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1 Inledning  
 
 
Andra världskrigets start 1939 satte stora delar av världen i krig och misär, Norden var inget 

undantag. När Finland drogs in i kriget 1939 mot Sovjet, så ville Sverige hjälpa sitt grannland 

i öst. Sverige ställde inte upp med militära trupper för Finlands sak, utan man var villig att ta 

emot tusentals barn som man ville skulle undkomma krigets hemskheter.  

Finlands fortsättningskrig mot Sovjet 1941 fortsatte denna omfattande transport av barn från 

Finland till Sverige i en större takt, ”Världen största barnförflyttning” kallades den 

omfattande transport av 70 000 finska barn till Sverige, Norge och Danmark.1 

 Nazitysklands intåg i Danmark och Norge våren 1940 och Sovjets ockupation av Baltikum 

sommaren 1940 kom att sätta Sveriges restriktiva hållning till invandring på sin spets och till 

en stor grad förändra den för alltid. Vid andra världskrigets slut så hade Sverige tagit emot ca 

200 000 flyktingar. Denna uppsats kommer, genom en fallstudie, se närmare på dom 

organisationer som låg bakom förflyttningen och mottagandet av finska krigsbarn i Sverige 

och på lokal nivå i Värmland under andra världskriget.  

Det var inte första gången som Sverige gjort denna typ av mottagning av krigsbarn. Efter 

första världskriget så ordnade Sveriges Röda Kors (SRK) transporter av barn från framförallt 

Tyskland och Österrike, men även barn från Tjeckoslovakien, Ryssland och Baltikum kom till 

fosterfamiljer eller kolonier i Sverige. SRK hade bland annat en krigsbarnskoloni på Haga 

Slott i Stockholm.2 

 

Frågan om situationen för krigsbarn är aktuell även idag och man ser vilken stor 

medmänsklighet det krävs för att få till en sådan stor förflyttning, och att det då som nu kan 

sätta spår hos barnen i deras uppväxt. Krigsbarns erinran av Sinikka Ortmark Almgren tar 

upp mycket av de problem som finska barn fick, långt efter krigets slut och hur vi nu borde gå 

tillväga med krigsbarn som kommer idag.  

 

 
1 Liikkanen, A. 1995.  Med lapp om halsen: det får inte hända igen.  s.7 

2 Janefelt, M. (1990). Svensk krigsbarns verksamhet 1919-1922..Historisk tidskrift för Finland. 1990 (75), s. 
[465]-498.  s. 468–470 
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Av dom 70 000 barn som sändes från det krigsdrabbade Finland så återvände ca 55 000 till 

Finland under denna period, dom resterande blev kvar i Sverige, Norge eller Danmark av 

olika anledningar.  

 

 
1.1 Syfte och frågeställning 
 
Huvudsyftet med denna undersökning är att genom en fallstudie undersöka eventuella 

variationer i mottagningen av finska flyktingbarn och vilka faktorer som eventuellt kan 

förklara sådana variationer. För detta syfte undersöker jag flyktingmottagningen i Värmland 

och mot bakgrund av hur den svenska flyktingmottagningen generellt såg ut när det gällde 

finska krigsbarn. I uppsatsen utgår således jag från två frågeställningar: 

 

1. Hur såg mottagningsprocessen ut i Värmland och vilka organisationer och aktörer var 

inblandade? 

 

2. Vilka faktorer kan förklara eventuella skillnader jämfört med hur flyktingmottagningen rent 

generellt beskrivs i tidigare forskning? 

 
 
1.2 Avgränsningar 
 
Huvudorganisationer som sände barn mellan Finland och Sverige är de som kommer att 

behandlas i denna uppsats. Den kronologiska perioden blir under den tiden krigsbarn 

förflyttades mellan Finland och Sverige 1939–1946. Efter 1946 så förekom det fortfarande 

transporter mellan länderna men efter 1946 kommer inte att tas med i denna uppsats. 

Huvudorganisationerna som behandlade transporten av barn från 1939–1941 mellan Finland 

och Sverige var Centrala Finlandshjälpen och Nordiska Hjälpcentralen. När 

fortsättningskriget startade 1941 så blev det två andra organisationer som tog över, från 

Sveriges sida var det Kommittén för finska sommarbarn (senare Hjälpkommittén för Finlands 

barn) och från finsk sida var det Socialministeriets barnförflyttningskommitté.  

 

Det sändes även barn till Norge och Danmark och hur processen såg ut där kommer inte att 

tas upp i denna uppsats. Det blir enbart de barn som berördes av hjälporganisationer som 

fanns mellan Sverige och Finland, då de som reste privat inte tog hjälp av dessa 
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organisationer. När det kommer till flyktingar från den norska sidan så ligger fokus på 

Värmland och hur den norska flyktingströmmen eventuellt påverkade mottagningsprocessen 

av de finska krigsbarnen. De andra distrikten som gränsade mot Norge och norska 

krigsbarnen kommer inte att behandlas i denna uppsats. 

 

1.3 Metod och material 
 

1.3.1 Metod 
 
Materialet som använts som grund för denna undersökning av organiseringen av finska 

krigsbarn på lokal nivå är från Arkivcentrum Värmland i Karlstad. Valet av metod har blivit 

att genom en fallstudie undersöka organiseringen bakom de finska krigsbarnens förflyttning 

till Sverige och vidare ner på lokal nivå i Värmland. En kvalitativ textanalys är gjord på 

Värmland som fall för att undersöka om det fanns några skillnader i mottagandet av finska 

krigsbarn och om den norska flyktingströmmen påverkade mottagandet av finska krigsbarnen 

i Värmland. Avhandlingar som omfattar finska krigsbarn och om Sveriges flyktingpolitik har 

använts som grund till undersökningsdelen på nationell nivå och bakrundsdelen i uppsatsen. 

Fallstudier blir en mer detaljerad undersökning av ett specifikt exempel och man går ner på 

djupet för att undersöka detta exempel.3 

 

1.3.2 Källor och Källkritik 
 
Den undersökande delen på lokal nivå är arkivmaterial från Arkivcentrum i Karlstad samt 

delar av Lars Hanssons avhandling om den norska flyktingströmmen till Sverige. De personer 

som vart där innan har inte gjort jobbet lätt för dem som kommer efter, volymer om de finska 

krigsbarnen i Värmland är en box med olika mappar. Om man tar materialet från 

arkivcentrum Värmland så är det inte komplett, mycket av kommunikationen är i form av 

korrespondens mellan hjälpkommittén i Stockholm och lokal kommittén i Värmland. Från 

1939 till 1942 när Röda Korset var den styrande organisationen i Värmland är det mindre 

bevarat än efter 1942 då Värmlands hjälpkommitté för Finlands barn tog över. Det går att tyda 

vilken organisation som varit ledande mellan 1939 till 1942 men det finns inte allt för mycket 

 
3 Flyvbjerg, B. (2003). ”Fem missförstånd om fallstudieforskning”: Statsvetenskaplig Tidskrift, 106, 3, s. 185–
206 (2003). s. 185-186 
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bevarat för att fylla ut allt vad den organisationen gjort. Värmlands hjälpkommitté för 

Finlands barns underlag på arkivet är i form av PM, protokoll, lägesrapporter och 

korrespondens mellan riksorganisationen i Stockholm och länsavdelningen i Värmland. När 

det kommer till lägesrapporterna som underlag så fördes dom veckovis från 1942 när 

hjälpkommittén tog över, detta för att kommittén ville ha en övergripande översikt på läget i 

Värmland. Kommittén var bestämd på att lägesrapporter var viktiga för att veta var resurser 

skulle läggas. När arbetsutskottet sammanträdde så skrevs det protokoll över vad som sades 

under mötet vilka som var närvarande och man startade varje nytt protokoll med att godkänna 

den föregående protokollet. Om man ska granska lägesrapporter och protokollen källkritiskt, 

så är protokollen väl utförda med antal personer närvarande i arbetsutskottet och det beskrivs 

väl vad länsorganisationen gjorde och vilka medel de hade att tillgå, går ej att se att det borde 

vara någonting i protokollen som inte stämmer överens med vad som var läget generellt i 

Sverige. Lägesrapporterna utifrån ett källkritiskt perspektiv så är det några veckorapporter 

som är borta, det blir då ett glapp på någon vecka där det då blir information som inte finns 

tillgänglig. Förutom det så låg det i länsorganisationens bästa intresse att lägesrapporterna var 

så korrekta som möjligt för att veta var och hur man skulle rikta resurserna. När det kommer 

till ideella verksamheter som den finska barnevakueringen var, så går det att anta att allt 

underlag inte är helt korrekt. Det var ju i mångt och mycket inte professionell arbetskraft som 

jobbade för hjälpkommittén, många av dem som jobbade inom hjälpkommittén hade andra 

jobb att sköta, så att man får räkna med att det kan ha gjorts fel på vissa veckorapporter men 

att dom överlag ger en rättvis bild på hur det såg ut i Värmland, för i den tidigare forskningen 

så ser det i stort sätt likadant ut. När då vissa större händelser bestämts, som till exempel 

bildandet av länsorganisationen och vilket ansvar och arbete de skulle göra så skrevs ett PM 

för att bekräfta vad man hade gjort. Materialet som finns bevarat på arkivcentrum Värmland 

lägger en grund för en övergripande syn på hur verksamheten arbetade i länet. 

 

När det kommer till tidigare forskning om finska krigsbarn så är den främst förstahandskällor 

från barn som i vuxen ålder har gett ut litteratur. Litteraturen är skriven både av intresse för 

dem själva och att de har letat efter svar i vuxen ålder. Med tanke på att de var väldigt små när 

detta hände så är det ju ingenting de kommer ihåg. Vissa delar kanske de kan minnas, men 

inte allt. Därför måste man granska det kritiskt. Avhandlingen av Lillemor Lagnebro är en 

andrahandskälla där hon har intervjuat krigsbarn i vuxen ålder och skrivit om de psykologiska 

effekterna barnen har fått av transporterna mellan Sverige och Finland. Avhandlingar gjorda 

av Byström och Hansson har använts för att bygga upp kontexten till bakrundsdelen i arbetet. 
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1.4 Tidigare forskning 
 
Det finns tidigare forskningen om finska krigsbarn finns i relativ stor utsträckning, men det 

handlar oftast om den psykologiska delen bakom transporterna och den identitetskris många 

av barnen kom att känna i vuxen ålder. Men när man kommer till organisationsdelen så finns 

det ingen forskning om det. Litteraturen som finns tillgänglig är till stor del böcker som en del 

av de finska krigsbarnen själva skrev och där de skriver om förflyttningen och känslorna 

bakom.  

 

Lillemor Lagnebros avhandling finska krigsbarn är en psykologisk studie om hur 

barnförflyttningen har påverkat dem i livet. Avhandlingen är gjord på finska krigsbarn i vuxen 

ålder. De intervjuer hon har gjort är för att kartlägga deras erfarenheter och upplevelser.  

 

Mikael Byström är historiker och har forskat i den svenska statens möte med flyktingar under 

andra världskriget, vilket har resulterar i boken Utmaningen. Boken visar på hur tjugo- och 

trettiotalets restriktiva flyktingpolitik ändrades till en öppnare flyktingpolitik under slutet av 

andra världskriget och vidare in på 50- och 60-talet. Byström ser även på vilka myndigheter 

som organiserade mottagandet av flyktingar. De norska flyktingkontor som uppkom 1940 och 

arbetsförmedling för norrmän 1941, gjorde att svenska staten tidigt klargjorde att flyktingen 

skulle försörja sig själv och inte få något stöd från staten. 4 Byström har även skrivit 

avhandlingen En broder, gäst och parasit där han följer den offentliga debatten i Sverige 

under andra världskriget. Byström menar att man i Sverige präglades av den ”nordisk tanken” 

och att man kände ett ansvar gentemot våra nordiska grannländer och varför man inte ansåg 

att man hade det mot andra europeiska länder. 5 Det hade varit önskvärt att Byströms 

avhandlingar tagit upp de finska barnens inverkan till en större del, men avhandlingarna har 

vart till stor hjälp för bakrundsdelen för att få en djupare förståelse över hur svenska folket 

och regeringen såg på det hela.  

 

 
4 Byström, M. 2012. Utmaningen: Den svenska välfärdsstatens möte med flyktingar i andra världskrigets tid. 
s.31 

5 Byström M. 2006. En broder, gäst och parasit: Uppfattningar och föreställningar om utlänningar, flyktingar 
och flyktingpolitik i svensk offentlig debatt 1942–1947. s.78–79 
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Lars Hanssons avhandling Vid gränsen handlar om mottagningen av flyktingar från Norge 

mellan åren 1940 – 1945. Avhandlingen beskriver och förklarar hur denna mottagning över 

tid kom att ändra Sveriges utformning av flyktingpolitiken. Avhandlingen sammanfattar även 

hur erfarenheterna från den norska gränsen kom att bilda grund för hur Sverige sedan kom att 

ta emot och behandla flyktingströmmen ifrån Östersjön, Öresund och Torne älv. 6 Hansson 

beskriver även hur landsfiskalernas bemötande och avvisande av norska flyktingar vid 

gränsen mötte skarp kritik från den norska legationen men även att det blev ett speciellt möte 

för de landsfiskaler som hamnade i den yttersta kontakten med flyktingen och att den 

mänskliga faktorn kom att spela in. Studien Hansson har gjort bygger på cirka 30 000 

förhörsprotokoll om flyktmotiv och bakgrund. Med tanke på att Värmland, Dalarna och 

Bohuslän tog emot 60% av de norska flyktingarna så är denna avhandling viktig för min 

uppsats.7 Hansson tar inte upp den finska barnförflyttningen, men hans avhandling kommer 

väl till hands med tanke på det fokus som läggs på Värmland. 

 

Böcker skrivna av faktiska krigsbarn från Finland som Annu Liikkanens Med lapp om halsen 

och Pertti Kavéns 70 000 Små öden: Finlands Krigsbarn belyser bakgrundshistoria från kriget 

samt vilka myndigheter som var drivande bakom förflyttningen och minnen från tiden i 

Sverige. Liikkanen som var journalist, har byggt materialet i boken på intervjuer och statistik. 

Intervjuerna visar tydligt att krigsbarnen slet med återanpassning till miljön i Finland när de 

kom tillbaka och att för många av barnen blev hemkomsten en chock där de kände sig vilse i 

både språk och kultur. Kavén som också var krigsbarn har använt Riksarkivet i Helsingfors 

och Riksarkivet i Stockholm för sina undersökningar. Han diskuterar problematiken runt 

beslutfattares och forskares synvinkel. Han har även mycket material i form av brev och 

tidningsartiklar med i boken. 

Riksförbundet Finska Krigsbarn gav ut boken Krigsbarns erinran av Sinikka Ortmark 

Almgren för att barnen i vuxen ålder skulle få dela med sig av upplevelserna och hur man i 

framtiden bör gå tillväga med krigsbarn och flyktingar i vår tid. Boken ger också en översikt 

om varför barnförflyttningarna skedde mellan Finland och Sverige. 

 

 
6 Hansson, L. 2018. Vid gränsen: Mottagningen av flyktingar från Norge 1940–1945. s. 189 

7 Hansson, 2018 s.132 
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Sammanfattningen av den tidigare forskningen sätter även den en del frågor. Varför var det så 

att Sverige med en av Europas hårdaste flyktingpolitik, kom att bli det land i Europa som tog 

emot väldigt många flyktingar. Finns det flera förklaringar än den ”nordiska tanken” när det 

kom till flyktingpolitiken i Sverige. Varför var vi så villiga att ta emot barn? 

 

Solidariteten mellan de nordiska länderna underlättade både förflyttningen av barn från 

Finland men även den stora flyktingström som kom från Norge och Danmark. Den ”nordiska 

tanke” som speglade Sveriges flyktingpolitik vid denna tidsperiod underlättade statens och 

folkets tanke om att vi var tvungna att hjälpa våra ”nordiska bröder”. Att Sverige skulle ta 

emot 70 000 barn verkade logiskt. Det var vårt ansvar gentemot våra grannländer som 

antingen låg i krig eller som var ockuperat av främmande makt. Vi skulle hjälpa till så gott vi 

kunde.  

 

1.5 Bakgrund - Sveriges invandringspolitik och den offentliga debatten 1937–
1946 
 
Här kommer en översikt om varför ett land som Sverige med en restriktiv hållning mot 

flyktingar och andra immigranter, hade närmare 200 000 flyktingar och utländska medborgare 

inom landets gränser vid andra världskrigets slut. Varför kände Sverige att man plötsligen fick 

ett mottagarpolitiskt ansvar? 

 

Medans Sverige utvecklades från socialhjälpstat till välfärdsstat kom samtidigt en annan 

utveckling, utlänningslagen. Sveriges första utlänningslag från 1927 var restriktiv och syftet 

med lagen var att svensk arbetskraft skulle skyddas från utländsk. Lagen var även uteslutande 

och ”rasfrågan” spelade en stor roll. Denna lag skickade en tydlig signal, att Sverige inte var 

ett invandringsland. Den nya utlänningslagen från 1937 var egentligen mer eller mindre helt 

lik lagen från 1927, det enda som var borttaget var själva rasfrågan.8 Även fast de explicita 

rasmotiven var borttagna så fanns det grupper som ej var önskvärda. Polismyndigheten skulle 

avvisa och förhindra grupper som till exempel zigenare, kringresande och kriminella. Dessa 

 
8 Byström, 2012 s.16 
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grupper som inte ansågs kunna försörja sig själva, skulle förhindras att bosätta sig inom 

Sveriges gränser och skulle avvisas vid gränsen. 9 

 

Hur såg det svenska folket och makthavarna på det i Sverige när våra nordiska grannar 

antingen låg i krig eller var ockuperat av främmande makt?  

Redan på 1920-talet hade det nordiska samarbetet utvecklats och ideologin ”nordismen” hade 

börjat grundas i politiska sammanhang. Denna tanke kom att få en viktig roll när våra 

nordiska länder hamnade i krig. 10 I den offentliga debatten i Sverige så menade några talare 

att det arbete Sverige skulle göra var riktat mot Norden och att ”en nordisk nödvändighet 

likaväl som en bjudande mänsklig plikt att hjälpa broderfolken”. Man ansåg att ”Sverige i 

första hand, och helt naturligt, skulle hjälpa grannländerna”. 11 I riksdagen diskuterades 

Sveriges neutralpolitik flitigt, man ville helst inte tappa ansiktet mot segermakterna med sin 

passivitet och om man då kunde driva ett aktivt hjälparbete mot ”broderfolket” som man såg 

sig stå nära och man visste att befolkningen i Sverige var engagerade för våra nordiska länder 

så var det ett relativt enkelt beslut med tanke på att neutraliteten ansågs bibehållen och att 

man förbättrade förutsättningarna för att handeln snabbt skulle komma igång efter kriget. 12 

 

I detta arbetets undersökta län, Värmland, så var förvirringen stor som i övriga Sverige hur 

man skulle ta emot flyktingar från Norge. Storleken på länet gjorde arbetet svårt i början för 

landsfiskalerna och samarbetet med tullpersonal och militär var inte optimalt. I början så var 

det enbart landsfiskalen som ansvarade för gränskontrollen och med tanke på de vaga 

instruktioner man fått från regeringshåll så visste man inte hur man skulle behandla 

flyktingarna vid gränsen. Men arbetet tog fart i november 1940 när en promemoria gick ut till 

de berörda myndigheterna.13 I Lars Hanssons avhandling så har han undersökt tre län som 

gränsar till Norge. Bohuslän, Dalsland och Värmland, dessa tre län tog emot 60 procent av 

den norska flyktingströmmen som totalt i landet uppgick till 50–60 000 personer. Av dom tre 

undersökta länen så tog Värmland emot 60 procent av de norska flyktingarna som uppgick till 

 
9 Hansson, 2018 s. 36–37 

10 Byström, 2006. s.68–69 

11 Byström, 2006 s.75–76 

12 Byström, 2006 s.94–95 

13 Hansson, 2018 s.98–101 
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ca 30 000. Man kan säga att Värmlands län blev ledstjärna för hur man skulle ta emot större 

flyktingströmmar som man senare gjorde från norra Finland när 40 000 evakuerade 

människor kom in över Torne älv.14 Denna stora flyktingström från Norge gjorde att man från 

svenskt håll inte visste vad man skulle göra av dem i början. Inkallelser av värnpliktiga i 

Sverige gjorde att det fanns mycket jobb inom jordbruk och skogsarbete som flyende norrmän 

kunde sättas att göra, så länge det inte hotade svenska arbeten.15  

 

1940 fanns inga beredskapsplaner på hur man skulle bemöta flyktingtrycket. Ansvaret föll 

därför på lokalsamhällena i gränsområdet som på bästa sätt organiserade och evakuerade 

flyktingarna inåt i landet. Hjälpkommittéer startades upp för att samordna evakueringen. Den 

provisoriska mottagningen byggdes som oftast på lokalsamhällenas initiativ och frivillig 

hjälp.16 När den norska flyktingen kom till Värmland så togs den om hand av frivilliga 

organisationer vid gränsen, sedan transporterades de till Karlstad för eventuell medicinsk 

hjälp och så vidare in i landet. Inga flyktingar fick vistas i Värmland från och med 25 april 

1940, Värmland klassades då som skyddsområde. För Värmlands del så var Västergötland 

anhalten för dom flesta av transporterna.17 

 

När andra världskriget var över fanns det ca 75 000 finländare i Sverige av det antalet var 

cirka 41 500 finska krigsbarn som Sverige kontinuerligt tagit emot sedan starten av kriget för 

att visa sitt stöd för den finska befolkningen. Men av dom 75 000 så klassades bara 6 000 som 

flyktingar. De finska barnen och stora delar av norra Finland var ju evakuerade och barnen 

placerades i svenska fosterhem.18 

 

 

 

 

 
14 Hansson, 2018 s.132, s.155 

15 Hansson, 2018 s.150–151 

16 Hansson, 2018 s.254–256 

17 Hansson, 2018 s. 257–259 

18 Byström, 2012 s. 24, Byström, 2006 s.110 
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2 Undersökning av organiseringen 
 
När Sovjetunionen den 28 november 1939 meddelade att nonaggressionsavtalet inte längre 

gällde mot Finland så påbörjade Sverige sin krigshjälp till Finland omedelbart. 

Hjälporganisationer startades igång i bägge länder och 11 december 1939 sändes den första 

kontingenten barn till Sverige.19 Nedan följer en genomgång av huvudorganisationer och vad 

dom gjorde.  

 

2.1 Nationell nivå Sverige  
 

I Sverige så bildades den Centrala Finlandshjälpen den 5 december 1939 på enskilt initiativ av 

Maja Sandler, gift med dåvarande utrikesminister Rickard Sandler, doktor Hanna Rydh 

ordförande i Fredrika Bremer-Förbundet och ett par andra organisationer.20 Kommittén ville 

hjälpa dom finländska barnen undan kriget och kontaktade finska inrikesministeriet att 

svenska hem stod öppna för att motta barn från Finland.21 I Sverige så upprättades 

länsavdelningar för mottagandet av finska barn och Centrala Finladshjälpen skickade 

uppmaningar till svenska familjer genom massmedia att öppna sina hem. När ett par månader 

hade gått så hade man registrerat 15 000 hem. 22 9000 barn sändes genom Centrala 

Finlandshjälpens försorg till Sverige under det korta vinterkriget. När barnen ankommit till 

förläggningen i Stockholm så stannade barnen några dygn innan de hämtades av 

representanter för de olika kommittéerna i länen och fördes vidare ut i landet. Då hade alla 

barnen först blivit läkarundersökta, och de som var sjuka samlades på sjukhus till de kunde 

fortsätta till de familjer som väntade på dem.23 När situationen i Finland lugnat ner sig och 

vapenstilleståndet mellan den sovjetiska och finska regeringen tecknades den 13 mars 1940 så 

började transporterna tillbaka till Finland. 9000 barn skulle hem igen.24 

 

 
19 Lagnerbro, L. 1994. Finska krigsbarn. s.13 

20 Ortmark Almgren, S. 2004. Krigsbarns erinran: Snäll, lydig och tacksam. s.19 

21 Ortmark Almgren, 2004 s.19 

22 Liikkanen, 1995 s.25 

23 Liikkanen, 1995 s.29 

24 Lagnerbro, 1994 s.13 
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När det i Sverige började föras samtal om att se över möjligheterna på att ta emot finska barn 

på sommaren 1941, så fick idén mycket stort intresse i Finland. Föräldrarna såg en möjlighet 

att barnen skulle få ”äta upp sig i lugn och ro”. Förskolebarn mellan åldrarna två till sju år 

skulle prioriterades. Så bildades i januari 1941 Kommittén för finska sommarbarn i Sverige 

med överdirektör Hardy Göransson och advokat Lars Östberg i ledningen.25 Många av dom 

som tog initiativ till att ta emot barn under sommaren 1941 hade haft krigsbarn hos sig under 

vinterkriget och såg nu en chans att återförenas med dom.26 Med kommittéernas hjälp hade 

man fram till fortsättningskrigets utbrott i juni 1941 klarat att föra över nästan 700 barn till 

Sverige.27 

 

Fortsättningskriget gjorde att dom barn som var ”sommarbarn” blev till ”vinterbarn” och i 

Sverige startades på nytt en hjälpaktion mot Finland och de finska barnen ifråga. Den 

kommitté som var tänkt att organisera de finska ”sommarbarnen” bytte namn till 

Hjälpkommittén för Finlands barn.28 Fortsättningskrigets utbrott gjorde att barntransporterna 

ökade kraftigt. De första sex månaderna 1942, ”då mellan 2500 och 3700 barn for västerut 

varje månad”. På sommaren 1942 så hade hjälpkommittéerna hjälpt över 20 000 finska barn 

till Sverige.29  

 

När beslut kom i mars 1946 om att alla dom kvarvarande finska barnen skulle hem så möttes 

det av massiv kritik i Sverige. De starka protesterna gjorde att barnen fick stanna på följande 

villkor:  
• ”Barnet föräldralöst 

• Sjukdom i hemmet eller annars olämpliga hemförhållanden 

• Pågående yrkesutbildning i Sverige avbryts 

• Föräldrars, särskilt storfamiljernas, dåliga ekonomi 

• Föräldrar har olämplig bostad eller är bostadslösa”30 

 
25 Liikkanen, 1995 s.31 

26 Ortmark Almgren, 2003 s.32 

27 Liikkanen, 1995. S.31 

28 Ortmark Almgren, 2003 s.32 

29 Ortmark Almgren, 2003 s.33–34 

30 Kavén, P. 1994. 70 000 små öden: Finlands krigsbarn. s.125 
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Skillnaden enligt Pertti Kavén mellan organisationerna i Sverige och Finland var att den i 

Sverige hade mer karaktären av att vara en privat organisation medan man i Finland hade 

starkare band till staten. 31 Om man ska se på hur de finska barnen placerades i Sverige, i 

förhållande till befolkning så står Hallands län ut. Efter Halland så kommer fem stycken län 

till som procentuellt tog emot många finska barn i förhållande till befolkning, de var 

Gävleborgs, Jönköpings, Västerbottens, Västmanlands och Värmlands län.32 

 

2.2 Nationell nivå Finland 
 

I Helsingfors så grundades den 13 december 1939 Nordiska hjälpcentralen. Organisationen 

skulle sköta förflyttningen till Sverige och bestämma vilka barn som skulle få åka. Till denna 

uppgift tillsattes dr V. Rantasalo som ordförande.33 När barnen senare valts ut så samlades 

dom upp med hjälp av lottor, försågs med namnlappar och sändes vidare till Åbo där fartyg 

till Sverige låg och väntade.34 När vintern slog till och nedisningen samt risken för angrepp 

från bombplan och u-båtar från sovjetiskt håll gjorde att man gick över till tågtransporter. 

Den 11 januari 1940 transporterades 300 barn mellan Helsingfors till Haparanda för första 

gången. Två dagar tog resan och den var inte ofarlig, tåget var utsatt för bombangrepp från 

sovjetiska plan vilket gjorde att barnen var tvungna att söka skydd i snön. Men 

tågtransporterna kom att utgöra den viktigaste transportsättet under kriget.35  

 

Vinterkrigets start gjorde att organiseringen i Finland gjordes om på liknande sätt som i 

Sverige. På den finländska sidan tillsattes Socialministeriets barnförflyttningskommitté med 

uppdrag att svara för urvalet av barn och att ombesörja transporterna av dem på den finska 

sidan. 36 När man från finsk sida skulle välja ut vilka barn som skulle få åka så sattes följande 

kriterielista:  

 
31 Kavén, 1994 s. 95–96 

32 Ortmark Almgren, 2003 s.34 

33 Ortmark Almgren, 2003 s.20 

34 Liikkanen, 1995 s.26 

35 Ortmark Almgren, 2003 s.20 

36 Kavén, 1994 s.94–95 
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• ”Karelska barn, vilkas föräldrar återvände för att återuppbygga och befolka det återerövrade Karelen. 

• Barn från bombskadade hem. 

• Barn till invalider. 

• Stupades barn som inte fått fadderbarnsunderstöd. 

• Barn ur barnrikefamiljer. 

• Barn till inkallade, vars mödrar förvärvsarbetade”37 

 

Dessa kategorier gjorde att vägen öppnades upp för hundratusentals finska barn att bli 

krigsbarn i Sverige. När man i januari 1942 började rikta negativ kritik mot transporterna i 

Finland, så gick den finska regeringen ut och förbjöd all negativ publicitet kring evakueringen 

av barn till Sverige.38 När Leningrads belägring bröts av Sovjetunionen och kraftiga 

bombanfall på nytt härjade över finska städer så kom den mest massiva transport av barn från 

Finland till Sverige. Mellan februari och september transporterades nästa 27 000 barn och i 

oktober 1944 var det totala antalet barn i Sverige uppe i 52 000.39     

 

Kommittéernas grundtanke var att alla barn skulle sändas hem igen, men det skulle visa sig 

svårare än vad man trott. När man från Socialministeriets sida i december 1945 gjorde en 

enkät angående de finska föräldrarnas förhållning till sina barn som var i Sverige fick man en 

chock. Flera hundra familjer i Finland önskade inte hem sina barn. I de flesta fall så var det 

ekonomin som lade grunden för att man inte önskade hem dem, men en del ville inte ha hem 

dem för att man inte ville ha ansvaret för uppfostran av barnet eller att man hade en känsla av 

främlingskap och därav inte brydde sig om barnet längre.  

Masstransporterna skulle sättas igång i juni 1946 med antingen tåg eller fartyg från 

Stockholm. Men trots att kommittén frågat familjerna i Finland så skickades många finska 

barn hem fast de inte var önskvärda. 40 

 

 

 
37 Lagnerbro, 1994 s.13 

38 Ortmark Almgren, 2003 s.33 

39 Ortmark Almgren, 2003 s.34 

40 Kavén, 1994 s.119–124 
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2.3 Lokal nivå Värmland 
 

I början så var det Röda korset i Värmland som ansvarade för dom finska barnen, dom 

samarbetade med Centrala Finlandshjälpen i Stockholm. Dom registrerade och var det 

kontaktorgan i Värmlands distrikt som folk skulle vända sig till om man var intresserad att ta 

emot finska barn eller om man eventuellt hade något man behövde hjälp till angående barnen. 

Centrala Finlandshjälpen skickade PM och kallelser till Röda Korset som på så sätt 

vidareförmedlade det i massmedia.41 Röda korset kommer att fortsätta med insamlingen av 

pengar och andra förnödenheter till utsatta finska barn inte bara i Sverige utan även i Finland, 

vilket symboliserar deras grundtanke som ligger i organisationen. I slutet av året 1940 till 

februari 1941 så var det en omfattande sockerinsamling som Röda Korset gjorde för både 

Finland och Norge, målet var att samla in 500 ton socker som skulle fördelas på dessa två 

länder.42 Röda Korset arrangerade flera typer av lotterier för utsatta barn i Norden och det 

fortsatte dem att göra även efter att den nya hjälporganisationen bildades i Värmland.  

 

Landshövdingen Ivar Vennerström bjöd den 7 januari 1942 in ett antal framstående personer i 

Värmland till ett möte angående bildandet av en kommitté som skulle ha ett ansvar för dom 

finska barnen i Värmland. I brevet som gick ut till dessa personer gick att läsa att 

Vennerström menade ”Nöden är stor bland Finlands barn. Ansvarskännande svenskar äro väl 

medvetna om sin skyldighet att göra vad som göras kan.”43 

Den 15 januari 1942 så bildades den lokala hjälporganisationen Värmlands hjälpkommitté för 

Finlands barn i Karlstad. I PM:et som skrevs den dagen visas att organisationen var uppbyggd 

på ett sätt där ledningen hade delat in ansvarsområden med en ordinarie och en suppleant. 

Ansvarsområdena inom hjälpkommittén var att man skulle skaffa fosterhem, transporter och 

läkarundersöka barnen när de kom till Karlstad. Man hade även en person som var ansvarig 

för att skaffa fram pengar till kommittén. Ett par personer skulle åka upp till Stockholm där 

man delade in till vilka län barnen skulle och transportera dem till Karlstad där nästa process 

 
41 3000 finska barn ha överförts till Sverige-2000 hem vänta ännu på att få mottaga sina små gäster. Det behövs 
medel till transporterna. (odaterad). Värmlands Hjälpkommitté för Finlands barn volym 1, Arkivcentrum 
Värmland. 

42 Sockerinsamling för Finland och Norge, 21 februari 1941. Värmlands Hjälpkommitté för Finlands barn volym 
1, Arkivcentrum Värmland. 

43 Inbjudan till uppstart av Värmlands Hjälpkommitté för Finlands barn, 7 januari 1942. Värmlands 
Hjälpkommitté för Finlands barn  volym 1, Arkivcentrum Värmland. 
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inleddes. Det står även att man skulle i största möjliga mån skulle skaffa fosterhem, inte 

enbart för att det skulle ge barnen en tryggare känsla utan för att det just då inte fanns några 

barnhem eller kolonier i Värmland och man menade att barnhem var väldigt dyra att 

underhålla. Innan ett fosterhem fick ta emot barn så var hjälpkommittén tvungen att 

undersöka hemmet. Var inte hemmet acceptabelt och kunde man inte bekosta barnet själva så 

borde hemmet inte godtas som fosterhem. 44 

 

I protokoll från arbetsutskottet för Värmlands hjälpkommitté för Finlands barn går att läsa den 

3 februari 1942 att arbetet med att skaffa flera platser till förfogande för de finska 

krigsbarnen. Man hade då 700 fosterhem anmälda och planer för att öppna barnkolonier på 

flertalet platser i Värmland som skulle uppgå till 138 platser. Länets rödakorskretsar skulle 

kontaktas om planering för fler barnhem. Man ville även skaffa ett genomgångshem med 

tjugo platser i Karlstad för de barn som inte kunde resa direkt till sina fosterhem, där ställde 

stadshotellet sina lokaler till förfogande. Annonser i tidningar skulle sättas in för att 

intensifiera insamlingen av pengar för bland annat betalning av resor för barnen. 45  

 

11 oktober 1943 går att läsa i ett brev från Värmlands hjälpkommitté till landstingets 

sjukvårdsberedning att man har jobbat hårt under åren 1942–43 med att skaffa fosterhem för 

de finska barn, och att en del har åkt hem till Finland. I Värmland fanns fortfarande ca 350 

barn kvar. Finlands svåra situation hade nu gjort att man från svenskt håll var villig att ta över 

sjuka och undernärda barn för att i Finland ge plats åt krigsskadade vuxna personer. 

Hjälpkommittén önskade därför att veta hur många platser man kunde avvara. Man 

understryker också att det är hjälpkommittén som kommer att stå för kostnaderna för de sjuka 

finska barnen.46 26 oktober i ett brev från Hjälpkommitténs läkare i Stockholm går att läsa att 

det har kommit till Hjälpkommitténs kännedom att det finns ej använda platser på 

Centrallasarettet i Karlstad, där läkaren frågar om de lediga platserna går att ge plats till de 

sjuka finska barnen. Läkaren understryker att förfrågningar har gått runt till alla län i Sverige 

 
44 PM angående bildandet av Värmlands Hjälpkommitté för Finlands Barn, 7 januari 1942. Värmlands 
Hjälpkommitté för Finlands Barn volym 1, Arkivcentrum Värmland. 

45 Protokoll för arbetsutskottet för Värmlands Hjälpkommitté för Finlands Barn, 3 februari 1942. Värmlands 
Hjälpkommitté för Finlands Barn volym 1, Arkivcentrum Värmland. 

46 Till Värmlands Läns Landstings Sjukvårdsberedning, 11 oktober 1943. Värmlands Hjälpkommitté för Finlands 
Barn volym 1, Arkivcentrum Värmland. 
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och att man hade ca 1000 vårdplatser till sitt förfogande. Men med tanke på det försämrade 

läget i Finland så behövde man ännu fler platser. Den nationella hjälpkommittén skulle stå för 

alla kostnader samt mat, utrustning, slitage och personal.47  

 

När situationen i Finland förvärrades 1944 så ökade strömmen av barn till både Sverige och 

Värmland. Hjälpkommittén förde veckorapporter och månadsrapporter över antal barn och 

platser som fanns i Värmland. I november 1942 så fanns det 736 barn placerade i Värmland 

och i december 1943 så var antalet på 414. När sedan lyckan vände i Finland 1944 så ser man 

i månadsrapporterna från Värmlands hjälpkommitté att antal barn sticker iväg, som mest hade 

man i november 1944 med 1298 barn placerade i Värmland i antingen fosterhem, barnkoloni 

eller på sjukhus. 48  

 

Avslutningsvis så ligger det ett dokument hos Arkivcentrum Värmland som har skickats från 

riksorganisationen Hjälpkommittén för Finlands barn till deras ombud ute i länen, där man har 

skickat ut en översikt vad hjälpkommittéerna gjort för Finlands barn. Där uppgår det att 

mellan 5 juni 1941 till 1 januari 1944 så fördes det över 23 008 barn från Finland till Sverige, 

från 1 januari till 30 november 1944 så transporterades 26 323 barn vilket utgör en summa på 

49 331 barn totalt över den perioden. Hjälpkommittén har uppskattat hjälpen för dom finska 

barnen uppgick till ca 40 miljoner kronor, man uppskattar även att fosterfamiljer och 

hjälpkommittéerna införskaffat kläder till ett värde av 7,5 miljoner kronor. 9 000 barn 

vårdades på svenska sjukhus på hjälpkommitténs räkning för olika sjukdomar eller 

undernäring. Man ställde till Finlands Röda Kors förfogande över en ambulerande barnklinik 

med skärmbildsröntgen som under tiden 1942–1943 undersökte 16 000 personer var av 

14 000 barn. Kommittén hade med hjälp av insamling från industrin, handel och allmänheten 

insamlat 5.2 miljoner kronor till hjälpverksamheten. 49 

 

 

 
47 Värmlands Läns Landsting. Förvaltningsutskottet, 26 oktober 1943. Värmlands Hjälpkommitté för Finlands 
barn, volym 1. Arkivcentrum Värmland. 

48 Veckorapport/månadsrapport för Värmlands Hjälpkommitté för Finlands Barn, november 1942–1944. 
Värmlands Hjälpkommitté för Finlands barn, volym 1. Arkivcentrum Värmland. 

49 Siffror rörande Hjälpkommittén för Finlands Barn, (odaterad). Värmlands Hjälpkommitté för Finlands barn, 
volym 1. Arkivcentrum Värmland.  
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3. Analys och slutsatser 
 
Huvudsyftet med denna uppsats var att genom en fallstudie undersöka eventuella variationer i 

mottagningen av de finska krigsbarnen och vilka faktorer som eventuellt kunde förklara 

sådana variationer. För detta syfte så undersökte jag flyktingmottagningen i Värmland och 

mot bakgrund av hur den generella flyktingmottagningen av finska krigsbarn såg ut i Sverige.  

Det mynnade ut i frågeställningarna hur mottagningsprocessen i Värmland såg ut och vilka 

organisationer och aktörer som var inblandade samt vilka faktorer som kunde förklara 

eventuella skillnader av den tidigare forskningen angående flyktingmottagningen?  

 

3.1 Mottagningsprocessen i Värmland 
 
När det kommer till Värmland så visar fallstudien att de var uppbyggd likt alla andra län i 

Sverige, Värmlands hjälpkommitté för Finlands barn var underlagda den nationella 

organisationen i Stockholm, Hjälpkommittén för Finlands barn. Mellan åren 1939–1942 så 

var det Röda Korset i Värmland som var den drivande organisationen när det kom till de 

finska krigsbarnen. Röda Korset samarbetade då med Centrala Finlandshjälpen som var 

huvudorganisationen i Sverige för de finska krigsbarnen. Röda korset gick då ut i massmedia 

och frågade om det fanns personer i Värmland som kunde tänka sig att ta hand om de finska 

barnen. Personer som då sade sig villiga att göra det blev efter en stund kontaktad av antingen 

Röda korset eller av Centrala Finlandshjälpen och barnen blev då transporterade från 

Stockholm vidare ut till länen, var det så att man bodde längre bort så fick barnen stanna i 

Karlstad innan de fortsatte sin resa vidare. 

 

När fortsättningskriget bröt ut i Finland så organiserades organisationerna om i både Sverige 

och Finland. I Sverige blev huvudorganisationen Hjälpkommittén för Finlands barn och i 

Värmland så startades Värmlands hjälpkommitté för Finlands barn i januari 1942. Den nya 

organisationen tog över efter Röda korset i Värmland och bedrev verksamheten till 1946. Med 

tanke på kriget i Finland så fick man i Värmland som i övriga Sverige en betydlig ökning av 

finska barn som kom efter att fortsättningskriget bröt ut och hjälpkommittén fick betydligt 

mycket mer att göra än Röda korset tidigare. Hjälpkommittén i Värmland bedrev fortsatt 

samarbete med Röda korset i Värmland för insamling av både pengar och kläder till barnen. 

Med tanke på det ökande flyktingströmmen av finska barn till Sverige så var de även tvungen 



 

18 
 

att allt eftersom öppna upp barnkolonier på olika platser i Värmland. Som mest så uppgick 

antalet finska barn i Värmland till 1298 i november 1944. När Tyskland gick in i Norge 1940 

som Hansson har påpekat så klassades Värmland snabbt till ett skyddsområde med tanke på 

att man gränsade till Norge och den norska flyktingströmmen påverkade då inte finska 

barnens vistelse i Värmland.  

 

3.2 Skillnader i flyktingmottagningen 
 
Den tidigare forskningen angående finska krigsbarn har genom fallstudien inte gett någon 

indikation på att det skulle var någon skillnad på mottagningarna av barnen. Bent Flyvbjerg 

säger så här: ”Man kan ofta generalisera på grundval av ett enda fall och fallstudier kan vara 

centrala för vetenskaplig utveckling”.50 Om man nu ser Värmland som ett kritiskt fall och 

fallstudien indikerar att mottagningsprocessen ser likadan ut i Värmland som övriga Sverige 

så är det mest troligt att det stämmer.51 Den var uppsatt med en nationell organisation och 

fördelat på läns nivå ute i landet, både i Finland och i Sverige. Man skulle tänka sig att för 

Värmlands del, med tanke på gränsen till Norge och hur många norrmän som kom in i 

Värmland under kriget att det skulle ha påverkat mottagningen av de finska barnen. Men det 

blev snarare motsatt effekt, när Värmland 1940 klassades som skyddsobjekt och alla norrmän 

slussades vidare in i landet som Hansson påpekat, så hade det inte någon inverkan på de 

finska barnen som kom, och när man ser på det totala antalet barn som kom till Värmland 

gentemot den värmländska befolkningen så var Värmland bland de län som tog emot mest 

finska barn sett till sin befolkningsmängd. Statens i stort sätt obefintliga involvering när det 

kom till de finska krigsbarnen gjorde att det hela var en tanke som grundade sig i svenskarnas 

välvilja att hjälpa Finland. Hjälporganisationerna på svensk sida var ideella och finska barn 

placerades i svenska familjer som utan någon ersättning alls tog hand om barnen, eller så 

placerades de på barnkolonier. Hjälporganisationerna levde på insamlade pengar och 

donationer från allmänheten och företag.   

 

Samtidigt så är det viktigt att se på skillnaden på flyktingstatusen. De finska barnen blev 

evakuerade till tusentals familjer i Sverige, de flydde inte. Sveriges sätt att stödja Finland på 

 
50 Flyvbjerg, 2003 s.193 

51 Flyvbjerg, 2003 s.194 
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samtidigt som man behöll neutralpolitiken var att ta emot cirka 70 000 barn istället för att 

ingripa militärt på Finlands sida. Den ideologi som Byström visar till speglade makthavarna i 

Sverige samt det svenska folket och den grundar sig i det nordiska samarbetet som 

utvecklades redan på 1920-talet. Sverige skulle rikta sitt arbete med Norden och ett 

omfattande hjälparbete påbörjades mot våra grannländer som var betydande både för de 

finska barnen och våra nordiska grannländer. 



 

 
 

4. Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen var att genom en fallstudie undersöka mottagningsprocessen i Värmland 

och vilka organisationer och aktörer som var inblandade med de finska krigsbarnen, samt att 

se genom en kvalitativ texttolkning om fallstudien visade några skillnader i 

mottagningsprocessen och flyktingmottagningen generellt beskrevs i den tidigare 

forskningen.  

Att den tidigare forskningen visar att Värmland relativt snabbt klassades som ett skyddsobjekt 

med anknytning till Tysklands ockupation av Norge så innebar det att inga flyktingar fick 

vistas i Värmland efter 1940. Klassningen som skyddsobjekt och det höga antalet barn som 

Värmland tog emot i förhållande till sin befolkning tyder på att den norska flyktingströmmen 

inte påverkade de finska barnen i Värmland. Den generella mottagningen av barn från Finland 

i Sverige, ger inte heller någon klar bild på att den massiva invandringen till Sverige under 

andra världskriget påverkade barnens vistelse. Makthavarna i Sverige och det svenska folkets 

hållning mot våra nordiska grannar var att man såg det sin plikt att hjälpa dem så långt man 

kunde. Var det genom donationer, krigsmaterial eller att öppna sina hem till tusentals barn, så 

försökte många personer i Sverige att hjälpa till så gott dom kunde. Att barnen evakuerades 

till Sverige och inte flydde är ändå av den största betydelse när man ska se till resultatet av 

uppsatsen. Den enorma ideella uppoffring Sverige och svenska familjer gjorde för cirka 

70 000 finska barn får en allt för liten plats i svensk historia, tycker jag. 
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Bilaga 1 
 
Medalj för de familjer som tog hand om finska krigsbarn under andra världskriget. Medaljen 
delades ut av Republiken Finland till personer som gjorde humanitära insatser under kriget. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


