
”MED ADRESSLAPP OM HALSEN” 

Onekligen gav tv-dokumentären ”Med adresslapp om halsen” i SvT upphov till en hel del 

tankar och några reflektioner dristar jag mig till att sätta på pränt. Följande skrev jag när 

dokumentären för några år sedan först visades. 

 

Det var på svenskt privat initiativ som erbjudanden om hjälp lämnades till Finland i de-
cember 1939 och som raskt ledde till de första barntransporterna. Liknande erbjudande läm-
nades 1941. I Finland fanns både tveksamhet och kritik mot att skicka barn till Sverige, men 
vintern 1942 var det socialminister K.A. Fagerholm som bad om svensk hjälp, eftersom mer 
än 100 000 barn led av undernäring och sjukdomar. Folkförsörjningen hade blivit ett 
allvarligt problem. 

Sverige öppnade alla tänkbara dörrar för de finska barnen, och under flera år 
genomfördes en enorm hjälpinsats, som inte ebbade ut förrän 1949. 

Bittra klagomål mot att syskon skildes åt framställes som om det var medvetet satt i 
system. Självfallet uppstod för syskonen starka reaktioner när de skildes åt t.o.m. på 
perrongen vid ett tåguppehåll eller någon annanstans. Men vad var egentligen alternativet? 

Det kom tiotusentals syskongrupper, men det fanns för få fosterfamiljer som ville eller 
kunde ta mer än ett barn. Man försökte verkligen placera syskonen på samma ort, men om 
barnen skilts åt redan i en karantän p.g.a. den enas sjukdom, var det inte enkelt att 
effektuera viljan att hålla samman syskonen.  En försvårande omständighet var att dels 
tillgången på fosterhem större på landsbygden och mindre orter än i städerna. Det var en 
liten administration som skulle lösa massor av problem och ständigt ta hänsyn till ibland 
motstående intressen. Barnen tillfrågades inte. Men det fanns åtskilliga glädjande exempel 
på att syskon verkligen återförenats hos en fosterfamilj eller kommit till en grannfamilj. Även 
om syskon kom till samma ort, var det inte självklart att fosterföräldrarna ville ha med 
varandra att göra. Då kunde 200 meter i praktiken vara lika långt som 200 kilometer.  

I dokumentären gavs ett par mödrar tillfälle att tala om det svåra beslutet att sända 
iväg sitt barn. För föräldrarna var det ett val som gjordes högst motvillig, men man litade på 
svenska myndigheters och familjers vilja och förmåga att vårda barnen, i synnerhet som man 
hade föreställningen att barnens bortavaro bara skulle vara i några månader. Särskilt 
Fortsättningskriget kom dock att pågå längre och påfrestningarna på hemmafronten blev 
större än någon kunde föreställa sig. Barnens bindning till den svenska familjen blev under 
tiden allt starkare. 

Enligt min mening var det ett ganska naturligt politiskt ställningstagande att Finland 
som nation ville få hem barnen. Man hade redan förlorat 60 000 män i krigen, 150 000 hade 
sårats varav 50 000 blivit invalidiserade. En liten nation hade helt enkelt inte råd att bli av 
med fler människor i ett samhälle som efter tre förödande krig skulle återuppbyggas. Att nu 
mena att detta skulle vara ”det stora felet” kan man bara göra när man sitter med dagens 
värderingar som facit. Man kan möjligen i efterhand konstatera att vissa beslut blev fel, men 
man kan egentligen inte påstå att de beslut man då tog var fel. 

Föräldrar hade ibland en kluven inställning till barnens hemresa. Många klarade trots 
stora svårigheter hemtagandet, andra kunde inte hur gärna de än ville. Min mamma vädjade 
våren 1943 om att vi tre syskon skulle resa hem snarast för vi hade då varit borta i nästan två 
år. När vi inte kom med grupperna i maj uttryckte hon stor besvikelse. Vi kom hem i juni. 

Det intensifierade kriget 1944 innebar att vi motvilligt skickades till Sverige igen 
sommaren 1944. Men 1945 när kriget var slut och staten krävde att barnen skulle hem, bad 
hon att vi tre syskon skulle få stanna i Sverige en tid till. "Jag vet inte hur jag skall hitta mat 



att stoppa i munnen på de tre barn jag har hemma. Hur skall jag då klara av tre till?" skrev 
hon. Ja, vi fick stanna ett år och själv fick jag förlängt ett år till, men 1947 var min andra 
hemresa ett faktum. Bara några månader senare var jag tillbaka i Sverige - tredje resan. 

De svenska fosterföräldrarna tog man trots allt ofta hänsyn till. Inte sällan kunde det 
uppstå en svår prestigeartad kamp om barnet mellan de biologiska och fosterföräldrarna. 
Adoptionsärende har nått ända till Högsta Domstolen där finska föräldrar förlorat. Några 
repressalier mot dem som trotsade hemkallelserna har jag inte hört talas om. 

Det skedde förstås också hemtagningar, som ledde till katastrofer för barnen. Med 
förlorat modersmål och utan minne av den biologiska familjen hade känslan av släktskap 
utplånats. Inte undra på att barnen kände sig utanför när varken språk, hem, mat eller familj. 
Allt upplevdes som torftigt i jämförelse med livet i Sverige. Hemresan blev om möjligt en än 
större katastrof om fosterföräldrarna dolt barnets ursprung. 

Återföreningar kunde förstås bli lyckliga. Ibland tycks man glömma att såväl barn som 
föräldrar längtade efter varandra, och att språket inte var något hinder för snabb 
återanpassning. 

Barnpsykologisk insikt var inte stor hos föräldrar, lärare och andra som hade ansvar. 
Hemvändare kunde i värsta fall bli mobbade hemma. Men vanligt var mobbning i skolan av 
såväl elever som lärare för att man inte kunde finska. Jag vet, för jag kom till en klass (4) i 
Kuopio med en lärare, som jag än idag betraktar som en galning. Jag hade ofta bulor i skallen 
sedan han slagit mig med den meterlånga pekpinnen, och jag var inte ensam om den 
upplevelsen. Klasskamrater vågade inte mobba mig, för jag var en av de större pojkarna och 
tränade boxning. Men läraren var en sadist. Än idag kan f.d. elever berätta om Kalle 
Laakkonens rapp med pekpinnen. 

Jag är övertygad om att tiotusentals finska mödrar har levt ett långt liv med sorg och 
kanske skuldkänslor över att deras vällovliga avsikter på 1940-talet att "rädda sitt barn" kom 
att innebära att barnet istället förlorades och inte längre ville veta av henne. Den vantrivsel 
barnen kände och tydligt visade minskade naturligtvis inte mödrarnas sorg. Det fanns 
mödrar som efter kriget försökte återse sitt förlorade barn genom att söka upp det i Sverige 
men rest hem gråtande med sorgen av att se och kanske känna hatet från sitt barn, som inte 
ville veta av henne. När upphörde den gråten? 

Många är de mödrar/föräldrar som motvilligt gett efter för fosterföräldrars intensiva 
och stundtals ytterst aggressiva krav på att få behålla barnet eller acceptera adoption. Eller 
som min mamma som tvingades be om svensk hjälp en tredje gång för att min pappa söp 
upp de pengar han eventuellt tjänade. 

Jag vet egentligen inte hur jag skall kommentera att man inte förrän efter 60 år gör en 
resa till hembygden för att ”försonas med det förflutna”. Men det må vara resandes ensak. 
Upp till 20 års ålder hade jag inte mer än glesa brevkontakt med min mor och mina syskon. 
Det ångrar jag. Men de senaste 45-50 åren har jag och min finska familj träffats, i början 
sporadiskt men senare där eller här vartannat eller vart tredje år. Syskon och syskonbarn i 
Finland besöker jag ofta. 

Andra förlorade aldrig kontakten med vare sig Finland eller Sverige. Upplevelsen av att 
ha två familjer tycks vara en återkommande känsla hos dessa.  Vi får inte veta mycket om 
alla de tusentals krigsbarn i Finland som själva eller i grupp har gjort och fortfarande gör 
nostalgiresor till Sverige. Tidigare reste man för att träffa sina fosterföräldrar och numera 
sina eventuella "sverigesyskon" och se sin barndoms boplatser. På något sätt är det som att 
"hälsan tiger stilla" eller så summeras den till att "jag hade det jättebra i Sverige!" 



Allt för många har allt för länge förnekat sitt finska ursprung och byggt murar mellan 
sig själv och föräldrarna och egna barns mor- och/eller farföräldrar i Finland. Släktband har 
brutits. Tack och lov har flera, om än sent i livet, upprättat kontakter med föräldrar, syskon 
och anhöriga i Finland och funnit en ny glädje i livet. Dokumentären visade exempel på det. 

Detta med de finska barntransporterna är verkligen mångfacetterat. Med mitt inlägg 
vill jag bara visa på en del sidor som inte framgick ur dokumentären. 

Vi kan inte ändra på historien. Vi som är krigsbarn är konsekvenser av ett sedan 
länge avslutat krig. Själv känner jag en skyldighet att leva i nuet och inte på verkliga eller 
förmenta oförrätter från gångna tider. 

Tapani Rossi, Höör 
 


