udd på trettio år för en sovjetisk 

flottbas. 

- Finland skulle överlämna några öar i Finska viken. 

- Den finsk-sovjetiska gränsen på Karelska nästet skulle flyttas västerut. 

- Finska befästningar på Karelska näset skulle förstöras. 

- Finland skulle överlämna västra delen av Fiskarhalvön vid Norra ishavet. 

Som kompensation skulle Finland få ett dubbelt så stort område i fjärrkarelen.  

 

Finland ställde sig kallsinnigt till dessa krav. Dels hänvisade man till sitt lands neutralitet och 

dels att ge upp Hangöudd såg man som att ge upp Helsingfors. Det som de finska 

förhandlarna kunde tänkas ge upp var några av inneröarna i Finska viken. Förhandlingarna 

mellan länderna gick inte framåt och ingen lösning kom till. Sovjetunionen menade då att de 

var dags för militären att ”göra upp.”21 

 

26 november avfyrades det skott i den sovjetiska byn Manila som då låg bara någon kilometer 

från den då rådande gränsen. Sovjetunionen anklagade den finska regeringen. Dels att man 

bröt mot ländernas non-aggretionspakt från 1934, och dels att man hotade Leningrads 

säkerhet. Från Finlands sida ville man göra en undersökning av skotten i Manila. Detta 

vägrade Sovjetunionen att gå med på och de gick istället till anfall mot Finland.22 

 

Den sovjetiska armén var totalt överlägen Finlands om man ser till antalet soldater och 

krigsmateriel på bägge sidor. I början av kriget upprättade Sovjetunionens ledare Stalin en 

finsk ”skuggregering” och förhandlade med den regeringen. Stalins åtgärd att bilda denna 

finska röda regering enade det finska folket.  Man insåg då att Sovjetunionens plan inte bara 

var att ta de områden man hade begärt i förhandlingarna utan man ville erövra hela landet.23 

 

                                                 
21 Meinander 1999 s. 181-185 
22 Ibid s.181-185 
23 Meinander 1999 s 186-212 
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Förutom att man anföll det Karelska näset anföll den sovjetiska armen också Mellersta 

Finland (detta för att dela Finland i två delar) och också norra Finland, dels vid Petsamo som 

Sovjetunionen intog och dels vid Salla puckeln.24   

 

På karelska näset försvarade sig de finska trupperna med en försvarslinje som var halvfärdig, 

medan man längre upp använde sig av så kallade ”motti” strider. Med denna typ av strid 

menades att man på skidor samt med en god lokalkännedom skar av den sovjetiska armén och 

tog hand om den del för del. Dessa strider och det så kallade avvärjningskriget gjorde stort 

intryck utomlands och omvärlden var imponerad hur bra Finland stod emot den sovjetiska 

armén. Sovjetunionen uteslöts även från NF25 efter angreppet på Finland. Omfattande 

materiell hjälp sändes till Finland från olika länder och dessutom bidrog Sverige med en 

frivilligkår som omfattade 9000 man.26 

 

I januari 1940 meddelade Sovjetunionens ledare att man låtit ”skuggregeringen” falla och att 

man var villig att förhandla med Finlands lagliga regering. I februari 1940 gick man ändå från 

sovjetisk sida till en stor offensiv på det Karelska näset. Detta anfall gick betydligt bättre för 

Sovjetunionen och Finland tvingades till förhandlingsbordet då man insåg att man inte kunde 

få mera hjälp från utlandet.27 

 

Den 6–7 mars flög en finländsk delegation, ledd av statsminister Ryti, via Stockholm till 

Moskva. Den 12 mars undertecknades fredsavtalet och den 13 mars upphörde striderna. 

Viborg var då ännu i finländska händer. Finland avträdde sydöstra delen av landet med 

städerna Viborg, Kexholm, Sordavala dessutom ett område öster om Salla samt sin del av 

Fiskarhalvön vid Petsamo. Hangö hyrdes ut till Sovjetunionen som deras flottbas för en tid av 

30 år. Finska förhandlare menade att man förlorat kriget men vunnit freden.28 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Meinander 1999   s.186-212 
25 NF (Nationernas förbund) var föregångaren till dagens FN (Förenta nationerna) 
26 Meinander 1999  s.186-212 
27 Ibid s. 186-212 
28 Ibid s. 186-212 
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3.5 Fredstiden mellan Vinterkriget och Fortsättningskriget 

Under tiden av fred efter Vinterkriget från mars 1940 till att Fortsättningskriget började i juni 

1941 skedde det förändringar i Europa. De båda länderna Danmark och Norge ockuperades av 

Tyskland från april 1940, alltså en månad efter att Vinterkriget tagit slut. Någon månad senare 

hade också den tyska armén besegrat Frankrike och tvingat Storbritannien tillbaka till sitt eget 

land.29 

 

I slutet av sommaren 1940 hade också Sovjetunionen lagt beslag på Estland, Lettland och 

Litauen. Denna manöver från Sovjetunionens sida tolkades av de finska politikerna till att 

Vinterkriget hade varit rätt för att Finland skulle förbli självständigt. Samtidigt försökte 

Finland få till någon slags union eller försvarsförbund med Sverige. Den svenska regeringen 

vidhöll sin neutralitet och ville inte ingå i ett sådant förbund med Finland. En sådan union 

eller försvarsförbund hade inte heller godkänts av Sovjetunionen30  

Den 1 september 1940 begärde Sovjetunionen att få skicka dagliga sovjetiska 

järnvägstransporter till/från Hangöområdet som då tillhörde Sovjetunionen. Genom att 

Finland godkände denna trafik för Sovjetunionen blev det senare enklare för Finland att 

godkänna Tysklands krav på att få transporterna trupp till Norge över finskt territorium. Detta 

godkände Finland, men först efter att Sverige ingått ett liknande avtal med Tyskland.31 

Finland blev då tvunget att välja sida Tyskland eller Sovjetunionen. Eftersom Sovjetunionen 

var det land som man i Finland såg som det största hotet mot sin självständighet valde man att 

förhandla om militärt stöd från Tyskland. Tyskland ville gå i krig mot Sovjetunionen och man 

ansåg att Finland skulle kunna vara en bra allierad i ett sådant anfall.32  

Tyskland hade i februari 1940 gett Finland rådet att man snabbt skulle sluta fred med 

Sovjetunionen, samtidigt sade man också från tysk sida att Finland skulle få tillbaka sina 

förlorade områden.33  

 

 

                                                 
29 Meinander 1999 s.213-214 
30 Meinander 1999  s.214-216 
31 Meinander 1999  s.217-227 
32 Ibid s.217-227 
33 Ibid s. 217-227 
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På hösten 1940 begärde den sovjetiska utrikesministern Molotov av Hitler att man skulle få 

anfalla Finland men detta godtog inte Hitler för han hade redan satt upp planer för följande år 

och i dessa planer ingick Finland. På hösten fördes sedan tysk/finska förhandlingar som 

främst handlade om militärt bistånd mellan Tyskand och Finland.34 

3.6 Fortsättningskriget  

I juni 1941 gick Tyskland till anfall mot Sovjetunionen. Hitler höll ett radiotal där han sade att 

Finland stred tillsammans med Tyskland. Den finska regeringen förnekade dessa uppgifter, 

men den sovjetiska regeringen godtog inte den finska dementin och den 25 juni 1941 

bombade sovjetiska bombplan städerna Helsingfors, Åbo och Borgå. Statsministern i Finland 

höll då ett radiotal där han konstaterade att Finland på nytt var i krig mot Sovjetunionen.35 

Efter dessa händelser förklarade Finland krig mot Sovjetunionen den 26 juni 1941. Då inledde 

den finska armén tillsammans med de tyska trupper som då fanns i Finland, ett anfall mot 

Sovjetunionen.  Storanfallet mot Sovjetunionen på det Karelska näset och norr om Ladoga 

inleddes den 10 juli. I slutet av augusti hade den finska armen ryckt fram till den gamla 

gränsen som gällde fram till Vinterkriget.36 

Under fortsättningskriget ockuperade Finland områden öster om den gamla gränsen i östra 

Karelen.  Det fanns olika anledningar till detta. Förutom de ideologiska och politiska 

resonemangen fanns det också militära anledningar. Den så kallade Trenäslinjen var enklare 

att försvara än den gamla gränsen och med Tyskland som stöd skulle det vara möjligt. Det 

fanns också ekonomiska motiv, östra Karelen hade stora skogar som den finska 

skogsindustrin kunde utnyttja.37 I praktiken kom dessa områden aldrig att tillhöra Finland utan 

den finska riksdagen förklarade att enbart de områden som förlorats i Vinterkriget tillhörde 

Finland. Skötseln av områdena som ockuperats handhades av en militärförvaltning.38 

 

 

                                                 
34 Meinander  1999 s.217-227 
35 Meinander 1999  s.227-267 
36 Ibid s. 227-267 
37 Ibid s. 227-267 
38 Meinander 1999  s.227-267 



 18

I december 1941 avslutade Finland sitt anfallskrig och sedan inleddes det så kallade 

ställningskriget som skulle komma att pågå i två och ett halvt år. På Finlands nationaldag den 

6 december 1941 beslöt den finska riksdagen att de områden som man förlorat i Vinterkriget 

skulle tillföras Finland och att gränsen skulle följa gränserna från freden i Dorpat.39 

När Tyskland förlorade slaget vid Stalingrad försökte Finland skapa lite distans mellan de två 

länderna och Finland började mer och mer ett separat krig skilt från Tysklands krig. 

Förhandlingar om fred förekom under hela året 1943, men man kom inte fram till något avtal. 

Sovjetunionen förklarade den 8 februari att man var redo att sluta fred. USA ville att Finland 

skulle förbli självständigt och Sovjetunionens ambassadör i Washington meddelade att landet 

inte tänkte ockupera hela Finland. Finländarna fick samma garantier från den sovjetiska 

ambassadören i Stockholm. Finland krävde som grund för fredsförhandlingarna att landet 

skulle få bibehålla 1939 års gränser, men man fick som svar att man var välkomna att 

förhandla om fred i Moskva, men att dessa områden inte skulle komma ifråga40 

 Vid de allierades konferens i Teheran i december 1943 hörde det till Stalins krav att återfå 

1940-års gränser. Sovjet skulle ha antingen Hangö eller Petsamo och att krigsskadestånd 

skulle betalas av Finland. De tyska trupperna skulle också ut ur Finland och den finska armén 

skulle demobiliseras. Den finländska regeringen gick igenom fredskraven på våren 1944 men  

regeringen kunde inte godta de krav som ställdes för man ansåg att kraven var omöjliga att 

uppfylla och därför godtog regeringen inte förslaget till fred.41 

Den Röda armén avslutade ställningskriget med att man anföll Karelska näset den 9 juni 1944 

och två veckor senare med ett anfall vid Svir. Fyra dagar efter landstigningen vid Normandie 

förklarade USA att Finland och dess ledare var tyskvänliga och beordrade den finske 

ambassadören Hjalmar Procopé att lämna USA.42 

 

 

 

                                                 
39 Meinander  s.227-267 
40 Ibid s.227-267 
41 Ibid s.227-267 
42 Ibid s.227-267 
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Den 19 juni kontaktades Tyskland av Finland med en förfrågan om militär hjälp. På kvällen 

den 21 juni anlände den tyske utrikesministern Joachim von Ribbentrop till Finland och 

meddelade att Tyskland skulle fortsätta stöda Finland ifall Finland skulle ingå en allians med 

Tyskland och fortsätta kriget mot Sovjet. Sovjetunionen meddelade då Finland att kravet om 

villkorslös kapitulation inte längre gällde och man meddelade Mannerheim, via Sverige, att 

man var redo att skriva under ett vapenstilleståndsavtal på villkoret att Mannerheim själv 

skrev under och inte någon riksdagsledamot. Ryti avgick därför som president den 1 augusti 

1944 och Mannerheim utsågs till hans efterträdare.43 

Sovjetunionens krav för att ingå vapenvila var att Finland skulle avbryta alla förbindelser med 

Tyskland. Regeringen röstade den 2 september ja till förslaget och därmed var Sovjetunionen 

redo att inleda vapenvilan den 4 september 1944 klockan 8.00 på det villkoret att finländarna 

meddelade tyskarna om de avbrutna förbindelserna. Den 19 september undertecknades sedan 

ett vapenstilleståndsavtal mellan länderna som senare blev ett fredsavtal i Paris 1947.44 

3.7 Villkoren i vapenstilleståndsavtalet / fredsavtalet.   

► Finland överlät de områden som förlorats i Vinterkriget samt Petsamo. Därtill skulle 

Porkkala utarrenderas till Sovjet på 50 år. Sovjetunionen skulle ges fri tillgång till 

området via finskt territorium 

► De tyska trupperna skulle fördrivas från landet och tysk egendom skulle överlämnas 

till de allierade. 

► Finland skulle krympa sin armé till 42 000 man. 

► Finland skulle betala 300 miljoner amerikanska dollar i krigsskadestånd under en 

period om 6 år och ersätta all egendom som förstörts eller erövrats från de överlåtna 

områdena. 

► Antisovjetiska och "fascistiska" organisationer skulle permanent förbjudas (däribland 

organisationen Lotta Svärd). Finsk organisation för kvinnor i Finland 1920-1944 

► Krigsförbrytarna skulle dömas. 

Dessutom skulle den tyska armen som fanns i landet fördrivas ur landet och den egna armén 

skulle i det närmaste upphöra.45 

                                                 
43 Meinander 1999  s.227-267 
44 Ibid s. 227-267 
45 Ibid s. 227-267 
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4 Organiseringen av krigsbarnens överflyttning   

 

 I detta kapitel kommer jag först att kort beskriva hur krigsbarn kom till Sverige redan i 

samband med Första världskriget. Sedan skriver jag om hur man organiserade evakueringen 

av de finska krigsbarnen under Vinterkriget och de organisationer som då uppstod och 

därefter fortsätter jag med motsvarande frågor vid tiden för Fortsättningskriget och de 

organisationer som då fanns.     

 

4.1 Krigsbarn till Sverige i samband med Första Världskriget 

Ordet krigsbarn uppkom med de transporter av barn som hade drabbats av Första världskriget. 

Det var det svenska Röda Korset som bildade ett speciellt utskott. Detta utskott hade till 

uppgift att organisera de praktiska frågorna kring överflyttningen av barn. Dessa barn kom att 

kallas krigsbarn. En inbjudan att ta emot krigsbarn skickades från Sverige till Polen, 

Tyskland, Österrike, Frankrike, Belgien och de baltiska staterna. Dessa länder förutom 

Frankrike, Belgien och Polen accepterade att skicka i väg krigsbarn.46 

 

 Den svenska staten ville att de länder som skickade i väg barnen skulle ha en egen 

organisation som skulle vara den instans som valde ut vilka barn som skulle skickas i väg. 

Denna organisation skulle även ordna att barnen blev läkarundersökta. Läkarundersökningen, 

inklusive kravet att barnen innan de kom till Sverige skulle hållas isolerade i åtta dagar, 

gjordes för att man inte ville ha in smittsamma sjukdomar i landet 47 

 

Av de barn som slutligen kom till Sverige utgjorde barnen från Tyskland och Österrike en 

majoritet. Det var också endast barn som var mellan 9-14 år gamla som kunde komma i fråga 

att få komma till Sverige. Under sommaren 1919 kom ca 419 barn till Sverige och dessa barn 

skulle placeras i familjer med en liknande klasstillhörighet som den egna biologiska familjen. 

Under de efterföljande åren överfördes det ett flertal barn till Sverige vilka senare skrev ner 

sina minnen av sin tid i Sverige efter Första världskriget. Dessa skrivelser spelade sedan en 

roll när Sverige tog emot finska krigsbarn under Vinterkriget och Fortsättningskriget.48 

 

 

                                                 
46 Kavén, Pertti  (1994): 70000 små öden.  Otalampi: Sahlgrens s. 14-17  
47 Ibid s. 14-17 
48 Ibid s. . 14-17 
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4.2 Krigsbarn till Sverige under Vinterkriget 

I Sverige uppstod under Vinterkriget en stor hjälprörelse till Finland som hade som slogan 

”Finlands sak är vår.” Det var inte bara hjälp till det finska försvaret som Sverige bidrog med 

utan också humanitär hjälp till Finland. I den humanitära hjälpen till Finland var insatsen att 

man tog emot krigsbarn en stor del.49 

 

Den 4 december 1939, då Finland var i krig mot Sovjetunionen, och det förekom 

stridshandlingar mot finska städer, samlades på initiativ av Maja Sander en grupp som ville 

hjälpa Finland. Maja Sander var gift med den svenska utrikesministern Rickard Sander.  Han 

var en Finlandsvän och ville att den svenska regeringen skulle bidra med mer militär hjälp än 

vad den gjorde. Fil dr Hanna Rydh, som var ordförande för Fredrika Bremerförbundet, var 

också med på denna träff  i Maja Sanders hem. Det var flera organisationer som då samlades 

som Svenska Röda Korset, Rädda barnen, Sveriges Lotta kår, Kvinnokommittén för spanska 

och franska barn, Frälsningsarmen, K.F.U.K., Rotaryklubben och Suomibyrån. Dagen efter 

bildades den Centrala Finlandshjälpen. Denna organisation hade inte bara krigsbarnsfrågan på 

sitt bord utan organisationen skulle överlag stötta Finland i kriget. En huvudorganisation som 

bestod av en styrelse och ett arbetsutskott bildades först. Därefter bildades i länen 

länskommittéer och under dessa bildades lokalkommittéer.50 

 

Det var dessa länskommittéer som senare sände ut förfrågningar till svenska familjer om att ta 

emot krigsbarn från Finland i sina egna hem.51  

 

Den finska legationen som fanns i Stockholm informerade det finska inrikesministeriet att det 

i Sverige fanns familjer som var villiga att ta emot finska barn i sina egna hem. I samma 

meddelande frågade man vart man skulle vända sig bland de finska myndigheterna. Samtidigt 

sade man att Sverige var villigt att ta på sig att leda en sådan operation. Det finska 

utrikesministeriet svarade att man inte ville sända i väg några barn utan man var mer 

intresserad över att få annan hjälp i lika stor utsträckning.52 

 

 

 

                                                 
49 Tarkiainen, Kari (1994).  ”Finnarnas historia i Sverige 2” SHS/NM  s 372 
50 Ibid s. 372 
51 Liikkanen, Annu (1995). Med lapp om halsen  Helsingborg:  Inter Terras   s 25-26 
52 Ortmark-Almgren, Sinikka (2004 ) Krigsbarns erinran snäll lydig tacksam. SinOA s. 19-22  
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Initiativtagarna till Centrala Finlandshjälpen åkte till Helsingfors för att tala med personer 

som hade inflytande över frågan och den 11 december 1939 hölls en presskonferens där man 

informerade att 5000 hem i Sverige var villiga att ta emot krigsbarn. In i det längsta fanns det 

kritik i Finland mot att sända krigsbarn till Sverige. Efter att Hanna Rydh och Rickard Sander 

besökte den finska överbefälhavaren Mannerheim (som hade organisationen Mannerheims 

Banskyddsförbund uppkallad efter sig) svängde opinionen. Mannerheims Barnskyddsförbund  

spelade senare en stor roll i frågan om de finska krigsbarnen. Efter att träffat delegationen från 

Centrala Finlandshjälpen gav Mannerheim också tillstånd till att transporter av barn till 

Sverige kunde påbörjas.53 

 

Den svenska organisationen blev förstatligad och prins Wilhelm blev dess ordförande och de 

två initiativtagarna Maja Sander och Hanna Rydh blev vice ordföranden. Dessa båda 

händelser gjorde att överflyttningen av de finska krigsbarnen fick större legitimitet. I 

december bildades också den Nordiska hjälpcentralen i Finland. Denna organisation hade till 

uppgift att ordna överflyttningen av de finska krigsbarnen från Finland till Sverige. 

Organisationen var uppbyggd på samma sätt som den svenska motsvarigheten.54  

 

Det finska socialministeriet som leddes av Karl-August Fagerholm och inrikesministern Ernst 

von Born, skapade de regler som skulle finnas kring denna överflyttning av barn från Finland 

till Sverige. En regel var att det bara var barn under12 år som skulle kunna komma i fråga för 

en överflyttning till Sverige. Till en början skulle mammor till barn under tre år också få följa 

med till Sverige.  I Fortsättningskriget mindes man dock inte att man skapat någon sådan 

regel. Man hade också den åsikten att en förflyttning av mammor till Sverige stred mot 

kriterierna. Enligt kriterierna skulle barn flyttas över om någon förälder jobbade i industrin. 

På grund av att det var kvinnorna som jobbade i industrin när männen var i krig bröt man mot 

kriterierna.55  

 

 

 

 

 

                                                 
53 Ortmark-Almgren 2004 s. 19- 22 
54 Ibid s. 19-22 
55 Kavén 1994 s. 49-53 
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Liknande organisationer som den Centrala Finlandshjälpen bildades senare i Danmark och i 

Norge. I förhandlingarna med de danska och norska myndigheterna spelade Fagerholm en stor 

roll. Under Vinterkriget var det 93 barn och deras mammor som åkte till Danmark och 107 

barn som åkte till Norge. På grund av reslängden till dessa båda länder blev det naturligt att 

det var Sverige som blev det land som tog emot flest krigsbarn och deras mammor. 

Under Vinterkriget var det även åldringar som kom till Sverige. Antalet transporterade 

personer till Sverige under vinterkriget var 12000 personer, av dem var 9000 barn och 3000 

var mödrar och åldringar.56 

 

De första barnen åkte från Finland till Sverige med fartyg den 15 december 1939. Med dessa 

barn följde också ett antal mödrar. Man ville också att barnen skulle placeras i hem som hade 

liknade hemförhållanden som rådde i hemlandet och att syskon där det var möjligt skulle 

placeras i samma familj.57 

 

Efter en tid insåg man användningen av transporter med båt inte längre fungerade.  Dels var 

orsaken att det hade bildats så mycket is att det var svårt att ta sig igenom den och dels var 

man rädd för de sovjetiska ubåtarna. Till båtarna hade barnen transporterats med tåg från olika 

orter i Finland. När man såg att transporterna med båt inte länge fungerade började man att 

transportera barnen med tåg till Haparanda i Sverige. Tågtransporterna av barn påverkades 

också av kriget och det hände att de fick söka skydd mot de sovjetiska bombplanen.58  

 

I slutskedet av kriget använde man sig också av flygtransporter mellan Finland och Sverige  

och man räknar med att ca 1000 barn flögs över till Sverige59  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Ortmark-Almgren 2004 s. 19-22 
57 Ibid s. 19-22 
58 Ibid s. 19-22 
59 Ibid s- 19-22 
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4.3 Barn skickades till Sverige under tiden mellan Vinterkriget och Fortsättningskriget  

Efter Vinterkriget avslutades de båda organisationerna Centrala Finlandshjälpen och Nordiska 

Hjälpcentralen. Barnen som hade förts till Sverige under kriget återfördes sedan till Finland, 

främst med båt men även med tåg efter att krigsbarnen bara hade varit i Sverige i några 

månader.60 

 

Fast det var fred i Finland var läget svårt för den finska nationen som helhet. Dels fanns det 

utrikespolitiska problem men det var även inrikespolitiska problem. De inrikespolitiska 

problemen bestod bland annat av inhemska flyktingar från de områden som Finland måste 

lämna till Ryssland. Sedan fanns det också problem med att det var brist på livsmedel och att 

det allmänt var brist på pengar.61 

 

I den situation som Finland befann sig i var läget värst för de finska barnen. I Sverige fick 

man då idén att man skulle erbjuda ett antal barn att komma över till Sverige under 

månaderna maj, juni, juli och augusti år1941.62  Det fanns ett stort intresse för denna fråga 

inte bara hos de finska familjerna utan också hos de finska myndigheterna.63 I maj 1941 

bildades således i Sverige Kommittén för finska sommarbarn. Denna kommitté leddes av 

överdirektör Hardy Göransson och advokaten Lars Östberg. Kommittén bestod också av flera 

frivilligorganisationer som Röda Korset, Rädda Barnen och andra liknande organisationer.64 

 

I maj ordnade Kommittén för finska sommarbarn att de första barnen fördes över till Sverige. 

Det var främst barn i förskoleåldern som skulle få resa och ”äta upp sig”. När 

Fortsättningskriget började i juni 1941 fanns det ca 700 barn i Sverige som hade överförts från 

Finland och totalt fanns det över 2000 finska barn i Sverige om man inkluderar de barn som 

kommit hit på privata initiativ.65 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Ortmark-Almgren 2004 s. 32-33 
61 Liikkanen 1995 s. 31 
62 Ibid s. 31 
63 Ibid s. 31 
64 Matvejevna, Siiri (1996 ).  Välkommen till Sverige. Köpenhamn: Akaki Books  s 3 
65 Kavén 1994  s. 62 



 25

4.4 Finska krigsbarn till Sverige under Fortsättningskriget  

När kriget på nytt hade kommit i gång väcktes tanken åter i Sverige att man skulle flytta över 

barn från krigets Finland till Sverige. I och med att man sedan tidigare var igång med att ta 

över finska sommarbarn till Sverige var tanken att man skulle öka takten i överföringen av de 

finska barnen. Tanken var också att det skulle vara svenska Röda Korset som skulle leda 

verksamheten eftersom de hade erfarenhet. Svenska Röda Korset hade organiserat transporter 

av krigsbarn till Sverige efter Första världskriget.  De barn som kommit till Sverige på 

sommaren 1941 fick då stanna och den kommitté som organiserat deras överfart ombildades 

sedan till Hjälpkommittén för Finlands barn. Detta namn stämde bättre ihop med den verksamhet 

som då fördes i kommittén.66 

 

Den svenska Hjälpkommittén hade följande uppgifter: 

 

► Överflyttning av friska barn från krigets Finland till Sverige. Dessa barn 

kom att vistas i enskilda hem, sjukhus eller barnhem under tiden i 

Sverige 

 

► Omhändertagande av sjuka barn. De sjuka barnen flyttades över med 

specialtransporter och lades sedan in på sjukhus i Sverige. 

 

► Ordna med barnbespisning i Finland under åren 1942-1944. Under dessa 

år fanns det bespisning i 32 städer i Finland för barn, mödrar och 

blivande mödrar. Det fanns föräldrar som inte ville sända i väg sina barn 

till Sverige och det var främst de som utnyttjade bespisningarna. 

 

► Ordna med ambulerande barnklinik i Finland som skulle användas på 

platser där människor hade svårt att ta sig till sjukhus. Denna klinik hade 

bland annat en röntgen som var till stor hjälp för diagnoser eftersom det 

vid denna tid fanns mycket tuberkulos i det finska samhället.67  

 

 

 

                                                 
66 Kavén 1994  s. 59 - 64 
67 RA/730111 A2:2 
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Tanken att återigen transportera krigsbarn från Finland till Sverige var lika främmande nu för 

finska myndigheter som den hade varit under Vinterkriget. Centrala kommittén för Finlands 

utlandshjälp menade att det fanns viktigare saker att lägga pengarna på. Det statliga svenska 

organet Rikskommittén för Finland var inne på en liknande linje och den skänkte 500.000 

kronor till familjer som hade drabbats av kriget.68 

 

Förhandlingar fördes sedan per brev mellan finska sommarbarnskommitténs medlemmar, 

finske socialministern Fagerholm och direktören för Centrala kommittén för Finlands 

utlandshjälp, Åke Garth. Den inställning som den finska socialministern hade var att om det 

kommit fram tillräckligt med pengar för att kunna genomföra förflyttningen av de finska 

krigsbarnen så skulle överflyttningen kunna ske. I ett telegram till den finske socialministern 

Fagerholm förklarade den svenska Kommittén för finska sommarbarn att man var villig att 

betala för transporten av de finska barnen. Man ställde upp ett villkor att den finske 

socialministern skulle bekräfta att man ville sända i väg barnen.69 

 

Utdrag ur Kavéns bok s. 63 

                                                 
68 Kavén 1994  s. 59 - 64 
69 Ibid s. 59-64 
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Fagerholm godtog förslaget och meddelande att han skapat en kommitté som skulle ha 

ansvaret för frågan. De finska myndigheterna ansåg sig inte ha ekonomiska medel för frågan 

om överflyttning men den svenska organisationen meddelade socialminister Fagerholm att 

man ställde 200000 mark till förfogande för den saken. Senare meddelade man från Sverige 

att man helt skulle stå för de ekonomiska kostnaderna.  Detta gjorde det möjligt att man kunde 

sända iväg 50000 barn från Finland till Sverige under Fortsättningskriget.70 

 

Den finske socialministern Fagerholm bildade i september Socialministeriets 

Barnskyddskommitté. Till dess huvuduppgift hörde att ett göra ett urval av de barn som skulle 

förflyttas till Sverige samt att organisera transporten av barnen till Sverige. Kommittén var 

den myndighet som i Finland beslutade över när barnen skulle förflyttas till Sverige, och när 

barnen skulle återvända. Kommittén var också den myndighet som beslutade hur många barn 

som skulle åka med i varje transport.71 

 

Till en början var det fyra olika kriterier som gällde för transport i Sverige.  

 

1. Karelska barn vars föräldrar lämnat dem för att arbeta med återuppbyggnad i det 

återerövrade Karelen.  

 

2. Barn från hem som hade skadats av bomber.  

 

3. Barn till invalidiserade föräldrar.  

 

4. Barn till stupade föräldrar som inte fick understöd som fadderbarn.  

 

Från 1942 utökades kriterierna med tre grupper:  

 

5. Barn från barnrika familjer.  

 

6. Barn till inkallad far och förvärvsarbetande mor.  

 

7. Barn till gravida mödrar som inte bedömdes klara sin ekonomi.72 

                                                 
70 Kavén 1994 s. 59 - 64 
71 Ibid s.59-64 
72 Kavén 1994 s.  67 - 68 
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En allmän rekommendation utfärdades om att barn i skolålder inte skulle skickas iväg men den 

gällde inte sjuka barn. Bestämmelserna gjorde det möjligt för föräldrar till tusentals barn att 

skicka i väg barnen till Sverige.73 

 

I de finska länen bildades det lokala kommittéer och de var dessa som hade det praktiska ansvaret 

med att välja ut vilka barn som skulle åka till Sverige och med att sköta de praktiska 

arrangemangen kring transporterna av barnen. Till dessa lokalkommittéer kunde mammorna 

vända sig om de hade frågor kring transporterna.74  

 

När Fortsättningskriget bröt ut började transporterna av barn till Sverige åter ta fart. Till en början 

använde man sig av transporter med båt, men på grund av de faror som detta medförde började 

man sedan att transportera barnen med tåg via Haparanda till Sverige. Till en början var det friska 

barn som åkte till Sverige. När sedan Sverige meddelade att de tog emot sjuka barn började man 

använda sig av flyget som ett transportmedel för de sjuka barnen på grund av att resan med tåg 

blev för lång för dessa barn.75 

 

Transportern av barn till Sverige under Fortsättningskriget kan man dela in i tre etapper:  

1) Den första etappen var 1941-1942 då speciellt barn från finska Karelen kom till Sverige. 

Oftast för att deras hem i den då återerövrande delen av landet, byggdes upp på nytt.  

2) Den andra etappen inföll när kriget sedan hade stabiliserat sig och de flesta av barnen 

återkom till Finland. De som skickades över till Sverige nu var mestadels sjuka barn. Men 

när Sovjetunionen i februari började med sina stora flygräder mot de stora finska städerna 

började barn att återigen skickas till Sverige. 

3) Den tredje etappen började och förstärktes av att Sovjetunionen började sitt storanfall på 

karelska näset och läget för Finland var dåligt och man ville då rädda över fler barn till 

Sverige. Sammanslaget sändes 55144 barn till Sverige av socialministriet och dess 

barnförflyttningskommitté. Dessutom tillkom de som rest på privata initiativ men där är 

statistiken mer bristfällig.76  

 

 

 

 

                                                 
73 Tarkiainen 1994 s. 374-382 
74 RA/730111 F1:1 
75 Liikkanen 1995  s. 22-32 
76 Ortmark-Almgren 2004 s 34-35 
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Innan avresan från Finland registrerades barnen av finska socialministeriets barnskyddskommitté. 

I Finland blev barnen läkarundersökta. De friska barnen skulle sedan ha ett friskhetsintyg då de 

kom till Sverige.  På grund av att denna läkarundersökning inte sköttes så noga i Finland blev 

barnen läkarundersökta på nytt då de kom till Sverige. När barnen kom till Sverige registrerades 

de av den svenska hjälpkommittén för att de finska föräldrarna skulle veta var barnen blivit 

placerade. Först placerades barnen i olika genomgångshem som fanns i ex. Boden, Örebro, Gävle, 

Göteborg och i Stockholm innan de sedan placerades i sina svenska fosterfamiljer, barnhem eller 

sjukhus.77 

 

De allra flesta svenska fosterfamiljerna fick sig tilldelat ett krigsbarn och endast i vissa fall fick de 

svenska familjerna själva välja vilket krigsbarn de ville ha. Innan de finska krigsbarnen fick 

komma till fosterfamiljerna skulle fosterfamiljerna granskas av de svenska myndigheterna. Denna 

granskning av de svenska fosterfamiljerna var hårdare i krigets början medan den i krigets 

slutskede i det närmaste upphörde.  De allra flesta av de finska krigsbarnen kom till bra svenska 

fosterfamiljer och endast ett fåtal kom till sämre hem78 

 

Enligt finska Krigsbarnsförbundet var det sammanlagda antalet finska barn som förflyttades under 

Vinter- och Fortsättningskriget uppskattningsvis 80000 om man inkluderar de som förutom till 

Sverige sändes till Norge och Danmark. För att få ett relativt storleksbegrepp på antalet så 

motsvarar detta antal ungefär det totala antal barn som föddes i Finland under år1939.79  För övrig 

åldersfördelning av de överförda finska krigsbarnen hänvisas till bilaga 4 s. 41 i denna uppsats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 RA/730111 F1:2 
78 Liikkanen 1995 s 46-50 
79 http://www.sotalapset.kotisivukone.com 
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Tabell 1.     Översända barn per transportsätt 

 

Överförda Barn År        med båt         med tåg         med flyg        summa     % 

1939-40  800 6200 1000 8000 12% 

1941  400 3500   500 4400   7% 

1942                      9700                 8300 1000             19000 29% 

1943  100   600 1400 2100   3% 

1944                    11000               16000 2700             29700 45% 

1945                      1300   500   600 2400   4% 

1946  500   400    900   1% 

Summa                    23800               35500 7200             66500*           100% 

                     36% 53% 11% 
 
Kommentarer till tabellen: 
• Nästan hälften av alla barntransporter från Finland skedde under 1944. 
Tågtransporterna svarade för 54 % av hela antalet det året. 
 
• Sett över hela tidsperioden 1939-1946 var tåg det helt dominerande 
transportsättet, med tyngdpunkt på åren 1940 och 1944. 
 
• År 1943 intog flyget en ganska framskjuten position i förhållande till de andra 
två transportsätten. Det året var egentligen en stor hemvändarperiod. Resorna 
till Sverige gällde i stor utsträckning sjuka barn. 
 
• 1945- och 1946-års transporter gällde troligen också svaga eller sjuka barn, 
som fick möjlighet att återkomma för vård. Bland dessa fanns helt säkert 
också barn, som fick återvända till fosterhem, p.g.a. anspassningssvårigheter i 
Finland. En del barn som transporterades med båt reste den korta vägen från 
Kemi till Haparanda för att undgå striderna mellan finska och tyska trupper i 
det s.k. Lapplandskriget. 
 

Källor: Centrala Finlandshjälpens antologi: ”Hur Sverige hjälpte Finland”, Sthlm 1940. 
och Pertti Kavéns: ”70 000 små öden” Bilagor Tabell 2. Med efterjustering av räknefel sam tillägg av uppskattat 
antal sjuka barn som reste till Sverige 1941. 
 

*Siffrorna avrundade. Uppgifterna för 1939/40 bygger på beräkningar80 

 

 

 

 

 

 
                                                 
80 http://terve.rossi.se/att/Transportstatistik.pdf 
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4.5 Orsaker till barnförflyttningen 

Den direkta orsaken till att barnen kom att transporteras till Sverige hade uppkommit på grund 

av kriget. Samtidigt som det finska beslutet att transportera barnen till Sverige togs den 3 

september 1941 redovisades också orsakerna till barnförflyttningen. En orsak var att 

kvinnorna behövdes i industrin då männen var inkallade i kriget. Vid denna tid fanns det 

ingen direkt barnomsorg i landet och när barnen transporterades till Sverige under kriget blev 

kvinnorna fria från detta ansvar. En annan orsak att transporterna barnen till Sverige under 

kriget var att det rådde stor brist på livsmedel i landet.  

 

Tabell 2.   Exempel på orsaker till att mammorna skickade i väg barn till Sverige.  

Orsaker till förflyttning   Antal barn 

Evakuering   10109 

Sjukt barn   5118 

Barnrik familj  4491 

Fadern vid fronten  3710 

Fadern stupad i krig  2732 

Svåra hemförhållanden  2520 

Fadern eller modern död eller båda 1770 

Föräldrar i arbete, barn utan vård 1630 

Bombskador   1604 

Fadern krigsinvalid  1351 

Fadern vid fronten modern i arbete 832 

Sammanlagt    35867 81 

 

Transporterna av barn från Finland till Sverige väckte en viss kritik, men de finska 

myndigheterna tystade ner denna kritik. De ville att mödrarna skulle förstå vilket bra 

erbjudande detta var. Barnen skulle få det mycket bättre i Sverige och att de själva (mödrarna) 

behövdes för att landet skulle kunna försvara sig. Även om de offentligt gick ut med denna 

uppfattning i frågan var myndigheterna medvetna om att inte alla finska krigsbarn skulle 

återvända till Finland vid krigsslutet..82  Totalt var det ca 15000 barn som inte återvände till 

hemlandet efter krigen vilket även det var en del av en nationell katastrof.83 

                                                 
81 Liikkanen 1995 s. 135 - 136 
82 Kavén 1994  s. 89 
83 Kavén 1994  s 164 
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I bilaga 2 (sid. 40) i denna uppsats kan man se tydliga indikationer på orsaker till varför barn 

skickades till Sverige. Tabellen visar klart att de mest krigshärjade området som Viborgs län 

hade den klart högsta procentuella andelen avskickade krigsbarn med 5,5 % av befolkningen. 

Dessutom utgjorde dessa barn hela 9,5 % av befolkningen i städerna i detta län. Viborg hade 

även det numerärt största antalet krigsbarn av alla län i Finland med sina 14207 st, följt av 

Nylands län (Helsingfors inkluderat) med 13954 st. Det var också dessa områden som följt av 

Lappland var de mest utsatta i krigen. 

 

En annan klar indikation som kommer fram i tabellen är att familjer i städerna i mycket högre 

utsträckning skickade iväg sina barn jämfört med familjer på landsorten. I Viborg där andelen 

krigsbarn av stadsbefolkningen var 9,5 % var andelen av befolkningen på landsorten 

bestående av krigsbarn ca.4,6 %. I Lapplands län var siffrorna för städerna ca. 4,9 % medan 

andelen krigsbarn från landsorten var bara 0,01 %. 

 

Någon klar indikation att språket hade någon avgörande betydelse för att lättare sända iväg 

sina barn kan man inte direkt utläsa i tabellen. Exempelvis Åland med sin enspråkiga svenska 

status och närhet till Sverige hade den klart lägsta procentuella andelen krigsbarn av alla 

finska län med sina 0,05 % av den åländska befolkningen. 

 

4.6 Konsekvenser för barnen av förflyttningen  

Många av de finska krigsbarnen kom från finskspråkiga hem och dessa barn tappade ofta sitt 

modersmål då de var i Sverige. På 1960-talet när det forskades i varför de före detta 

krigsbarnen hade ett så dåligt språk upptäcktes att många finskspråkiga barn hade gått i skola 

Sverige och knappt förstått någonting. I dagens läge skulle man närmast diagnostisera dem 

med selektiv mutism.84  Krigsbarnen förlorade även sina rötter till det tidigare hemlandet och 

barnen hamnade ofta i mer vällbärgade hem än de vad de var vana med i Finland och effekten 

var att de vande sig med det större välståndet. När barnen sedan återvände hade de ofta 

problem att acklimatiseras till det finska samhället och många återvände till Sverige med den 

stora arbetskraftsinvandringen från Finland som uppstod på 1960-1970- talet.85  

 

 

                                                 
84 Liikkanen 1995  s 116 
85 Ortmark-Almgren 2004 s 40-41 
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4.6 Ensamkomna barn i dagens Sverige 

I dagens Sverige förekommer även nu ensamkomna barn från olika oroliga håll i världen. Det 

man kan utläsa av myndigheters handlingsprogram är att allting är så mycket mer 

systematiserat nu jämfört med för ca 70 år sedan då de finska krigsbarnen anlände till Sverige. 

På den tiden var det personliga engagemang som satte igång hela processen att få barn över 

från det krigshärjade Finland till Sverige. Även folket i Sverige engagerade sig för barnen på 

ett helt annat sätt då än vad som är fallet idag. Detta beror med stor sannolikhet att på den 

tiden var det ett grannland som hade det svårt i krigstider medan dagens barn kommer från 

olika håll längre bort i världen.86 

 

Migrationsverket har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och 

Socialstyrelsen i mars 2010 gett ut en folder som heter ”Ett gemensamt ansvar för 

ensamkommande barn och ungdomar” I denna skrift beskrivs på ett utförligt sätt rättsläget för 

barnen och ansvarsfördelningen på olika myndigheter.87 

 

Idag är det Migrationsverket som anvisar en kommun för ett ensamkommande barn. Denna 

kommun har sedan det övergripande ansvaret för barnet. Det finns tydligt stipulerat i 

Socialtjänstlagen vilka skyligheter kommunen har för dessa barn och så var ju förstås inte alls 

fallet vid tiden för de finska krigsbarnen. Däremot verkar en del symtom för vissa av dagens 

krigsbarn snarlika dem som fanns för ca 70 år sedan. Idag pratas det ibland om apatiska barn 

och för de finska krigsbarnen är det fastställt att många led av selektiv mutism.88   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
86 Liikkanen 1995  s 116,  
87 http://www.migrationsverket.se/download/18.78fcf371269cd4cda980004286/ensamkommandebarn_sv.pdf 
88 Liikkanen 1995  s 116 



 34

5 Slutdiskussion  

 

Under det finska Vinterkriget 1939 -1940, organiserades planeringen kring förflyttningen och 

mottagandet av de finska krigsbarnen av den Nordiska hjälpcentralen och den Centrala 

Finlandshjälpen. Den Centrala Finlandshjälpen var den svenska organisationen och initiativet 

till att organisation bildades kom från de svenska kvinnorna Maja Sander och Hanna Rydh.  

Att transporterna överhuvudtaget kom igång berodde på att de svenska kvinnorna var så 

angelägna att barnen i Finland skulle få en möjlighet att undvika kriget som pågick i deras 

hemland. Efter en tid förstatligades Centrala Finlandshjälpen och blev som en vanlig statlig 

svensk myndighet. Under Vinterkriget var det endast friska barn under 12 år som fick komma 

över till Sverige och därför utnyttjades inte några barnhem eller sjukhem att placera barnen i 

utan barnen placerades i svenska fosterfamiljer. Dessa familjer fick innan de valdes ut, utstå 

en undersökande granskning för att se om de skulle vara lämpliga som fosterfamiljer. I 

undantagsfall fick familjerna välja barn. 

 

För att kunna organisera denna förflyttning av de finska krigsbarnen, hade den Centrala 

Finlandshjälpen till sin hjälp lokala kommittéer runt om i Sverige som organiserade insatsen 

på ett lokalt plan. Den motsvarande finska organisationen, Nordiska hjälpcentralen hade en 

liknande uppbyggnad som den svenska myndigheten, med en central kommitté och med 

lokala kommittéer runt om i landet. Det var dessa kommittéer som valde ut vilka barn som 

skulle få komma att överföras till Sverige utifrån de kriterier som fanns. Det var också dessa 

lokala kommittéer som organiserade hur och när barnen togs från sina biologiska föräldrar 

och  fördes till Sverige.   

 

Under Vinterkriget var kriterierna att barnen skulle vara under 12 år och vara friska. När 

barnen var under 3 år skulle också mödarna följa med till Sverige. Under Vinterkriget 

transporterades även åldringar till Sverige.  

 

Mellan Vinterkriget och Fortsättningskriget organiserade ett antal svenska 

frivilligorganisationer att finska barn skulle få komma till Sverige på sommaren 1941 för att 

äta upp sig, detta på grund av att det var fortsatt oroligt i Finland och dessutom 

livsmedelsbrist.  

Dessa transporter kom i gång i maj och barn började överföras till Sverige.  



 35

När Fortsättningskriget startade i juni 1941 hade redan 700 barn förts över till Sverige. Dessa 

barn kom att stanna där trots att tanken hade varit att de skulle komma tillbaka till Finland till 

skolstarten.  

 

Under Fortsättningskriget blev det på nytt beslutat att barn skulle överflyttas till Sverige. 

Denna gång var det hjälpkommittén för Finlands Barn och finska Socialministeriets 

Barnförflyttningskommitté som hade organisationsansvaret för överflyttningen av barnen. 

Denna gång var den svenska myndigheten ingen statlig myndighet utan den bestod av ett antal 

frivilliga organisationer som tidigare bildat kommittén för de finska sommarbarnen. 

Uppgiften som kommittén hade var identisk med den uppgift som den Centrala 

Finlandshjälpen hade haft under Vinterkriget och den var organiserad på samma sätt. 

Kommitténs uppgift var att ta emot krigsbarnen och placera dem i fosterfamiljer, barnhem 

eller på sjukhem. Till skillnad mot Vinterkriget tog man nu emot även sjuka barn från 

Finland.  

 

Socialministeriets Barnförflyttningskommitté var organiserad på samma sätt som den 

Nordiska hjälpcentralen var under Vinterkriget med liknande lokala kommittéer under sig 

som hade ansvaret för barnen när de skildes från sina biologiska föräldrar. Det var 

Socialministeriets Barnförflyttningskommitté som ställde upp de kriterier som skulle gälla då 

barnen valdes ut för att överföras från Finland till Sverige.  

 

Man utfärdade också en allmän rekommendation att barn i skolåldern inte skulle skickas iväg. 

Den bestämmelsen gällde dock inte sjuka barn. Bestämmelserna gav föräldrar till tusentals 

barn rätt att sända iväg sina barn. Transporterna av barn från Finland till Sverige skedde med 

både båt och tåg och en mindre del, mestadels sjuka barn, skickades med flyg. Beslutet att 

sända iväg barn till Sverige under krigsåren gick inte helt utan protester från den finska 

allmänheten och många skrev bland annat i dagstidningar att en hel framtida generation skulle 

gå förlorad för Finland. Den finska socialministern K.A. Fagerholm berättar i en intervju att 

statsmakten var medveten om konsekvensen att alla barnen inte skulle återvända till Finland 

vid krigsslutet.  
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Om man kopplar samman det som jag kommit fram till i denna text med mitt syfte och de 

frågeställningar som jag ställde mig kan man se att organisation kring de finska krigsbarnen 

såg likartad ut i både Finland och Sverige. Centrala kommittéer bildades och det var dessa 

kommittéer som hade det övergripande ansvaret för frågan men under sig hade de lokala 

kommittéer som skötte det praktiska kring de finska krigsbarnen.  

 

Den forskning som Annu Liikanen har gjort visar på att barnen till stor del överflyttades på 

grund av materiella orsaker och att man inte tillräckligt vägde in hur barnen skulle påverkas 

emotionellt av att separeras från sina biologiska föräldrar. Hon menar att intervjuresultaten av 

före detta krigsbarn visar att barnen hade svårt att återanpassa sig till det finska samhället som 

i så hög grad skilde sig från det svenska vid denna tid Katia Båsks forskningsrapport 

Finländska krigsbarn i Sverige pekar på en liknande slutsats och att speciellt de yngre barnen som 

snabbt assimilerades i det svenska samhället hade svårt med återanpassning till det finska. 

 

E Carlquists doktorsavhandling visar att hjälpen till Finland var stor och hade betydelse för de 

starka band som det sedan dess har funnits mellan de bägge länderna. Bland annat bidrog Sverige 

med frivilliga soldater till Finland under krigen. 

 

P Kavén har i sin bok 70 000 små öden också visat att all evakuering av barn från Finland inte var 

helt nödvändig ur rent materiell synpunkt. Han menar att det var en stor efterfrågan i Sverige från 

familjer att få ta hand om barn från Finland. Han menar att detta påverkade många att sända iväg 

sina barn. Det är ändå helt klarlagt att många barn som sändes till Sverige var undernärda och led 

av bristsjukdomar så läget var utan tvivel svårt för många barn i Finland under krigstiderna. 

Kavén menar också att det är klarlagt att många av krigsbarnen senare i vuxen ålder har påvisat 

olika men som sannolikt beror på vad de varit med om under krigsåren och som krigsbarn. 

 

En intressant aspekt som kommer fram i forskningen av hur det blev aktuellt att överföra barn 

till det trygga Sverige från krigets Finland är att det i huvudsak var en liten men angelägen 

grupp svenska kvinnor med Maja Sander och Hanna Rydh i spetsen som genom enträget 

arbete övertygade både de finska och de svenska myndigheterna och allmänheten om behovet 

av att överflytta barn från Finland till Sverige under krigsåren. De finska myndigheterna var 

från början negativa till krigsbarnens överflyttning och genombrottet för att få tillstånd till 

denna operation kom först sedan Maja Sander och Hanna Rydh hade träffat den finske 

överbefälhavaren Mannerheim och fått denne med på sin sida.  
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Därefter skapades organisationerna för krigsbarnen i både Sverige och Finland och bland 

svenska familjer blev gensvaret stort och många ville ta hand om krigsbarn. 

 

Sammanfattningsvis är barnförflyttningar av liknande slag som skedde under de finska krigen 

ovanliga idag. Även om det finns många krigshärdar runt om i världen är det snarare så att 

hela familjer blir flyktingar undan krigens fasor. Det förekommer ändå att barn skickas iväg 

som krigsbarn men inte alls i samma stora utsträckning som skedde under de finska krigen 

och inte på samma organiserade sätt som skedde då.  

 

 Forskningen visar att många krigsbarn senare i livet har fått större eller mindre psykiska och 

andra problem som en följd av att ha varit krigsbarn. Speciellt språkliga problem har många 

vittnat om i intervjuer. På 1930 – 1940 talen var den pedagogiska kunskapen inte lika stor 

som idag med avseende hur småbarn påverkas av att flytta temporärt från sin vanliga 

hemmiljö till ett annat land med ett annat språk. 

 

Det är ändå helt klart att många finska familjer hade mycket stor hjälp av insatsen som 

Sverige bidrog med. Många undernärda barn fick ”äta upp sig i Sverige” och många barn fick 

ordentlig sjukhusvård för t.ex.. tuberkulos som var vanligt vid denna tid och alla krigsbarnen 

fick komma till ett land som inte var i krig. Forskningen visar också att utan de enträgna 

insatser som gjordes från början av de båda svenska kvinnorna Maja Sander och Hanna Rydh 

hade inte överflyttningen av barnen kommit igång som den gjorde. 
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Bilaga 1. 
 
Diagram över antalet översända barn samt årtal 
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Bilaga 2 
 
Diagram över antalet barn och från vilka finska orter de kom   
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Krigsbarnens antal relativt befolkningen i 
länet 
 
Barn totalt                   % av           % av bef       
                                bef fr. stad     fr. landsort 
             
1. Viborg       14207       9,5 %             4,6 % 
2. Nyland      13954       2,6 %             1,4 % 
3. Uleåborg     4272       4,4 %             0,7 % 
4. Tavastehus  3938       1,1 %             0,7 % 
5. Åbo/B-borg 3792       1,4 %             0,4 % 
6. Lappland     2833       4,9 %           0,01 % 
7. Vasa            2685       1,5 %          0,2% 
8. Kuopio        2116       1,3 %             0,4 % 
9. S:t Michel     816       1,2 %             0,3 % 
10. Åland            15       0,2 %           0,03 % 
 
Källor: Liikanen „Med lapp om halsen” 1995 

http://stat.fi/tup/tilastokirjasto/index_sv.htm 
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Bilaga 3 

Diagram över var barnen placerades i Sverige och antalet barn   

 

 

Källa: De Geer Eric, De finländska krigsbarnen i Sverige, 1986 

Antalet krigsbarn i förhållande till 
länets befolkning 
 
Län                  Krigsbarn 
Halland            1,1 % av befolkn. 
Norrbotten        0,8 % 
Västmanland    0,6 % 
Stockholm     0,5 % 
Uppsala        0,5 % 
Gotland         0,5 % 
Västerbotten  0,5 % 
Kalmar           0,4 %  
Kristiansstad   0,4 % 
Västernorrland  0,4 % 
Jämtland  0,4 % 
Södermanland  0,3 % 
Östergötland    0,3 % 
Kronoberg     0,3 % 
Blekinge     0,3 % 
Älvsborg      0,3 % 
Skaraborg    0,3 % 
Värmland      0,3 % 
Örebro       0,3 % 
Malmöhus      0,2 % 
Göteborg/Bohus  0,2 % 
Gävleborg      0,2 % 
Stockhoms stad  0,1 % 
 
 
 
Källa: http://terve.rossi.se/f77a85dd-

ccle-45e7-a145-
bla18ad9760b-
29.html 
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Bilaga  4 
 
Diagram över de förflyttade barnens åldersstruktur 
 
 

 

Källa: Liikkanen (Edvardsen) Annu, Med lapp om halsen, 1995 
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Bilaga  5  

Intervju av ett finskt krigsbarn 

Min mormor Brittas krigsbarnsminnen 

 

”År 1944 skrev min far som var soldat vid ryska fronten att det såg dåligt ut för Finland och 

att det var bäst att skicka mig till Sverige.”  Britta var då 7 år gammal. 

 

Barnen som skulle skickas från södra Finland till Sverige samlades i Åbo där det gjordes en 

hastig läkarundersökning. Namnen på barnen blev uppskrivna liksom adresser och släktingars 

namn. ”Sedan fick man en namn- och nummerlapp som hängde ner på bröstet. Därefter 

transporterades vi i stora täckta bussar till hamnen i Åbo där vi gick ombord på en stor 

lastbåt som hette SS Arcturus”. Det här fartyget tog 500 barn varje resa har det senare 

framkommit. 

 

”Jag kommer ihåg att vi satt många barn med lappar på bröstet nere i fartygets lastrum och 

vi måste vara mycket tysta för det låg ryska ubåtar i vattnen runt oss som lyssnade efter ljud. 

Det fanns lottor ombord som såg till oss” 

 

Framme i Stockholm kom barnen till uppsamlingsplatser och för min mormor blev det 

Marieberg enligt Riksarkivet i Stockholm. Där blev det nya läkarundersökningar och 

behandlingar – många hade tbc och/eller difteri. ”I Stockholm kom vi till ett stort hus med 

stora rum som hade många sängar i varje rum. Huset låg nära ett stort berg och därifrån såg 

man en stor bro (Västerbron). Vi som inte hade tbc fick fara på små rundturer och vi var 

avskilda från de som hade löss eller var sjuka. Läkare undersökte oss varje dag för de var 

säkert rädda för epidemier.” 

 

Enligt uppgifter från Riksarkivet blev Britta 10 dagar i Stockholm, från 10.8.1944 till 

19.8.1944. Därefter blev det transport till Skeckered där hon blev i 2 år. ”Efter tiden i 

Stockholm kom en stor svart bil och hämtade mig och min kusin Anita och sedan åkte vi tåg 

ner till Skeckered via Göteborg, Halmstad och Marbäck. Där möttes vi av syskonen Bredberg 

som vi skulle bo hos. De hette Per, Greta och Lisa och alla var ogifta. De hade en bondgård i 

Skeckered och de var alla var mycket snälla och vänliga. Det var mycket liv och rörelse på 

gården med många bjudningar och kalas och vi barn fick alltid vara med.” 
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”På gården hjälpte vi till med att rensa och gallra sockerbetor. Vi plockade hönsägg som vi 

tvättade och satte i stora förpackningar. För varje förpackning fick vi 5 öre. När det bärgades 

hö på åkrarna hjälpte vi till med detta och speciellt fick vi ordna att alla fick kaffe ute på 

ängarna. Födelsedagar firades med kalas – även när vi barn fyllde år. Jag var mycket stolt då 

man flaggade på min födelsedag och det var kalas.” 

 

”Under de 2 åren jag bodde på gården gick jag där även ett år i skola. Jag trivdes mycket bra 

och blev mycket olycklig då det blev klart att jag skulle tillbaka till Finland. Vi blev sedan 

skickade tillbaka upp till Stockholm, samma väg som vi hade kommit ner till Skeckered 2 år 

tidigare och sedan vidare till Finland. I hamnen i Åbo mötte mina föräldrar med en liten bror 

som jag aldrig sett. Värst var det att jag inte kände mina föräldrar längre och de var helt 

främmande för mig. Tiden efter hemkomsten var mycket jobbig både familjemässigt och 

skolmässigt. Vi bodde då i Sagu och jag som bara talade skånska sattes i en finskspråkig 

skola. Jag längtade mycket tillbaka till Skeckered en ganska lång tid. 

 

Min mormor hade kontakt med syskonen Bredberg i Skeckered så länge de levde och var 

även som vuxen ner till Skeckered och träffade dem. 
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Bilaga  6  

Kopia av autentisk ”adresslapp” för barn 

 

Kopia av ”namnlapp” som hängde runt halsen på barnen när de sändes till Sverige 
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