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Finland  
bombas 

I detta nummer 

• Nya barntransporter 

• DN 10.2. 1944 

• Februaribombningarna 

• Bildkollage 

• Vill ingen ha pojkar? 

• Reströtta barn 

Informationsblad för och om finska krigsbarn 12 april 2017 

På kvällen den 6, 16 och 26 februari  

1944 inledde Sovjetunionen terror- 

bombningar mot i första hand 

Helsingfors, som skulle förintas.  

Bomberna den 6::e  febr. blev inled-

ningen till en ny våg av  barnförflytt-

ningar till Sverige. Bara några dagar 

tidigare hade finska barn återvänt från 

Sverige. Många barn fick snart göra sin 

andra resa.   

Dagens Nyheter rapporterade den 10 

februari om de nya barntransporterna, 

av vilka de första skedde med flyg. Re-

portaget finns i sin helhet på följande 

två sidor. Vidstående bild fanns  på 

DN:s första sida., texten på sid 7. 

 När kriget var slut i september hade 

nästan 30 000 barn sänts till Sverige.   
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- Vi har bott i kyrkan, för det var mycket 
varmare där än hemma. Under bombar-
demanget satt jag i trappan hemma och 
en farbror blev dödad och en pojke fick 
fullt av splitter i en fot. 
Trettonåriga Raia Rönnberg kom med det 

andra flygplanet från Finland på onsdagskväl-
len tillsammans med tjugofem andra barn. 
Sammanlagt kom femtiotvå finska barn till 
Stockholm med flyg på onsdagen. Hälften av 
barnen har förlagts i ålderdomshemmet på Sab-
batsberg och resten på Isoleringsanstalten på 
Söder. 

- Det är friska och pigga barn allihop, upply-
ser lottorna, som tag hand om dem, läkarunder-
sökningen har gått finfint, men några av de 
mindre barnen gråter naturligtvis och undrar 
vart mamma tagit vägen. 

- Jag tar inte av mig kläderna, för ”äiti” har 
sagt att jag skall ha dem på, tjuter Ritva Lind-
fors och vägrar energiskt att låta klä av sig. 
Andra barn gråter över att kappsäckarna ”är 
borta”, för de har fått stränga order att ”hålla i 
dem”.  

Men huvudsaken är att de utbombade bar-
nens föräldrar är glada där borta i Finland över 
att ha fått sina telningar till Sverige. 
 

Tre barnplan på torsdag. 
På torsdag kommer det tre plan med barn, 

och Hjälpkommittén för Finlands barn har hand 
om utplaceringen av dem i fosterhemmen.  

En del har varit här tidigare och talar svenska 
och hoppas få komma till sina gamla hem. 
Onsdagens yngsta passagerare var en sju dagar 
gammal baby som bars i en pappkartong av en 
lotta. 

Med ”Arkturus” anlände 150 flyktingar 
och andra passagerare till Stockholm. Det 
var barn och familjer som skulle till olika 
privata håll i landet. Efter flygtransporter-
na, som pågår några dagar framåt, kommer 
man även att ta barn med tåg över Hapa-

DAGENS NYHETER Torsdagen den 10 Februari 1944 

randa. Det första barntåget lämnar 
Helsingfors någon av de närmaste dagar-
na. 
 

Rädda Barnen sänder 10.000 kr. 
Rädda Barnens centralstyrelse har efter 

överläggningar med olika finska myndighet-
er översänt 10.00 kronor till sin systerför-
ening Rädda Finlands Barn i Helsingfors 
som en första hjälp för de finska barnens 
evakuering. Denna utdelas i samarbete med 
finska socialministeriet och centralen för fri 
vårdverksamhet i Helsingfors. Hur betydel-
sefull snabb hjälp för de finska barnens eva-
kuering är, betonar chefen för socialministe-
riets barnförflyttningskommitté, magister 
Elsa Bruun, i en telefonintervju med Rädda 
Barnen på onsdagen. 

- Det står redan långa köer här, säger ma-
gister Bruun, av mödrar, som vill ha sina 
barn evakuerade. Vi måste snarast skicka 
bort så många som möjligt, men i vissa fall 
uppträder ekonomiska svårigheter. Många 
mödrar har nämligen inte råd att få iväg sina 
barn. Det vore därför av stor vikt om de 
finska barnens nu vill hjälpa dem. I detta fall 
en engångsgåva, i synnerhet om den kommer 
snabbt, verkligen en betydelsefull hjälp. De 
svenska gåvorna reducerar icke eventuellt 
utgående statsbidrag och utdelas efter sträng 
behovsprövning. Magister Bruun tillägger att 
så snart den första stormen lagt sig blir det 
önskvärt att söka svenska faddrar till de 
sämst lottade barnen. 

Chefen för Finlands Folkhjälp, d:r He-
ikki Waris, som för närvarande vistas i 
Stockholm, betonar även att ekonomiskt 
för de barn som skall evakueras är högst 
önskvärt.  

- Det finns många bondgårdar, säger 
d:r Waris, som gärna tar emot barnen, 
men som är tvungna att begära lite ersätt-
ning. 

Många hemlösa småttingar  

              sänds till Sverige för vård. 
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Helsingfors                 

februari 1944 

Första bombnatten     

6–7 februari 

350 bomber nådde mål i 

Helsingfors 

730 bombplan deltog  . 

Andra bombnatten   

16–17 februari 

383 bombplan deltog       

100 bomber nådde i staden.  

Luftvärnet fick hjälp av tolv 

tyska stridsplan som sköt 

ner fyra fiendeplan. Brasor i 

Nordsjö lurade sovjetiska 

piloter att släppa bomberna 

långt från stadskärnan. 

Tredje bombnatten    

26–27 februari 
Den häftigaste attacken.  

896 sovjetiska plan fällde 5 

182 bomber. Av dem nådde 

bara 290 mål i Helsingfors. 

Nio fiendeplan sköts ner. 

Totalt de tre nätterna:                              

160 dödade och                 

365 skadade personer      

440 byggnader skadade eller 

förstörda.  Källa: HBL  

Ryssarna bomba Uleåborg. 

Ryssarna bomba Åbo och 

Mariehamn. * Ryska bom-

ber  över Stockholmstrakten 

och Strängnäs. Även Kotka 

bombas.  

Källa: Radnotiser i När Var Hur  

Där bomberna träffade blev förödelsen stor. Tack och lov var 
inte ryssarna träffsäkra. Tusentals bomber hamnade i havet. 

Mammor i kö för att skicka sina barn till Sverige. (Okänt datum) 

Första tåget 1944 avgår mot Haparanda den 8 feb. med ca 500 

barn.  I maj upphörde barntågen den vägen. Istället sattes S/S 

Ariadne in mellan Vasa och Umeå under juli-september 1944. 



 söndagen den 19 mars 1944 

Finska barn anländer till Malmö en sen kväll  
i mars 1944 — otroligt trötta  Kontakta mig 

Skriv, ring, mejla om 

du vill ha mer in-

formation om finska 

krigsbarns historia. 

Tapani Rossi 
Frejagatan 3 D 

24334  Höör 

Tel: 0413 242 36 

tapani.rossi@gmail.com 

Besök gärna den digitala 

krigsbarnsutställningens  

webbplats: www.sotalapset.fi 

 

Min blogg: 

http://www.finska-krigsbarn.se/ 

Vill ingen ha pojkar? 
Lätt placera finska flickor 

 –  värre med gossar. 
”I går anlände till Skåne en transport på 82 

finska barn, vilken omhänderhades av fru Egnerts 

personligen, biträdd av flera damer ur bered-

skapskommittéerna. En del skulle till Ystad och 

Helsingborg, men lejonparten var placerad i 

Malmö. I ”mottagningskommittén” märktes bl.a. 

landshövding Thomson, som ju är ordförande i 

länskommittén, och som var en av de ivrigaste när 

det gällde att forsla ungarna från vagnarna till 

fosterföräldrarna. 

I ett fall blev det tandagnisslan, det var syskon, 

som skulle till olika familjer – men en högre offi-

cer som gick förbi, löste problemet genom att själv 

ta hand om båda barnen. 

Det är ett strålande intresse, säger också fru 

Egnerts, men varför skall alla ha flickor? Vi ha 

just nu över 200 anmälda fosterhem för flickor, 

men endast 3 för pojkar. Och ändå är det sådana 

rara pojkar som kommer.” 

Nedanstående bild tillhör artikeln. Senare har ett par 

namn tillkommit tyvärr endast förnamn. Pojken 

längst till höger (framför en lotta med skärmmössa) 

Heter Heimo och flickan längst fram till vänster he-

ter Sirkka. Båda kom till en ingenjörsfamilj Hedlund 

på Amiralsgatan. Heimos systrar Ritva och Sirpa 

kom samtidigt men syns inte på detta foto. Ritva pla-

cerades hos en familj i Lomma och Sirpa hos lant-

brukare i Jordholmen på Söderslätt. De tre familjerna 

såg till att barnen fick träffas ofta .  
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