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Forord
Fortællingen er så kompleks - og alligevel
så enkel.
Gennem mange år har jeg samlet beretninger, fotos og dokumenter. Også talt med
mange, der selv har haft et finsk krigsbarn.
Venlige mennesker har også uopfordret
sendt mig dokumenter, fotos og breve. Den
Finske Ambassade har også hjulpet mig.
Gennem breve og samtaler har jeg også
haft kontakt med mange finske krigsbørn.
De fleste ville gerne fortælle men jeg har
også truffet enkelte, som enten sagde: »Den
tid har jeg lagt bag mig.« - Eller: »Nu har
jeg pakket det hele ned, bundet en solid snor
omkring, og jeg vil aldrig mere åbne pakken.« - Begge holdninger er jo et valg; måske det rigtigste?
Men jeg mærker dog en glæde ved, måske
at kunne give noget videre til andre, fastholde den historie, der ikke er skrevet meget
om.
Min danske mor efterlod sig ved sin død
i 1980 en anseelig samling; breve og dokumenter, jeg ikke før havde haft kendskab

til, alt sammen noget, der direkte havde
tilknytning til min flytning fra Finland til
Danmark 1943.
Ved årsskiftet 2000 begyndte jeg ved
foredrag og artikler at fortælle om Finland
og dets krigsbørn. Senere fik jeg noget af
historien sat på min hjemmeside.
En hjemmeside forsvinder på et tidspunkt; det gør den skrevne bog ikke.
I 2013 var der en udstilling på Koldinghus
i anledning af 70-året for de første finske
børns ankomst til Kolding; en udstilling
jeg lavede i et samarbejde med museumsinspektør, Axel Johnsen.
Det er alt det, jeg nu forsøger at sammensætte i min bog, som kunne være et digert
værk - en »murstensbog«; men det er imidlertid mit håb, at den mindre omfangsrige
vil nå en større læserskare. Min opgave har
i virkeligheden været at begrænse mig. Det
er også derfor, jeg har beskrevet og brugt
»Koldingbørnene« som grundlag. - Og da
der blev dannet 99 lokalkomitéer under
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Finlandshjælpen i hele Danmark, vil min
historie være nogenlunde dækkende, da
rammerne var næsten ens.
Opgaven at beskrive hele historien vil
kun være for specialisten og til en snæver
læserkreds.
Man har tidligere i en undersøgelse
spurgt om kendskabet til de nordiske lande;
Finland lå absolut på sidstepladsen i folks
bevidsthed.
Også derfor skriver jeg bogen, men også
for at sætte de finske krigsbørns historie
ind i en næsten synoptisk, historisk sammenhæng. En historisk forbindelse som er
nødvendig og som i sidste ende bl.a. betød,
at Finland fra 1939 – 44 skulle sende omkring 80.000 børn ud af landet. Også derfor
er tiden 1939 – 45 beskrevet mere fyldestgørende end Finlands øvrige historie.
Titlen på bogen, »De gode hensigters tid«,
med underteksten »Fra Finland til Danmark
1943« antyder allerede min holdning til
flytning af børn. Men jeg har forsøgt ikke at
konkludere. Det skal derimod være mit håb,
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at læseren selv kan danne sig en konklusion
- og en indsigt.
Jeg bruger bevidst udtrykket »finske
krigsbørn« i stedet for »finnebørn«. Dels
findes udtrykket ikke i finske kilder, man
kalder os »krigsbørn«. Jeg vil også gerne på
denne måde understrege, at vi ikke udgør
en særlig gruppe, men deler historie med
tusindvis af andre børn i Verden.
Jeg er ganske bevidst om, at hvert krigsbarn har sin egen personlige historie, og jeg
kan slet ikke skrive på alles vegne, derfor
har jeg lagt vægt på skemaer, dokumenter
og fotos.
Min fortælling er derfor kun min egen.
Salling i marts, 2015
Tapio Juhl

Gustaf Packaléns Mindefond
Den 29. april 2014 meddelte fondens bestyrelse ved bestyrelsesformand, Hans Skytte
Pedersen, at fonden, efter min ansøgning,
havde bevilget et legat, der gav mig et
grundlag for at skrive min bog.
Jeg vil takke fondens bestyrelse for tilliden og dens altid store støtte for den finske sag. Min bog ville næppe været skrevet,
hvis ikke fonden og dens bestyrelse havde
støttet udgivelsen.
Direktør Gustaf Packalén blev født i Åbo
i 1872, mens landet endnu var under russisk
herredømme. Han blev uddannet økonom
og arbejdede i årene før og under Første
Verdenskrig i den finske papirindustri, før
han kort efter den finske uafhængighed i
1919 bosatte sig i København.
I sin tid i København oparbejdede Gustaf Packalén en succesrig virksomhed med
import af finske papir- og træprodukter.
Han forblev gennem alle årene tæt knyttet til Finland, ikke mindst i de vanskelige
år under Vinter- og Fortsættelseskrigen
og efterkrigstiden, hvor Finland var under

Gustav Packalén.

voldsomt pres fra sin mægtige østlige nabo.
Gustaf Packalén, der var ugift, besluttede
sig derfor til at testere sin formue til en fond
med det formål at styrke og beskytte finsk
kultur, med særligt sigte på Åbo Akademi
og kulturelt samvirke mellem Finland og
Danmark.
Gustaf Packalén havde også sørget for 11
finske krigsbørns ophold i Danmark.
Gustaf Packalén døde 14. november 1955,
og Gustaf Packaléns Mindefond startede
sin virksomhed det følgende år.
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Endvidere tak til
En særlig tak til min søn, cand. mag. Esbern
Tapio Juhl for kritisk gennemlæsning.
Forfatter, historiker, Ph.d. Jan Ahtola
Nielsen for forslag til rettelser af historisk
karakter.
Seniorrådgiver, Veera Weisdorf, Finske
Ambassade.
Komunikationschef, Nanna Ebert, Museet på Koldinghus.

Tak til alle dem, der på den ene eller anden måde, gennem breve, telefonisk eller
direkte, har givet bidrag til bogen.
Tak til Skive Offset og dets medarbejder,
Tommy Elbæk for et godt samarbejde om
tryk og udgivelsen.
Også tak til min hustru for overbærenhed
og tålmodighed gennem månederne januar
til marts 2015, hvor bogen blev skrevet.

Overkonstabel, René Väinö Värynen for
hans store arbejde med at indhente kildematerialer i det finske Rigsarkiv om min familie, samt forklaringer på militære termer.
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Finlands og de finske
krigsbørns historie
Finland er i dag et moderne demokrati med
verdens bedste folkeskole. Det er et industriland med kunst og ypperligt design. Et
smukt land.
Men det er ikke kommet let til sin høje
status.
Den 6. december 1917 blev Finland en
selvstændig republik. Men landet måtte
først gennem tre korstog fra Sverige og følgende svensk »besættelse«. Novgorod regnede Karelen til deres interessesfære. Det
finske område var derfor presset fra to sider.
I den »Store Nordiske Krig«, 1700 – 1721,
måtte Sverige afstå Karelske Næs med Viborg samt dele af Karelen til Rusland.
Senere måtte hele det finske område, efter
krigen mellem zar Alexander I af Rusland
og Sverige 1808 – 09, overlades til russerne.
Med revolutionen i Rusland 1917 blev
Finland selvstændigt. Måtte det efterfølgende år gennem en borgerkrig. 1939 – 45
kæmpede landet tre krige; de to første mod
russerne, den tredje mod tyskerne.
Men modsat mange andre lande bevarede
Finland sin selvstændighed.
Omkring 8000 f. Kr. vandrede folkestammer ind i områderne omkring Finske Vig
fra området mellem Ural og Volga-floden.

Her forenede de sig senere med indvandrede fra Sverige samt lapper og samer.
Sproget tilhører ikke den indoeuropæiske
sprogstamme, som det nordiske, tyske, engelske, franske osv., men det finsk-ugriske
sammen med estisk og ungarsk. Det finske
sprog har derfor ikke samme sprogrytme og
samme tone, som de indoeuropæiske sprog.
Allerede fra 1155 førte Sverige flere korstog ind i det finske område. I 1293 satte Sverige sit tredje korstog ind i her og erobrede
Karelen. Da Novgorod opfattede Karelen
som deres interessesfære, resulterede korstoget i en 30 år lang strid mellem Sverige og
Novgorod, som først blev bilagt ved Nöteborg-freden 1323.
Den 12. august 1323 bilagdes striden mellem Sverige, Magnus Eriksson (Norge) og
Novgorod. Sverige havde nu endelig fået
fastsat sin grænse mod øst. En grænse, der
gik fra Ladoga til Ishavet i nord. Svenskerne
herskede i det sydvestlige; Novgorod i det
nordøstlige område. Først i 1323 kan vi derfor tale om en egentlig statsdannelse, men
fortsat under svensk herredømme.
Som et kuriosum bør nævnes, at Danmark i »Nordiske Unionskrig«, 1520 – 23,
også besad det finske område med Christian
II som konge.
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Som en reaktion mod Sveriges stormagtsdrømme startede »Store Nordiske Krig« i
1700 og varede til 1721 med freden i Nystad 30. august. Sverige måtte opgive Estland samt Karelske Næs og dele af Karelen
til Rusland.
Den nye grænse kom stort set til at følge
grænsedragningen ved Vinterkrigens afslutning 13. marts 1940.
Napoleonskrigene 1804 – 15 opstod som
en fortsættelse af revolutionskrigene fra
1792. Ved den kortvarige fred i Tilsit 7. juli
1807 mellem zar Alexander I og Napoleon,
skulle Alexander I lægge pres på Sverige.
Landet skulle opgive sin alliance med englænderne. Ville Sverige ikke opgive alliancen med England, måtte Alexander få fri
råderet over Sverige; dvs. åbne en front mod
Sverige.
Sverige ville ikke opsige alliancen. Russerne angreb svenskerne i det finske område
med 24.000 mand den 21. februar 1808.
Ved freden i Frederikshamn den 17. september 1809 gav Alexander forsikringer
om, at »Finlands Grundlov« og den svenske
forfatning samt indre styre skulle bevares.
Finland måtte også beholde egen møntfod
og frimærke.
Zar Alexander I havde en velvillig indstilling til de nye medborgere. Finland blev et
storfyrstenområde under den russiske zar,
styret af en russisk generalguvernør.
Efter Wienerkongressen, med underskrivelsen af slutdokumentet i riddersalen på
slottet Hofburg i juni 1815, opstod der en
ny europæisk orden. Tidligere havde statsledere ikke talt sammen - kun ført krige.
Wienerkongressen var skelsættende i Europas historie; der fødtes den tanke, at internationale relationer skal hvile på lov og ret.
Det var kimen til Folkeretten.
Europas sår skulle nu heles. Hvad skulle
man stille op med de landområder og de 15
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millioner indbyggere, som Napoleon havde
annekteret indirekte eller direkte?
Finland var ikke inddraget i forhandlingerne, men landets indlemmelse i det
russiske rige var en direkte følge af Napoleonskrigene. Men de europæiske frihedstanker bredte sig - også til Finland. Og så
var man blevet fri for svenskerne!
Finnerne gennemgik en national vækkelse. Befolkningen overtog det finske
sprog, lærte sig finsk og »forfinskede« deres
navne. - Russerne svarede igen ved at indlemme den finske hær i zarens og gøre russisk til officielt sprog. Censur blev indført,
og zaren kunne efter behag underkende de
love, som finnerne havde vedtaget.
Sidst i 1820-erne gik Elias Lönnrot, Finlands »folkemindesamler«, rundt i Karelen
og den sydøstlige del af landet; søgte efter
en finsk »folkesjæl«. I den vestlige del var
svenskerne de dominerende; det var ikke
der, han skulle søge »folkesjælen«.
Elias Lönnrot oplevede i sin søgen, at når
mørket faldt på forsamledes man, og to satte
sig ved siden af hinanden i front mod forsamlingen. I en tranceagtig bevægelse frem
og tilbage fremsagde først den ene et vers,
derefter den anden. Således blev de ved.
Og bag de to stod der ofte en musikant og
spillede på et strengeinstrument, en kantele,
den finske variant af en citer.
Elias Lönnrot var med og nedskrev de
mange »fortællinger«, som blev fremført
i verseform. Og i 1835 udkom Vanha Kalevala (Gammel Kalevala), som omfattede
12.000 vers i løst komponerede versefortællinger i en trokæisk rytme. Den første
udgave på svensk fik ikke nogen stor udbredelse.
I 1849 udkom Uusi Kalevala (Ny Kalevala) med 22.800 vers inddelt i 50 sange.

I heltedigtet skildres kampen mellem
to lande eller landskaber: Kalevala og Pohjola. Hovedpersonerne er »Gamle, vise
Väinämöinen«, »Mestersmeden Iimarinen«
og »Muntert viltre Lemminkäinen«.
Kalevala er det finske national-epos.
Her forløses den finske folkesjæl kunstnerisk gennem skildringer af magi og natur.
Kalevala er Finlands svar på de islandske
sagaer, de homeriske digte og den nordiske
mytologi. Det er grum læsning. En skabelsesberetning.
Udgivelsen fik revolutionerende kulturel
betydning. Den »dannede klasse« antog nu
det finske sprog. Det endnu ufødte Finland
havde fået et væsentligt element for oprettelsen af en selvstændig, fremtidig nation:
En fælles mytologi.
Tidens mantra var: »Svensker er vi ikke
længere og russer vil vi ikke blive; lad os
altså blive finner!«
I 1835 kom den tyskfødte violinist,
Fridrich Pacius - »den finske musiks fader«
til Helsingfors. Satte musik til »Värt Land«,
operaen »Kong Carls Jagt« og oprettede
»Akademisk Sangforening«.
I 1848 skrev Johan Ludvig Runeberg
(1804 – 77) »Värt Land«. Første og sidste
vers udgør teksten til Finlands nationalsang.
Sunget første gang til studenternes vårfest
(Florafesten) 13. maj 1848.
I 1897 illustrerede Akseli Gallen - Kallela, Kalevala (svensk: Axel Gallén, tog navn
efter sin motivkreds).
Og i 1899 engagerede Jean Sibelius sig i
alle nationale strømninger. Komponerede
33 år gammel »Impromptus«, inspireret af
den karelske mytologi. – Efter 1917 kaldet
»Finlandia«. En national hymne. Værket
opførtes på det svenske teater i Helsingfors,
4. november. En festaften kaldet »Finland
vågner«.
Også andre kunstnere var aktive i den

nationale vækkelse, som indledtes i 1820erne:
J.V. Snellmand, J.L. Runeberg, J.J. Nervander, Frederik Cygnæus, M.A. Castrén og
Zachris Topelius. I begyndelsen var de samlet i »Lørdagsselskabet« – senere »Det Finske Litteraturselskab«, hvis opgaver var at
opstille skabelsen af finsksproget litteratur
og en forbedring af det finske sprogs stilling. Men selskabets vigtigste opgave blev
indsamlingen og udgivelsen af den gamle
folkedigtning, Kalevala.
Finland havde nu fået sin nationale mytologi, et fælles sprog og skrift, et musikalsk
tonesprog, et grundlag for en nationalsang,
illustreret Kalevala og den »nationale«, musikalske hymne, »Impromptus«. Finland
havde nu de bindemidler, den lim, der både
skaber og fastholder en nation. Det eneste
og sidste man nu manglede, var lejligheden
for at opstå som et selvstændigt og frit land.
Danmark brugte omkring 1000 år for at
danne og cementere nationen; Finland skulle bruge mindre end 100 år.
Vladimir Lenins oktober/novemberrevolution i Rusland 1917 gav finnerne muligheden, da bolsjevikkerne den 15. november
udsendte en erklæring om rettighederne for
folk i Rusland; her pointerede de også alle
folks ret til selvbestemmelse, separatisme
og dannelse af egen stat.
Bolsjevikkernes appel var først og fremmest en legalisering af revolutionen i Rusland, men også en opfordring og støtte til
»verdensrevolutionen«.
Landdagen i Finland udsendte samme
dag en erklæring, hvor den påtog sig »storfyrstens magt i Finland«. Og da finnerne
anså den svenske forfatning af 1772 som
værende fortsat i kraft, blev der advokeret
for en republikansk grundlov for Finland.
Allerede den 4. december meddelte Landdagen, at Finland var selvstændigt. To dage
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efter blev »Suomen Kansalla« (uafhængighedserklæringen) vedtaget. Der var 100
stemmer for og 88 imod. - Kimen til Borgerkrigen ca. 50 dage senere mellem »røde«
og »hvide« var dermed lagt, men også med
en baggrund i hungersnød og arbejdsløshed
som følge af mange års isolering.
Måske netop derfor havde Lenin været
så storsindet med sin erklæring om et folks
ret til selv at vælge sin styreform. Ydermere
havde Lenin formanden for det finske kommunistparti, Otto Wille Kuusinen, som en
villig marionet i kulissen. Som en instruktør i et kommende drama havde Lenin alle
betingelser for også en finsk revolution på
plads. Tæppet skulle nu blot gå op.
27. januar 1918 ledede »de røde«, anført
af Otto Wille Kuusinen, deres statskup mod
den lovligt valgte, unge republik.
Finland måtte i 1918 indtil 15. maj gennem en grusom borgerkrig mellem »røde«
og »hvide«. Der var ca. 80.000 »røde« støttet af 42.000 russiske tropper, som fortsat
var stationeret i Finland. Hovedparten af
de russiske styrker var dog demoraliserede
og uvillige til at kæmpe, og efterhånden tog
hovedparten hjem til Rusland.
De »hvide« blev ledet af den nu hjemvendte, tidligere kavalleriofficer i zarens
hær, Carl Gustaf Mannerheim (1867 –
1951), som anførte ca. 80.000 »hvide«,
støttet af 12.000 tyske tropper, anført af
greve, general Rüdiger von der Goltz, samt
2.000 fra Tyskland hjemvendte, finske »jægere«.
36.640 omkom på begge sider, heraf
27.640 »røde«. I alt blev ca. 80.000 »røde«
enten deporteret, dræbt i kamp eller henrettet. Den finske lov tillod kun henrettelser
ved halshugning, men for at tingene kunne
gå lidt mere gesvindt, vedtog man en hastelov, der tillod henrettelser ved skydning. På
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begge sider var der ingen grænse for grusomhederne.
Borgerkrigen eller »Brødrekrigen« er ét
af Finlands nationale sår. Det var familie
mod familie, svoger mod nevø, far mod søn;
alt afhang af, hvilken side man stod på.
I Finland omtaler man i dag Borgerkrigen
som »hændelserne dengang«.
Efter Borgerkrigen dannede Mannerheim »General Mannerheims barnskyddsförbund«. På det tidspunkt var der 20.000
fædreløse børn, de fleste af »røde« forældre.
En enkelt kilde siger, at hovedmotivet var
at »opdrage« de »røde« børn.
Den 9. oktober 1918 samledes den finske
Landdag. Der skulle være 200 i alt; deraf
92 socialdemokrater; kun én socialdemokrat, Matti Paasivuori, stod rystende ved
sin plads i Landdagen. Øvrige socialdemokrater var enten gået under jorden, flygtet
til Rusland, interneret eller henrettet. De
»hvides« redningsmand, generalmajor og
greve, Rüdiger von der Goltz, var til stede
i Landdagen, højt poserende med sin stålhjelm lagt foran på et bord. Nu skulle man
for én gangs skyld have styr på »alt det demokrati«. Man ville have et kongedømme!
Det var borgerskabets hævn over de hjemlige socialdemokrater, der havde taget magten den 27. januar 1918 ved et militært kup
mod den lovligt valgte republik.
Monarkisterne var dybt skuffede over folkets umodenhed og opfattede det røde oprør
som et udslag af overdrevent demokrati og
parlamentarisme. Monarkisternes problem
var, at de trods en intensiv kampagne ikke
kunne mobilisere det fornødne flertal. Forfatningen krævede to tredjedels flertal for
indførelse af monarki.
Men monarkisterne gav ikke op; de fandt
støtte i svensketidens forfatning af 1772; og
ifølge den var Finland reelt et kongedømme.

Så man behøvede ikke at søge et kvalificeret flertal.
I noget der kunne ligne et legaliseret
statskup besluttede Landdagen, med stemmerne 64 mod 44, at skride til kongevalg.
Altså med opbakning fra næsten præcis en
tredjedel af den Landdag, der blev valgt før
Borgerkrigen.
Mannerheim havde ved et tidligere besøg
i Danmark haft Christian X’s fætter, prins
Aage, i tankerne som finsk konge; men man
ville hellere orientere sig mod syd - Tyskland.
Finland var nu gået fra russisk indflydelse
til tysk. - (Verdenskrigen rasede fortsat. 11.
november 1918 var der tysk våbenstilstand).
I Tyskland gik der en ledig prins, Karl af
Hessen rundt, såret under det første slag ved
Marne. Svoger til kejser Wilhelm II. - Det
var Karl af Hessen, monarkisterne havde i
tankerne.
Der blev sendt finske sproglærere til
Tyskland. I Finland blev der bygget en passende bolig til den kommende finske konge,
uddannet tjenere og lakajer og syet uniformer. Alt skulle være klar.
Verdenskrigen indhentede dog monarkisternes drømme. Den 11. november 1918
indgik Tyskland våbenstilstand. Drømmen
om en konge forsvandt. Man ville ikke indgå
i noget, der kunne opfattes som allieret med
et slagent Tyskland. - Prins Karl af Hessen
afskrev officielt sin trone den 20. december
og nåede ikke at komme til Finland.
I nyvalget til Rigsdagen 1919 kunne socialdemokraterne igen indtræde med 80
mandater. Republikken var nu genetableret.
Men skårene skulle klinkes; det ledende
republikanske parti, Agrarforbundet fik
støtte fra socialdemokraterne mod, at den
første præsident ikke blev Mannerheim generalen, der havde kvalt det røde oprør.
Kompromiset var, at man både ville have

en »socialistforsikring« og en »kommunistforsikring«, en præsident, der i særdeleshed
kunne navigere Finland sikkert i naboskabet med Rusland.
Det var derfor finske præsidenter dengang
sad i årtier. - I dag er præsidentens magt
stærkt reduceret. Der er slet ikke brug for
en »stærk« præsident nu, hvor Finland er fri
for det russiske åg, medlem af EU og en anerkendt og ligeværdig del af Vesten.
Gennem de følgende år konsoliderede
Finland sig. Der blev opført forsvarsværker
mod øst (Mannerheimlinjen). Ved aftalen
med Rusland den 14. oktober 1920 i Dorpat
fastlagdes grænsen. Der blev gennemført en
række sociale love samt landbrugslove, som
skabte ro og tilfredshed. Højrebevægelsen
»Lappo«, en modreaktion mod »Arbejderog Bondebevægelsen« (det tidligere, nu forbudte kommunistparti) og inspireret af de
europæiske højrebevægelser, krævede, at
»Moskvas agenter« ikke deltog i Parlamentet, at dele af Rusland skulle vindes tilbage
til Finland og at de svenske minoriteters
indflydelse blev mindsket.
Lappo-bevægelsen blev forbudt i 1932,
men dannede derefter partiet »Den Fædrelandske Folkebevægelse« (Sänmaallinen
Kansanliike), der opnåede pladser i Rigsdagen 1933 – 39. Som en del af våbenhvileaftalen efter Fortsættelseskrigen 1944 blev
partiet forbudt.
Pagten mellem Estland og Rusland om
gensidig assistance blev underskrivet den
29. september 1939, for Letlands og Litauens vedkommende 5. og 10. oktober. Landene blev senere annekteret, de facto besat;
det ville finnerne ikke.
Den 9. oktober 1939 var der generalmobilisering i Finland.
11. oktober til 13. november: Forhandlinger, noter med krav om indrømmelser fra
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finsk side. Stalin ønskede planer for et angreb på Finland.
18. og 26. november appellerede Mannerheim til Finlands politiske ledere om
at genåbne forhandlingerne. Mannerheim:
»Stalin bluffer ikke!« Der var opbygget en
massiv, russisk troppeopbygning i Leningrad-området. Nye veje og jernbanespor var
ført helt frem til den finske grænse. Mannerheim fralagde sig ansvaret og søgte sin
afsked. En tysk militærattaché udtalte: »Der
vil intet være tilbage af Finland end historie
og heltemod.«
Max Jacobsen, finsk historiker: »I 18 måneder havde Finland ført en dæmpet dialog
med sin store nabo; Sovjetunionen havde
fra tid til anden hviskende bedt om et par
tjenester, og finnerne havde høfligt hvisket
deres afslag. Nu var tonen blevet en anden:
»Denne gang havde der været stål i Molotovs stemme«.
Den 30. november 1939 kl. 0650 (finsk
tid) angreb russiske styrker uprovokeret
Finland. 0915 lød de første luftalarmer over
Helsingfors. Styrkeforholdet var i russernes
favør: 600.000 mand, 6.541 kampvogne,
3.800 fly og 600 kanoner mod finnernes ca.
200.000 mand (ca. 15 divisioner), 30 kampvogne, 130 fly og få ældre kanoner.
Det var den nu 72-årige Carl Gustaf Mannerheim, der som marskal skulle lede de
finske styrker gennem Vinterkrigen, som
sluttede 13. marts 1940. Derefter fulgte
Fortsættelseskrigen fra 25. juni 1941 til 4.
september 1944 og videre fra 15. september
ind i Laplandskrigen, hvor man som en del
af fredsaftalen med russerne skulle jage de
tyske tropper ud af landet. Den eneste vej,
tyskerne havde ud af landet, var op gennem
Lapland til Norge. Krigen sluttede 27. april
1945.
Finland måtte ved fredsslutningen den 13.
marts 1940 afstå hele Karelen med en be18

folkning på 407.000, Porkalahalvøen samt
store områder i det nordlige Finland samt
afstå nogle øer i Den Finske Bugt i en aftalt
periode. Ydermere skulle finnerne betale en
krigsskadeerstatning på 300 mio. dollar (ca.
20 mia. 2015 kr.) til Rusland!
På fronterne i de tre krige mistede finnerne 85.000 og omkring 70.000 blev invalide
og 300.000 sårede. De russiske tab er ikke
blevet opgjort; men tabene var formentlig
fem til syv gange større.
Gennem de tre krige 1939 – 1945 blev der
sendt omkring 80.000 børn i alderen 1 til 9
år til Norge, Sverige - og Danmark. Dertil
kom mange »private« anbringelser.
Der var 700.000 børn fra 1 til 9 år i Finland; de 100.000 var så dårlige, at de umiddelbart kunne dø af underernæring eller
sygdom. Sult, bombardementer og krigshandlinger gjorde flytningen nødvendig.
Dertil kom, at Karelens (på størrelse med
Jylland) befolkning, i alt 407.000, måtte
flygte for de fremrykkende russiske styrker.
Når mødrene skulle sætte børnene i toget,
havde de ofte to forklaringer på, at de ikke
rejste med børnene: »Mor sidder i en anden togvogn.« Eller: »Mor har glemt noget
hjemme, men kommer om lidt.«
I Finland var det »General Mannerheims
barnskyddsförbund« med underudvalget,
»General Mannerheims danske utskott« og
»Røde Kors«, der organiserede flytningen.
I Danmark var det Finlandshjælpen (oprettet af Forening Norden og Røde Kors den
10. januar 1940 og med nationalbankdirektør Bramsnæs som formand), der organiserede arbejdet med at få børnene placeret hos
danske plejefamilier eller på kolonier. Norge modtog mindre end to hundrede (landet
kom i krig med tyskerne den 9. april – 10.
juni 1940). Danmark modtog 3.764. Sverige tog resten; mere end 70.000.

Det er bemærkelsesværdigt, at i marts
1940 sagde 37.000 danske familier »ja« til
at modtage et finsk flygtningebarn. Man
havde ved oprettelsen af tre hovedmodtagerstationer forberedt modtagelse af ialt
3000 om dagen!
Ud over et engangsbeløb på 50.000 kr.
(som svarer til 10 smedesvendes årsløn i
1940) fra Arbejdsministeriet, var det ikke
det officielle Danmark, der støttede modtagelsen af de finske børn. Danmark havde
som det første nordiske land erklæret sig
neutralt i konflikten mellem Finland og
Rusland; derfor ville det officielle Danmark
ikke engagere sig i arbejdet. Justitsministeriet gav dog Finlandshjælpen eneret på indsamlinger. Man kan derfor sige, at den danske befolkning hjalp på »trods af« den førte
danske politik. Meget hurtigt oprettedes 99
lokalkomitéer under Finlandshjælpen i de
større byer; afdelinger, der var forenet i den
danske centralkomité med kontorer i Holbergsgade 3, København.
Men navnlig firmaer og enkeltpersoner
engagerede sig i arbejdet for den finske sag,
eks: Dansk Industri - beløb?, FLSmidth beløb?, A.P. Møller (12 mio. FIM, traktorer
og lastbiler), rederiet K. Lauritsen - 350.000
Sv. kr., grosserer i Københavns Tæppelager
Kurt Aulin - beløb?, tømmerhandler Harald
Kjær og Co. (nu Dalhof Larsen) - 169.000
kr., varehusdirektør P.M. Daell - 1 mio. kr.
eller mere?, Dansk Arbejdsgiverforening beløb?, Det daværende Aarhus Oliemølle 200.000 kr. Og Forening Norden - 530.000
kr.
Hvis man i dag henvender sig til en af de
ovennævnte sponsorer, er det meget vanskeligt at få opgivet størrelsen af støtten,
da bilag og dokumenter af gode grunde er
mangelfulde eller slet ikke eksisterer.
Der blev oprettet et hvervekontor, ledet
af oberst Ivan Carstensen (medlem af den

konservative hovedbestyrelse) og kaptajn
Knud Bolten Jagd, i Willemoesgade 3, st.
tv., København. De danske frivillige, 1200
- en dansk bataljon samt 8 danske flyvere,
udrustet og betalt af P.M. Daell (udgift pr.
udsending: 400 kr.. P.M. Daell garanterede
for beløbet), rejste til den finske front; rejsebilletterne betalte »Det finske Gesandtskab«. Danske læger (bl.a. Poul Holm Nielsen blev bataljonslæge på Hangö); præster,
sygeplejersker og ambulancefolk fulgte efter. Dansk Industri Syndikat sendte våben
og stålhjelme.
Udlandet støttede også finnernes kamp:
Sverige med våben og fly. Og også bl.a.
fly fra USA, Frankrig, Italien og England.
12.560 udenlandske frivillige deltog.
Danske håndværkere rejste til Finland og
tog arbejde bl.a. på de finske våben- og ammunitionsfabrikker; Dansk Arbejdsgiverforening betalte rejsen og garanterede, at
arbejdspladsen stod ledig ved hjemkomsten.
1000 meldte sig, da man under Centralkomitéen for Finlandshjælpen åbnede kontoret for »Afsendelse af civil arbejdskraft til
Finland«.
Det væsentligste arbejde blev givet af
»menigmand« og på trods af den officielle
førte, danske politik. Der blev arrangeret
indsamlinger af både penge, mad og tøj til
det kæmpende Finland.
Da Centralkomitéen for Finlandshjælpen
blev nedlagt 30. juni 1949 var den samlede
hjælp på 22.500.000 FIM. Dertil skal lægges værdien af fødevarepakker (175.691 kr.),
udsendelse af danske frivillige, civile og
militære; private fødevarepakker, donationer mv. Det samlede beløb er derfor meget
større.
Danmark modtog indtil sommeren 1944
3.764 børn i alderen fra 1 til 9 år. Som en del
af de russiske fredsbetingelser, var Finland
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i krig med Tyskland fra 15. september 1944
til 27. april 1945, og da Danmark var besat
af tyskerne, umuliggjorde det flere overførsler. Kartoteker med finske børns opholdsadresser herhjemme blev midt i september
1944 brændt i baggården bag Finlandshjælpens bygning, Holbergsgade 3, København.
Finske lotter i Danmark måtte »gå under
jorden«. Plejebørnene var nu »fjendebørn«.
Men allerede før de første afsendelser fra
Finland havde der været uenighed i den finske Rigsdag, hvorvidt børnene skulle ud af
landet.
Så blev Rigsdagen og den finske presse
underlagt censur; børnene skulle af sted!
Afgørelsen blev underlagt »Nødvendighedens Lov«.
De finske transporter til Danmark gik
med toget over Haparanda ved den svensk/
finske grænse, ned gennem Sverige og til
Danmark via Helsingborg-Helsingør.
Skibstransport direkte fra Finland var
usikkert på grund af minefaren. Flytransport kunne slet ikke komme på tale.
Via Sverige ankom børnene til Helsingør
og derfra videre til Østerport eller Frihavnen, hvor de blev indlogeret på skoler eller
vandrerhjem inden afrejse til det sted, hvor
danske værtsfamilier eller en koloni ventede.
Danske læger undersøgte børnene, og
danske apotekere leverede gratis medicin
og vaccinationer.
Af forskellige årsager blev omkring 451.
De fleste fik status som »opfoststringsbarn«.
216 blev adopteret. Den officielle finske
holdning var, at alle skulle hjem. Der havde
været enkelte tilfælde, hvor et barn skulle
tvangsfjernes fra danske plejeforældre.
Mange børn, der kom tilbage, mødte en
ødelagt familie og et sprog, de måske havde
glemt. Der er flere beretninger om børn, der
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om natten forsøgte at flygte tilbage til deres
plejehjem.
Finland var ødelagt af krigene. Flygtninge, fra de af russerne erobrede områder,
skulle have boliger og arbejde, der opstod
en modsætning mellem den »nationale«
befolkning og »indvandrede«, men Finland havde trods det overskud og vilje til at
takke plejefamilierne i Danmark. Den 20.
marts 1948 fik mere end 100 plejeforældre
på »Hotel Kolding« overrakt en plaquette i
kobber med teksten:
»Benignitatis humanæ Finlandia memor«.
(»Finland ihukommende menneskelig velvilje«), samt et takkebrev, underskrevet af
Finlands præsident, Juho Kusti Paasikivi.
Men ikke kun det officielle Finland viste sin taknemmelighed. I 1948 blev der
sendt omkring 40 ton tyttebær som tak til
Danmark, indsamlet af kvinder og børn i
Finland. Jeg husker tydeligt, at vi modtog
en stor flettet kurv med bærrene. Der var
syltetøj til mange år. Jeg kan endnu mærke
smagen.
I oktober 1948 ophørte »Centrala Finlandshjälpen« i Sverige. Der var fortsat
15.174 finske børn i landet. 7.100 blev permanent.
30. juni 1949 ophørte »Centralkomitéen
for Finlandshjælpen« i Danmark sit arbejde.
Der blev mellem 410 og 451 børn (antallet
er usikkert) i Danmark; altså ca. 10 % som
i Sverige.
Da Sovjetunionen kollapsede i 1991 ophørte det gensidige, militære samarbejde
med Rusland (VSB-pagten fra 1948). Boris
Jeltsin gav balterne deres frihed.
Bush (I): »Tiden er ikke inde til den slags
forhandlinger.« (Angående Karelen).
Finland forstærkede sin orientering mod
vesten.
Og Karelen? Forsømt og misligholdt på
grund af masseindvandring fra Rusland.

De finske forsvarsværker ligger fortsat som
dengang. Min bror har besøgt vores hjem;
tapeterne fra dengang hænger der stadig.
Ifølge en finsk udsendelse i svensk TV
om Karelen, har russerne pløjet 80 % af de
finske kirkegårde op. Der skal absolut ikke
være noget at komme tilbage til.
Finland er i dag et moderne demokrati.
Finland blev i 1955 medlem af Nordisk Råd
og i 1995 medlem af EU. Efter befrielsen
af det russiske åg i 1991, har det orienteret
sig mod Vesten. Finland har en vellykket
og pragmatisk indvandrepolitik. Og i for-

hold til sin befolkning på 5,5 millioner et
stærkt, nationalt forsvar med en krigsstyrke
på 350.000 samt en øget tilslutning i befolkningen til et medlemskab af NATO.
Finlands nationaløkonomi bæres grundlæggende på IT-industrien, træ- og papirindustrien, kunst og design. Men selv om landet i øjeblikket gennemgår en stagnation,
skal finnerne nok komme gennem.
Finnerne er en hårdfør befolkning. De er
slet ikke uvant med store omvæltninger.
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Min egen fortælling
Man kan betragte erindringen som den, der
gemmer alt. Og hukommelsen som noget,
man kan trække frem fra erindringen.
Gennem næsten et helt liv kan ting forblive ufortalt, man husker det ikke. Måske
fordi tiden går så hurtigt, måske fordi man
vil glemme. Men alligevel har erindringen
gennem tilværelsen påvirket vore valg og
handlemåder. Og meget senere kommer
muligheden og måske evnen til at fortælle.
Få sat ord på erindringens valg. Men fortællingen bliver aldrig fuldkommen. Også
hukommelsen har sin begrænsning.
Vi kan alle huske, fra vi var helt små.
Det afhænger naturligvis af oplevelsens
art, dens styrke og intensitet; det ligger alt
sammen i erindringen; men måske kan man
først som voksen sætte ord og billeder på.
Få det frem i hukommelsen.
Men erindringen præger os gennem hele
tilværelsen. Den kan enten blive en styrke
eller en svaghed. Ligegyldigt bliver det aldrig.
Jeg var en af dem, der kunne blive i Danmark. Født den 23. marts 1941 i Anjala.
Vores hjem lå i Makslahti Sogn, Koivisto i
Karelen, som to gange måtte overlades til
russerne; i marts 1940 og september 1944.
407.000 kareler måtte to gange flygte ind
i det øvrige Finland. Alle måtte efterlade

stort set alt, hvad de ejede. Min far var ved
fronten, overlevede de tre krige, men invalid på sjælen. Fik stillet diagnosen krigspsykose.
For min bror og jeg startede rejsen den
15. maj 1943. Mit flygtningenummer var
3.546. Min bror havde nummer 3.545.
Min mors sidste ord til min bror var:
»Kan du nu passe godt på Tapio.« Andre
mødres besked kunne være: »Mor sidder i
den næste vogn.« Eller: »Mor har glemt noget hjemme.«
Jeg var lige fyldt 2 år; min bror er 4 år ældre. Den 17. maj passerede vi grænsebyerne
Haparanda - Torneå. Jeg mener at kunne
huske det finske togs indretning. Sæderne
var fjernet, og der var bygget et køjesystem
i stedet med to etager.
Vi var 64 børn (flygtningenumrene 3493
– 3562) samt ledsagende lotter. Fra Sverige
ankom vi via Helsingør til Østerport den
19. maj, hvor vi blev indlogeret på en skole
inden afrejse til Kolding, hvor de danske
plejefamilier ventede. På skolen blev vi lægeundersøgt og difterivaccineret. Danske
læger undersøgte os uden vederlag, og danske apotekere leverede medicinen gratis.
Derfra blev vi visiteret ud til lokalforeningerne. DSB gav 50 % rabat på togrejsen.
Hos den private jernbane var det gratis.
23

På evakueringslisten fra Finland var der
påført 69 børn. Fem navne var streget over i
sidste øjeblik. Listen indeholdt så 64 navne,
men der kom 57 til Kolding den 21. maj
1943. Differencerne i antal kunne betyde, at
syv børn kom andre steder hen - eller også
var der her tale om usikre tal på grund af
den urolige tid.
Min bror og jeg kom den 21. maj 1943 til
Kolding, hvor formanden for lokalkomitéen, borgmester Knud Hansen, og indkvarteringslederen, direktør Th. Andreasen modtog os. Vi blev samlet på »Hotel Ansgar«,
hvor vi fik boller og saftevand. Der blev vi
så afhentet af vores danske plejefamilier.
Min bror og jeg kom til Lunderskov, men
hos to forskellige familier. Min bror kom til
to søstre, Anna og Marie Holm på Gl. Møllevej 21. Og jeg kom til Karen Juhl, Jernbanegade 1. Og i den skriftlige vejledning til
begge familier stod der: »De skulle gerne se
hinanden en gang imellem«. Og det gjorde
vi så.
Der kom i alt seks finske krigsbørn til
Lunderskov. I forhold til byens størrelse
var det et meget stort tal. Fire kunne blive:
Pentti, hos cykelhandler J. Erlandsen, Olavi,
hos automekaniker A. U. Nielsen og Jouko,
hos mølleejer B. Nielsen.
Vores togrejse tog en uge. Jeg husker tydeligt, at jeg lå mellem to jernbanespor midt
i en skov. Der var sne overalt. Langt foran
mig holdt et tog, og det brændte voldsomt
fra toget. Der var en frygtelig støj.
Svensk TV havde for mange år siden en
udsendelse om netop den hændelse. En finsk
lotte, der var med toget dengang, fortalte til
TV, at en russisk flyver, på trods af Røde
Kors mærker på tagene, havde angrebet toget. For at toget ikke skulle være for nemt
et mål, kørte det langsomt videre, mens lotterne i det brændende tog kastede børnene
ud i sneen.
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Min mor skulle hvert år til købemesse i
Fredericia. Jeg var altid med. På strækningen mellem Kolding og Fredericia er der et
stort stykke med skov, som toget kørte gennem. Hver gang, jeg dengang rejste gennem
det skovstykke, gav det mig en underlig
angstfornemmelse.
Min bror har aldrig fortalt mig om det;
han var jo med samme tog. Han har i øvrigt
aldrig fortalt mig noget som helst. Han er
fire år ældre end mig. Vi ses af og til. Men
han forklarer sig med, at jeg ikke skal opleve den splittelse, som han bærer.
I togene var der finske lotter. Mange blev
i Danmark og var efterfølgende »kontaktlotte« mellem danske plejeforældre og biologiske forældre. Kom der breve fra finske
forældre, var det den finske lotte, der oversatte. Og ville danske forældre skrive tilbage, var det også lotten, der oversatte brevene
fra dansk til finsk. Lotten havde en central
rolle, da hun kom til at kende begge familier. Lotten var først og fremmest en støtte og
vejleder. Der lå ikke en kontrol af, hvorledes
plejeforløbet var. Hun var i den forbindelse
ikke en myndighedsperson.
Vores lotte hed Inge Sippus. Faderen var
major i den finske hær, og moderen var fra
København. Inge havde derfor ofte holdt ferier i Danmark.
Inge kom ofte i vores hjem. 20 år gammel
havde Inge været med en børnetransport fra
Finland i december 1941 og igen i juni 1942
og var nu blevet i Danmark. Ofte måtte hun
cykle 50 km i alt slags vejr for at få talt med
så mange familier, som muligt.
I mange år troede jeg, at Inge var taget
tilbage til Finland efter 1945. Men for nogle
år siden fik jeg at vide, at Inge var blevet i
Danmark.
Den første tid arbejdede Inge Sippus som
kontaktlotte i Viborg. Inge blev senere flyttet til Vejle-området og fik i den forbindelse

anvist et værelse af bankdirektør Gunnar
Holm oven på Vejle Banks ejendom, Kirketorvet 4. Gunnar Holm var enkemand og
aktiv i hjælpen til Finland. Han var også lokalkomitéens indkvarteringsleder. Det var
derfor naturligt at hjælpe Inge Sippus.
Gunnar Holm modtog efter krigen den
finske orden, »Den finske rose«.
Da Finland, som en del af fredsbetingelserne med russerne i september 1944,
skulle jage tyskerne ud af landet, var finske statsborgere i Danmark, som nu siden
9. april 1940 var besat af tyskerne, reelt
fjender for tyskerne. Finske plejebørn blev
nu »fjendebørn«, og finske lotter måtte gå
»under jorden«.
Inge Sippus blev derfor ansat som »guvernante« på Rosenvold Slot ved Vejle. I
marts 1945 blev Inge gift med bankdirektør
Gunnar Holm og blev derfor i Danmark, da
krigen sluttede. De fik et langt og godt liv
sammen. De seneste 10 år af deres ægteskab boede de i udlandet. Da Gunnar Holm
døde, flyttede Inge Holm tilbage til Vejle.
Alt det vidste jeg ikke noget om. Men
jeg besluttede at besøge Inge Holm, for hun
måtte vide meget om begge mine familier.
Mange gange bestemte jeg, at nu ville jeg
besøge hende. Så kom der noget i vejen, og
jeg planlagde et nyt tidspunkt for et besøg. En dag fik jeg at vide, at Inge Holm var død
den 9. juli 2007.
Når man får en tanke om at vil besøge et
menneske, eller måske gøre eller sige noget
nødvendigt til et andet menneske, så skal
man gøre det, når man får tanken. En dag
er det måske for sent. Og så har man selv
smerten over, at man ikke fik gjort eller sagt
tingene i tide.
Inge og Gunnar Holm fik to børn, Ulla
og Jytte, som nu bor i Vejle. De har begge
bidraget med oplysninger om deres mor og
far.

Det var et stort hjem, jeg kom til i Lunderskov. I underetagen havde min mor, Karen
Juhl, en manufakturhandel. Oven over forretningen lå den private beboelse samt en
udlejningslejlighed. Øverst var der værelser; det var også her vores stuepige boede.
Som en tilbygning til huset var der et toetagers udhus. En af vores lejere, Hans Højer, havde et værksted i underetagen. Oven
på havde jeg mit værksted og et dueslag
med brevduer.
Bag huset var der en meget stor have.
Foran lå stationen med pakhuset. Til højre
alderdomshjemmet. Og til venstre biografen, hvor jeg havde mine første, store
filmoplevelser: »La Strada«, »Cykeltyven«
og »I storbyens havn« med Marlon Brando.
Og hvis en film var »forbudt for børn«, eller vi manglede penge til billetten, kunne vi
ved en luftkanal ind til biografen høre både
musik og tale. - Det var næsten lige så godt
som at se filmen - undertiden bedre.
Ejeren af biografen, fr. Tommerup hævdede senere, at hun var årsag til adskillige ægteskaber i Lunderskov. For hvis hun
mente, at to passede godt sammen, sørgede
hun for, at de kom til at sidde ved siden af
hinanden i biografen.
I mit hjem var der ikke nogen mand.
Christen Juhl døde i marts 1940, så jeg har
aldrig kendt ham. Min mor drev med en ansat selv forretningen videre. Jeg fik to søskende, Ulla og Inge. De var en halv snes år
ældre end jeg. Ingen af dem lever mere, men
jeg fik et tæt og godt forhold til dem begge.
I haven til mit danske hus var der et stort
bed med valmuer; jeg husker endnu angsten
og skrækken for den røde farve, som åbenbart mindede om ild og bombenedslag.
Jeg husker også min indlæggelse på det
katolske sygehus i Kolding efter ankomsten til Danmark. Maven og tarmsystemet
fungerede dårligt på os alle. Jeg var skræmt
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over synet af nonnerne, der i deres lange
kjoler nærmest svævede lydløst hen over
gulvene.
I Finland var der sult. Og den mad vi fik,
måtte vi kæmpe for at passe på. I den første
tid, hvor jeg fik dansk mad, lagde jeg mine
arme og hænder beskyttende om tallerkenen. Nu var der mad, og ingen måtte tage
den fra mig. Senere lærte jeg, at jeg blot
kunne spise i fred, og der var mad nok. Da
jeg en dag besøgte min bror på Gl. Møllevej,
var han i færd med at skrælle kartofler. Han
spiste skrællerne, intet måtte gå til spilde.
I mit hjem skrællede pigen kartoflerne.
Egentlig troede jeg dengang, at kartofler altid var hvide.
Som alle andre steder, var der i Lunderskov tyske soldater. Lunderskov var et jernbaneknudepunkt. På stationen var der derfor ofte store mængder af tysk materiel og
soldater, som skulle videre. Som dreng var
det spændende at gå hen til soldaterne, som
altid tog os op på armen, talte til os og gav
os mad. Det var en slags røgede små sild fra
dåser. Sildene smagte godt. Men vi skulle
ikke fortælle hjemme, at vi havde været på
stationen. Vi fornemmede, at det skulle vi
holde for os selv.
Vi vænnede os efterhånden til de natlige
luftalarmer.
De engelske bombemaskiner kom altid
om natten, amerikanerne om dagen. Fra engelske luftbaser fløj de ind over Jylland, hvor
de drejede direkte mod syd, mod Hamburg,
Ruhr og Dresden. Den monotone brummen
blev ved i timevis. Kældrene skulle indrettes til beskyttelse, men som min mor sagde:
»Hvis vi bliver ramt, er det bedre at ligge i
sin seng.« Det var egentlig trygt og godt at
ligge i den varme seng. Vi var sammen om
det, der måske kunne komme. Og så var det
slet ikke så svært. Ikke så ofte som tidligere,
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men i natlige drømme har jeg oplevet bombemaskiner kaste deres last.
Besættelsen havde også sin gode tid. Vi
havde familie i Amerika, som ofte sendte
os en pakke med chokolade, kaffe og peannutbutter i krukker. Og en dag havde min
søster, Inge, skaffet et stykke lakrids. På
trods af, at lakridsen var blandet op med enten savsmuld eller rugkerner, som gjorde, at
tungen blev revet op, følte man sig virkelig
rig.
Jeg har slet intet i hukommelse om min
far. Men på stationen over for forretningen
var der en ansat på stationens pakhus. Falkenberg hed han. Der var varmt og godt i
kontoret. Og i pakhuset var der store kasser med træuld. Vi var sikre på, at kasserne
kom fra Kina, Afrika eller måske helt fra
Amerika. Kasserne med træulden måtte indeholde krukker, masker og smykker. Kasserne blev ligesom levende for os drenge i
pakhuset.
I Falkenbergs lille kontor i pakhuset
kunne jeg sidde meget længe og betragte
ham, der var noget genkendeligt. Og mange år senere, da jeg fik et billede af min
far, kunne jeg se, at Falkenberg lignede
min far.
Egentlig har jeg aldrig haft opfattelsen af
at have en far. Det var en, alle andre havde.
Jeg havde det ikke. Fra det finske rigsarkiv i Helsingfors har jeg imidlertid gennem arbejdet med min bog fået kendskab
til, at min far sendte breve til min danske
mor, forhørte sig om, hvordan jeg havde det,
bad om billeder og fortællinger om mig. Alt
sammen oplysninger, som jeg kun i dag er
vidende om.
Det ville have været godt at have haft en
»bjælke« at hage sig til. Være sikker på. Jeg
behøvede egentlig ikke mere. Min far døde
i 1967.
Efter krigenes ophør i 1945 i Finland

skulle min bror hjem. Jeg kunne blive. Min
mor kom ind til min seng den aften, hvor
min bror var taget af sted om eftermiddagen. »Græder du, fordi Antero er taget
hjem?« – Jeg tænkte: »Ja, det er derfor.« Det
var som en lettelse.
Min bror kom hjem til Finland og meget
dårlige kår. Vores hjem i Karelen var overtaget af flygtninge fra Rusland. 407.000 kareler skulle integreres i det øvrige Finland;
et land der var nedbrændt, forgældet og
med 70.000 invalide og 300.000 sårede. Og
ud over det tabte Karelen, kom tusinder af
flygtninge fra øvrige områder, som russerne
havde erobret eller overtaget.
Min far og mor blev skilt, så min mor
måtte, ved at tage tilfældigt arbejde, klare
dagen og vejen alene. Boligforholdene var
dårlige, uden vand, varme og elektricitet.
Min mor blev senere gift igen, og jeg fik en
lillebror.
Alt sammen nok årsagen til, at jeg kunne
blive i Danmark. Jeg fik status som »opforstringsbarn«. Fik indfødsret (statsborgerret)
i 1958 og i 1962 retten til at bære slægtsnavnet »Juhl«.
Efter nogle år i Finland fik min bror en
uddannelse som gartner i Sverige. Derefter
blev han uddannet svejser på Lindøværftet i
Munkebo. Fik familie, men er nu pensioneret. Vi ses en gang imellem. Vores veje har
været så forskellige.
Min mor havde en vanskelig tid i forretningen. Først var byen delt i en indremissionsk og en grundtvigsk; senere kom Besættelsen. Christen Juhl havde sidst i trediverne
forudset krigen, og han havde derfor købt et
meget stort lager af metervarer tøj. Lageret
lå øverst på loftet. Kun min mor havde en
nøgle til rummet.
Under Besættelsen begyndte min mor
af nødvendighed at sælge ud af lageret. Så
kom »pengeombytningen«, 23. juli 1945,

hvor man først og fremmest ville beslaglægge værnemagtsprofitter, men også formuer,
der var gået ud af landet. Man fandt i alt ca.
20 % »sorte penge« i hele landet.
Min mor blev idømt en meget stor skattebøde. Jeg husker meget tydeligt, at min
søster, Inge, sagde til os, da min mor kørte
til Kolding, hvor skattesagen skulle afgøres
ved domstolen: »Skal vi nu ikke lægge os
på knæ og bede Gud om, at vores mor ikke
kommer i fængsel.« Vores mor kom ikke i
fængsel.
Sagen kom til at præge hende hele livet
igennem. Meget senere, som voksen, forstod jeg så mange ting. Jeg ved, at bankbestyrer H. Dybbro altid var en stor personlig
støtte i den vanskelige tid.
Mange andre havde i tide reddet sig ved at
købe kunst, tæpper eller omsætte sedler til
mønter. Et sted så jeg to mælkejunger fyldte
med en- og tokroners mønter. Nogle blev
dømt, men endnu flere blev fordømmende.
Fællesskabet med mennesker har altid
været noget af det bedste.
Mine første oplevelser af et fællesskab
var fra Strandgården ved Hejls. Hvert år før
krigen tog min mor og hendes mand, samt
de to piger, Inge og Ulla, på badehotellet i
Hjerting. Så kom Besættelsen, og Vestkysten blev lukket for ferierende. Min familie
fandt så Strandgården ved Hejls for deres
sommerferie. Litte og Leander Holm drev
stedet som et sommerpensionat sammen
med et mindre landbrug. Jeg kom der første gang i 1943. Pensionatet kunne rumme
omkring 20 gæster. Man omtalte hinanden
som bankdirektøren, vekseleren eller apotekeren; stilling først og måske efternavnet. Mændene røg uden undtagelse cigar,
og man klædte om inden bad i havet eller
til middag. Der var en søndagsstille ro alle
dage.
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Nu er stedet overtaget af Litte og Leanders datter, Annemarie og hendes mand,
Per Hansen. Der er ikke sommerpensionat
mere, men landbruget drives fortsat. Jeg
kommer der ofte, helst et par gange om året;
overnatter i »mit« værelse. Der er samme
gæstfrihed, ro og udsigt til Lillebælt, Hejlsminde og Brandsø. Det er også her ved
Strandgården, vi ofte holder vores årlige
familietræf med mine børn og børnebørn,
ægtefæller og eventuelle kærester.
Lidt længere nede af kysten ligger Sandersvig. Her havde Cais forældre, Ninna og
Henry Olsen fra Lunderskov, et sommerhus.
(Cai var gift med min søster Inge). Også her
var der altid solskinsdage. Et par gange om
året skal jeg altid gå en tur langs vandet. Det
er ligesom tiden står stille. Vandet, udsigten
og kysten er altid den samme. Jeg har også
ligget for »svaj« der med min sejlbåd.
Lunderskov var en god by. Der var et aktivt erhvervsliv, og jeg havde mange kammerater.
Tiden gik sin stille gang. Der var stor forskel mellem »dem« og »os«. Det var ikke
ligegyldigt, hvem man legede med. Noget
af det bedste var at komme på remisen. En
ansat på banen, »Revolver-Tom« (Henning
Brolin Thomsen), som havde været aktiv
under Besættelsen, gav os lov til at kravle
rundt på de store damptog. Af og til fik vi
også lov til at bade i remisens baderum. Der
var der varmt vand nok. Men det bedste var,
når vi fik lov til at køre med rangermaskinen, når togvognene skulle omrangeres.
»Revolver-Tom« havde en forkromet pistol;
den fik vi undertiden lov til at se.
Der var kammeraterne, Robert, Preben,
Keld, Leif, Kaj, Ole og Pentti. Men også fra
børnehjemmet, Villy og Poul Erik. Og når
vores piber skulle ryges til, havde vi heldigvis Bjarne (Jensen). For 50 øre og en pakke
MacArthur tobak til 1,80 kr. fra Brugsen,
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leverede den fire år yngre Bjarne efter en
uges tid en vel tilrøget pibe tilbage.
Vi havde en stor grad af frihed, man hang
ikke over os. Vi var ikke overvåget hele
døgnet af voksne. Vi måtte selv tage et ansvar. Det gik som regel godt. Og hvis folk
begyndte at snakke, holdt vi »lav profil« et
stykke tid.
Dengang kunne man kravle i de højeste
træer og på hustage, forcere usikker is, kaste
med kniv, skyde med flitsbue og have løst
krudt i lommerne. Og i anlægget havde vi
kampe med rigtige pistoler, som dengang
efter Besættelsen fandtes i rigelige mængder. Jeg husker kun én regel: Spisetiderne
skulle holdes.
Men til Håndværker- og Industriforeningens juletræsfest vidste vi godt, hvordan vi
skulle opføre os. Og hver tirsdag eftermiddag på danseskolen gav vores lærer, Mary
Jacobsen, os en fornemmelse af god dannelse.
Alle børn er i dag overvåget af voksne
samtlige fulde timer i døgnet. Og efterhånden bliver et helt samfund overvåget eller
kontrolleret. Man er i færd med at skabe en
nation af ansvarsløse. En befolkning, der
læres til at parkere »ansvar« på en stumtjener. Fra vugge til graven bliver vi systemets
garanter og bevarer.
Når jeg i dag besøger Lunderskov, går
rundt i gaderne og glimtvis oplever min
barndoms by, bliver jeg forstemt. Ikke fordi
jeg ønsker at se byen som dengang, for alle
ting forandres, men jeg får en stærk fornemmelse af, at tiden har sin gang. Vi er hver
især en del af den.
I skolen blev der ikke taget særlige hensyn; jeg fik bank, lige som de øvrige elever.
Hverken kammerater eller lærerne nævnte
nogensinde, hvor vi kom fra. Det husker jeg
som noget af det bedste. Jeg ville på ingen
måde skille mig ud. Det er også derfor, jeg

ikke brød og i dag ikke bryder mig om begrebet »finnebarn«. I Finland brugte man
ikke udtrykket: »Her er så mit finnebarn.«
Men jeg havde en svær skoletid, gik det
sidste år i en specialklasse. Heldigvis fik jeg
de sidste to år en god klasselærer i Børge
Petersen, som vi alle holdt meget af. Han
begyndte på skolen i april 1951. Børge Petersen var ligesom et friskt pust på skolen.
Han var streng, men retfærdig. Altid kontant
afregning. I sin egen erindringsbog »Farfars
Krønike« fra 1999 fortæller Børge Petersen, »at børnene viste sig til en begyndelse
at være temmelig udisciplinerede, og jeg i
den allerførste tid måtte sætte mig i respekt,
i sidste instans ved hjælp af spanskrøret«.
Niels Mygind var mindre streng, hos ham
fik vi lov til selv at gå ud i hegnet og skære
en kæp, som dog ikke måtte være en hyld.
Efter sjette klasse skulle vi vælge, om vi
ville fortsætte i syvende på kommuneskolen eller søge den private realskole i Vamdrup og gå direkte ind i anden real, mellem. Jeg valgte, trods advarsler fra Børge
Petersen, også at begynde på A.C’s private
realskole. Jeg ville følges med mine kammerater. Også på de 12 km på cykel frem
og tilbage.
Det var slet ikke en god tid på realskolen, men man burde gå der, for som skoleleder A.C. Andersen sagde, så var alle hans
elever blevet til noget i tilværelsen. Og når
A.C. Andersen i sine raserianfald over, at
jeg ikke kunne de matematiske formler
udenad, råbte: »at min fremtid var en skovl
og en trillebør«, havde jeg herefter altid stor
respekt for den almindelige arbejder.
Jeg sad ellers på de forreste bænke sammen med præstens søn, advokatens og slagtemesterens datter. Bagerst sad eleverne fra
børnehjemmet. Lige meget hjalp det.
Efter halvandet år på realskolen i Vamdrup blev jeg kaldt op på skolelederens

kontor. Vi blev enige om »at afbryde samarbejdet«. Det var ikke lige det ordvalg,
han havde brugt. Men når jeg derefter blev
spurgt, hvorfor jeg ikke mere gik på A.C’s
private realskole, svarede jeg, at »A.C. Andersen og jeg havde afbrudt samarbejdet.«
Der var mere »svung« over den bemærkning frem for det, skolelederen havde anvendt i sin begrundelse for, at jeg skulle forlade skolen. Skammen var til at bære.
Jeg var meget alene. Havde det godt med
mine kammerater, men befandt mig egentlig bedst selv.
Jeg havde min hund, kat, mine høns og
duer, et akvarium, en skildpadde og to hvide
mus. Og på loftet i udhuset havde jeg mit
værksted og dueslaget. Jeg holdt af mine
dyr. Men alligevel. I mange år har jeg haft
natlige svære drømme om, at jeg med mit
luftgevær skød alle duerne, og at jeg lod
hønsene gå til af sult og tørst.
Jeg knyttede mig meget til husets ansatte.
Der var noget naturligt og ligefremt. Engang
cyklede vores ansatte i forretningen, Astrid
Madsen, med mig til Skanderup kirke. Her
var der store kastanietræer. Vi samlede
mange, og hjemme lavede vi fantasidyr.
Også vores lejere, særligt Hans Højer,
fik jeg et meget tæt forhold til. Han lavede
værksted for mig på udhusloftet. Og om aftenen kunne jeg altid besøge Hans og Gertrud i lejligheden ved siden af vores.
Senere, da mine to søskende, Inge og
Ulla, fik kærester og bagefter gift, blev jeg
ligesom løftet. Jeg har uendeligt meget godt
at huske fra begge svogre, Cai og Erik. Erik
Westengaard, Ullas mand, var den første,
der kom ind i familien. Og selv om ægteskabet var forholdsvis kort, var Erik altid
meget opmærksom over for mig. I familiens
sommerhus ved Bjert strand byggede vi en
tømmerflåde sammen. Det var en god følelse.
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Men navnlig Cai har altid været en uendelig god støtte for mig, også i det næsten
umulige. Og så var Cai pilot i Flyvevåbnet;
det gav uendelig stor respekt blandt mine
kammerater, når han over himlen med kondensstriben fra jetmotoren skrev et stort
»C« og »O«. - Cai Olsen.
Omkring konfirmationsalderen så jeg
min finske mor for første gang siden afrejsen fra Finland. En dag fik jeg at vide, at
min mor og storebror kom på besøg.
Min mor og jeg gik ned af trapperne og
ud på gårdspladsen bag forretningen. Der
stod de, min finske mor og bror. Det var en
forårsdag, luften stod helt stille. Vi stod omkring tre meter fra hinanden. Min danske
mor tog mig ind til sig. Og alligevel mærkede jeg en mur vokse mellem os. Ingen
kunne sproget. Jeg vidste, at uanset hvad jeg
gjorde, ville jeg såre en af dem. Jeg rørte
mig ikke. Så gik vi hvert til sit.
På grund af forhold, som jeg forstår nu,
har der altid været tavshed om min finske
oprindelse. Fortielser om mange breve, som
min finske mor, far og bror sendte til mig;
breve, som jeg først fandt ved min danske
mors død. Vel skylder jeg Danmark helbred, uddannelse og velfærd, men det må
aldrig udvikle sig til et taknemlighedsåg,
der i yderste konsekvens betyder, at man
som jeg har måttet fortrænge mit finske ophav.
Men det var de gode hensigters tid. Og
somme tider tør man ikke at nå den kærlighed, der forsøges at give en. Måske fordi
man har mistet egenskaben til at se den.
Fordi den måske er slået i stykker.
Min finske mor så jeg tre gange i Danmark. Jeg kunne ikke engang tage om
hende, men hilste kun på hende. Først da
min danske mor dør, bliver jeg fri. Umiddelbart efter dør min finske mor. Alt var
for sent. Ingen breve, ingen nærhed. Da jeg
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besøgte hendes lejlighed efter begravelsen,
var der indrammede fotos, mange af mig.
Ved at tage usselt og slidsomt arbejde, var
der efterladt en arv på 34.000 kr. til mig.
Men også en træskål, som min far lavede,
mens han deltog i Laplandskrigen. Den var
det bedste.
Fortæl det hele og gør tingene i tide. Ellers rammer det en senere. En skyldfølelse,
man næppe aldrig slipper.
Efter »bruddet« med realskolen drev jeg
lidt rundt i nogle måneder. Forsøgte mange steder at få en læreplads. Helst snedker.
Men for dog at foretage mig noget fornuftigt, meldte jeg mig på snedkerlærlingenes
aftenskole i Lunderskov.
Min svoger, Cai, havde gået på gymnasiet
i Kolding med installatør H. Overbecks søn,
Christian. Cai tog kontakt til Christian. I
efteråret 1956 begyndte jeg min læreplads
som elektriker i Jernbanegade 21.
Det var en god, men hård tid. Arbejdstiden var fra 0730 til 1700 samt lørdage
indtil kl. 1300. Hver aften var der teknisk
skole fra 1815 til 2120. Efter undervisningen kunne man i to timer tage et kursus,
der gav adgang til ingeniøruddannelsen. Og
når jeg kom hjem med bussen til Lunderskov, var der skoleforberedelse til næste aften. Det blev næsten altid midnat, inden jeg
kom i seng. Men dengang beklagede man
sig ikke.
H. Overbecks firma var velrenommeret
og med omkring 40 ansatte.
Jeg lærte nøjagtighed og det gode håndværk.
Her knyttede jeg mig meget til en enkelt
ansat, Carlo Juhl, hvis far havde været »klog
mand« i Kolding. Det var den svend, jeg
næsten altid var sammen med. Hver svend
havde som regel sin egen lærling.
Jeg kom privat hos Karen og Carlo Juhl.

Carlo tog mig med på fisketure. Eller han
lejede en hytte på Skallingen ved Ho bugt,
hvor vi havde en god tid sammen. I Carlos
sidste tid på Kolding sygehus, nåede jeg at
fortælle ham om alt det gode, jeg havde oplevet sammen med ham. Carlo havde også
mistet stemmens brug, så vores samtale
foregik via en tavle.
Som barn og ungt menneske var jeg bange
for mørket. Jeg besluttede derfor at gå alene
i to uger langs Vesterhavet. - Det hjalp.
I mange år gik jeg hver sommerferie
langs havet. Overnattede i høstakke, en
bunkers, på et høloft eller i strandvagtens
telefonhus. Af og til fik jeg et gæsteværelse
af en bekymret husmor. Jeg nåede at gå turen fra Fanø til Skagen to gange, enten langs
havstokken eller redningsstien bag klitten.
Ensomheden var god. Og skulle jeg overnatte på et høloft, udviklede jeg en fin evne
til at finde de »gode gårde«; der måtte ikke
være en TV -antenne på taget.
Det var dengang, man på gårdene havde
tid til at snakke, interesserede sig for mennesker og havde evnen til at spørge. Egentlig
tror jeg ikke, at de brugte tid til at læse, men
de fleste besad livskundskab og en ro. De
havde tilegnet sig erfaringens dannelse og
visdom. Og så var der til gengæld overdådig aftenskaffe med mange slags brød. Og
med gårdens solide morgenkaffe sparede
jeg middagsmaden. Aftensmaden biksede
jeg selv sammen over et spritblus.
Det var også på en af de vandreture, jeg
boede på høloftet i Vedersø præstegård.
Lise Munk havde fået stillet boligen til rådighed efter mordet på sin mand, præsten
og dramatikeren, Kaj Munk. Mange år efter kom jeg ofte på besøg. Jeg havde hjulpet
Lise Munk med at finde enken efter modstandsmanden »Leif«. Lise Munk ville betænke enken med en portion af Kaj Munks
Mindefond.

I Lunderskov havde jeg også en ældre
god ven, Egon Laursen. Som elektrikerlærling arbejdede jeg i en længere periode på
DAKA i Lunderskov. Her arbejdede Egon
i smedjen sammen med »Lange Frederik«
(Frederik Pedersen). Egon havde været i
modstandsbevægelsen i Brande, men måtte
forlade byen, da han havde forsvaret nogle
»tyskerpiger«, der i opgørets retfærdighedsrus skulle kronrages. Egon havde også været soldat i The East Kent Regiment (The
Buffs) og havde kæmpet i Palæstina. Egon
var et vidende menneske. Vi fik et langt og
tæt venskab. Egon flyttede senere til Grindsted og blev smed på Grindstedværket. Efterhånden mistede vi desværre forbindelsen
med hinanden.
Og så havde jeg min knallert. En Diesalla Wooler med krankmotor og glidende
kobling. Med en madpakke og en ekstra
omskiftelig og tunet cylinder, kunne jeg på
en søndag nå ret langt. Sydfyn eller Ålborg
med en overnatning i et skur ved Oddersund.
Og havde vi råd til bal og farver, var Højskolehjemmet i Kolding stedet. Det var billigt at komme ind, og en citronvand kostede
under en krone. Ingen drak øl eller andet
spiritus. En citronvand smagte netop så forfærdeligt, at den nemt kunne strække en hel
aften. Men Erik Moseholm og Papa Bues
Band var det væsentligste. At blive afhentet
med bil var utænkeligt. Så gik vi de 15 km
hjem ad sporlegemet, eller vi overnattede på
toilettets terrassogulv på banegården i Kolding. Vi kunne også tage det tidlige posttog ved 5-tiden. Vi fik altid lov til at komme
med.
Gennem min læretid fra 1956 – 60 hos
H. Overbeck i Kolding skulle jeg hver dag
rejse med tog fra Lunderskov til Kolding.
Jeg havde haft en dårlig skolegang, og jeg
var misundelig på dem, der også skulle
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med toget, men på gymnasiet i Kolding. Jeg
følte tydeligt, at jeg havde en enorm vidensmangel. Jeg havde ingen basale kundskaber, havde reelt kun »bestået« sjette klasse
grundskole.
For at kompensere begyndte jeg derfor
hver dag i toget først at gennemlæse Verdenshistorien og senere Søren Kierkegaards samlede værker. Jeg forstod næppe ret
meget af Kierkegaard, men det gav mig en
følelse af, at jeg havde muligheden for at
tilegne mig viden, og jeg mærkede en stor
tilfredsstillelse ved det. På mine togrejser
frem og tilbage lagdes formentlig et ønske
om at få mere indsigt, bruge mig selv mere.
Jeg var slet ikke ked af håndværket, som jeg
var i gang med at uddanne mig til, men det
var ganske uoverskueligt for mig, at når jeg
var fyldt 20 år, var jeg færdiguddannet; der
var ligesom ikke mere at stræbe efter.
Jeg er egentlig ret sikker på, at var jeg
ikke kommet i lære hos H. Overbeck, havde
jeg for det første, ikke kendt glæden ved
håndværket, men mest vigtigt, samarbejdet
med mennesker, og da vi kom i alle slags
hjem - indblik i alle samfundets klasser.
Efter udstået læretid begyndte jeg at læse
til ingeniør på Aarhus Teknikum. Jeg mente, det måtte være det naturligste. Efter tre
semestre måtte jeg holde op, da matematiske evner absolut var en forudsætning for
at gennemføre uddannelsen. Og dem havde
jeg slet ikke. Et års tid arbejdede jeg som
svend hos El-firmaet Baltersen og Jydsk Telefon i Aarhus.
En dag fik jeg en aftale om et møde hos
rektor Paul Holt på Aarhus Seminarium.
Det var dengang en betingelse for at kunne optages i seminariets præparandklasse.
Samtalen drejede sig slet ikke om mine
manglende skolekundskaber, dem ville seminariet tage sig af, men om mit syn på tilværelsen, samfundet og ting, der rørte sig
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i nutiden. Ydermere var betingelsen for optagelse, at en »myndighedsperson« fra ens
hjemegn, ved en fortrolig skrivelse til rektor, gav en udtalelse om en. Af gode grunde
vidste jeg ikke, hvad der blev skrevet om
mig. Men jeg bad vores præst, pastor Danielsen, som jeg gennem personlige breve
havde et fortroligt forhold til, om at sende
en udtalelse.
Jeg blev optaget og påbegyndte en læreruddannelse på Aarhus Seminarium.
Det var slidsomt, alt skulle næsten læres
fra bunden. Men seminariet havde kun meget dygtige undervisere. Og i alle årene var
undervisningsdagen lang, fra morgen til sen
eftermiddag. Og der var mødepligt til alle
timer. Der var ingen skrevne regler. Men
der var ånd og holdning. Og det var dengang tilstrækkeligt.
Ikke så tit som tidligere, men ofte har jeg
haft natlige mareridt, om jeg ikke havde forberedt mig nok til seminariets afgangseksamen. Men jeg bestod og fik som den eneste
Aarhus kommunes flidspræmie på 500 kr.
Nogenlunde lig med en fjerdedel af en månedsløn for en lærer i dag.
Så kom værnepligt og et enkelt år i en
skuffende folkeskole. Nu fulgte 5 gode år
som fængselslærer i det lukkede Statsfængsel i Nyborg. Her lærte jeg til fulde betydning af god og dårlig social arv.
Jeg får ofte spørgsmålet, om jeg føler mig
»dansk«?
Jeg mener nok at kunne forklare, hvad
»dansk« er. At stå på Lindholm høje, Dybbøl eller Skamlingsbanken giver mig en
særlig fornemmelse; fællessang i et forsamlingshus, kirkens rum, møde med mennesker eller en sejltur på Limfjorden; H.M.
dronningens nytårstale.
Og omvendt. Når jeg ved lejlighed hører
det finske sprog, enten i tale eller sang, ved

jeg godt, hvem jeg er. Ved min finske mors
begravelse i Tammerfors i 1988 mødte jeg
for første gang min finske familie; min onkel, fætre og kusiner. Da var det ligesom,
jeg havde kendt dem altid og blot været væk
på en kort rejse. Og sådan følte min familie
det også. »Nå, der er du, godt at se dig igen.«
Til dagligt værdsætter vi ikke familiebåndene tilstrækkeligt; tager det som noget givet. Sløser måske med det.
Jeg tror, at min mors bisættelse foregik
efter en særlig karelsk ceremoni. Men efter
begravelsen var følget samlet hos min finske
lillebror. Vi sad i en stor kreds. I kredsen
var der opstillet et lille bord med to lys og
et billede af min mor. Og nu gik samtalen
til højre og venstre, med den man sad ved
siden af. Hvis man snakkede om afdøde,
var det ikke noget sørgeligt, for det var ikke
hovedemnet. Tvært imod gik samtalerne
deltagerne imellem: »Hvorledes har du det
- hvilke ønsker har du for fremtiden - og er
der endnu ting, du skal have gjort?« Alle
spørgsmål der bar frem og ikke tilbage. Alle
havde været deltagere i en bisættelse. Døden
var meget nærværende for alle. - Men netop
den virkelighed gav lejligheden til en slags
livsstatus for os alle.
Jeg blev senere skoleinspektør, og efter
det havde jeg 16 meget spændende år som

konsulent under Forsvarsministeriet. (Der
er i dag og tidligere en overrepræsentation
af finner og efterkommere i Forsvaret). I
4 år havde jeg mit eget rådgivningsfirma,
hvor jeg vejledte virksomheder i »ledelse«.
I 1991 debuterede jeg som billedkunstner
på den censurerede Påskeudstilling i Århus.
Senest var jeg i 6 år skoleleder på Rødding
Friskole.
Jeg har ikke meget forbindelse til min
finske familie. Min finske lillebror døde
ret ung, og dermed er forbindelsen gledet
ud. Min far blev efter skilsmissen gift igen.
Han fik to sønner, Kari og Matti Rousku, i
sit nye ægteskab. Jeg har forsøgt at komme
i kontakt med dem, men de reagerer ikke på
mine breve. Hvert år modtager jeg fra min
fars familie en beretning og indbydelse til
deres årlige familietræf. Jeg tror, jeg engang
tager en tur til Finland. - Men jeg kunne
også sætte et punktum.
Min kone og jeg bor tæt ved Limfjorden.
Jeg har en god familie.
Det er min erfaring, at mennesker er bedre og mere glade, hvor de har noget smukt
at se på.
Alle ting former os. I særdeleshed vores
omgivelser.
Men man skal opsøge det gode liv.
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Billeder & dokumenter

Min far og mor, Lauri og Eila Rousku. Foto ca. 1936. (Eget arkiv).

35

Vores hjem i Makslahti sogn, Koivisto. Nu Primorsk. Foto 1998. (Eget arkiv).
Huset er forsømt og ødelagt, da det siden 1945 har været overtaget af tvangsflygninge fra Ural.
Huset eksisterer ikke mere.

36

Finske børn under beskydning i Vinterkrigen (Kilde: »Finland i krig 1939 – 1940«).
Orginal billede tekst: På landsbygden hade civilbefolkningen ofta dårligt skydd mot findens bombningar.

37

Finske børn i toget på rejsen fra Finland. (Eget arkiv).

38

Min danske mor, Karen Juhl med Ulla og Inge, mine søstre. Foto 1941. (Eget arkiv).

39

Mit hjem i Lunderskov, Jernbanegade 1. Foto 1954. (Eget arkiv).

Manufakturforretningen. Min mor og ekspedienten, Inge Marie Jørgensen. (Eget arkiv).

40

Min fire år ældre bror, Antero og jeg i haven og ved huset, Jernbanegade 1. Foto ca. 1945.
(Eget arkiv).

41

Juletræsfest på »Hotel Kolding« 28. december 1943. Vores kontaktlotte, Inge Sippus til venstre i
billedet. (Eget arkiv).

42

43

Lunderskov skole 1953. Jeg sidder som nr. seks fra venstre. (Eget arkiv).

Børneflytninger fra Finland samt modtage-byerne i Danmark (Eget arkiv)

44

45

Min finske mor og storebror, Antero. Ca. 1950. (Eget arkiv).

46

Min finske lægeattest, der gav mig status som flygtningebarn. (Eget arkiv).

47

Finske kartotekskort. (Rigsarkivet i Helsingfors).

48

49

Kvittering fra evakueringslederen i Kolding for min anbringelse i Lunderskov. (Eget arkiv).

50

Min flygtningeseddel. Jeg havde nr. 3546. (Eget arkiv).

51

52

(Eget arkiv).

(Eget arkiv).

53

Evakueringslisten fra Finland 15. maj 1943 (Rigsarkivet i Helsingfors).

54

55

»Koldingbørnene«. Der kom i alt 97. Jeg har kun fundet 60. (Eget arkiv).
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Djeff

Saarinen

Mikkonen

Rousku

Rousku

Hakala

Henrikson

Illomonen

Wass

?

Pentti Johannes

Karin

Kirsti

Veikko Tapio

Artho Antero

Pentti Johannes

Olavi Gunnar

Jouko

Zulo

Johanni
Jensen

Paloposki

Paloposki

Polopski

Saarimäki

Saarinen

Pulliainen

Kyllikki Raadrine ? *

Rajala

Orvokki

Maija

Martti Johanni

Martti Johanni

Esko & Terthu

Britta Solveig

Veikko

Siira Anja

Anja

Ojala Eila

?*

?*

?*

?*

?*

Paloposki

Paloposki

?*

Arvo Alexanteri Pullinen

?

Wass

Nielsen

Nielsen

Erlandsen

Rousku

Juhl *

Nielsen

Maagaard *

Djeff *

Sakari Majalainen Majalainen *

Matti

Dansk efternavn

Finsk efternavn

Fornavn-e

Liste over børn, der kom til Kolding 1943 – 44.

Tøndervej 40

Bjært

Hans Ludvigsvej 15

Staunshede

Søndergade 25

Gl. Møllevej 24

Strandvejen 34

Møllevej 32

Reinholts Bakke 51

Hovedgaden 17

Gl. Møllevej 21

Jernbanegade 1

Gårdejer Chr. Clemmensen.

Gårdejer Christian Hansen. Lausgaard

Faktor Lauge Nielsen

Kgl. Skovrider E. Lassen

Grosist Oscar Lumby

Gårdejer Lauge Frederiksen.

Senere: Gårdejer Aage Damgaard

Sdr. Vilstrup

Kolding

Varmark

Kolding

Fjelstrup

Gesten

Kolding

Gesten

Kolding

Lunderskov

Kolding

Lunderskov

Lunderskov

Lunderskov

Lunderskov

Lunderskov

Vorbasse

Kolding

Kolding

Kolding

»Lautolsgaard« Mørkhold

?

Solparken 3, II.

Stenderupstrand

Skolegade 10

»Sillerupgaard«

Staunshede

To år: Prop. Arnold V. Thomsen. Bøgelund Dalby

Gårdejer Aage Damgaard

Fiskehandler Arthur Jensen

Arbejdsmand Hjort

Savværksejer Jeppe Juhl

Mølleejer B. Nielsen

Automekaniker A. U. Nielsen

Cykelhandler Erlandsen

Anna og (Marie) Holm

Manufakturhandler K. Juhl

Tørvefabrikant, gårdejer Julius Rasmussen »Højmosegård«

Købmand Peter Schmidt

Rentier O. Fynsbo

Købmand Walther Pedersen

Plejeaftaler, januar 1948. Er mærket med * hvis fundet på Rigsarkivet.

Finlandshjælpen 1947- 49, pakke 17.

Den 21. maj (59 børn) og 30. maj (26 børn) 1943. Resterende 12?

Børkop

Vejlebarn ?

Næppe Koldingbarn

Ukendt bopæl

Død*

Død

Ukendt bopæl

Vesterbrogade 46 st.th. 7000 Fredericia

Vestrebrogade 46 st.th. 7000 Fredericia

Højmarksvej 33, 8723 Løsning

Døde i Gøteborg ca. 1987.

Kun kort tid i Danmark

Bosat i Danmark. Død 2003

Død 6. jan.1991 på Ærø

Nu Silkeborg. Vil ikke deltage

Død 2007? i Kolding.

Skovvænget 2, 5300 Kerteminde

Lykken 5, 7860 Spøttrup

Ådalen 19, 6600 Vejen

Fjællebrovej 50, Christiansfeld

Solsikkehaven 84B, Kolding

Villavej 11, 6000 Kolding

Bemærkninger

Med stjerne: »Plejeaftaler finske forældre og danske«. 10365 Forening Norden, sekretariatssager, A-F Sager 1919-75 A4

Med »stjerne« er fundet fra Rigsarkivet: Plejeaftale mellem finske og danske
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Mäkäinen

Juhani

Kyllikki Vesterinen Hjort

Saikkonen

Keistinen

Sinisalo

?

Japirinen

Japirinen

Känä

Taponen

Taponen

Mikkonen

?

Margit

Lehto Matti

Kaino

Tauno Olavi

Anneli Meeri

Ija

?

Tauno

Ero

Matti Veiko

Irene

Aaro Olavi

Sirpa Marite

Barn
Juul Andersen

Lehtonen

?

?

?

Reponen

Reponen

søster: Britta

?

?

Mariatta

Maja

En pige

En pige

Risto

Karla Juhani

Karin

Vajo

Vajo

?

?

Britta Saarinen

?

?

?

?

?

?

Eva ( Elisabeth?) (Gerkonen?)

?

?

?

?

?*

?

?

?

?

?

?

?*

?*

Tuulikki Mäkinen ? *

Raili

?*

Nieminen

Sylvia Annikki

Castenskjoldsvej 25

?

Jernbanegade 29

Chr. IV vej 13

Gl. Ribevej 4

Binderup

Binderup

?

?

Strandvejen 2

Vejlevej

?

?

Vester Nebel

?

Bjært

Senere til: Radiohandler Hansen

Læge Henning Møller

Viktualiahandler C.C. Knudsen

Gårdejer Rasmus Clausen

Gårdejer Jens Straarup »Røjlund«

»Lindegaard«

Gårdejer T. V. Thomsen »Vejstrupgaard«

Købmand Hansen

Gårdejer Gregers Lind

?

Jens Skyttesvej 7

Søndergade 25

Ravnholt

Veerst

Dalby

Sjølund

Binnerup

Bjært

Gårdejer Niels Nygaard »Bjergagergaard« Bjært

Tandlæge Mogens Taug

Gartner Gamst

Læge E. Rossen

Planteskoleejer Axel Olsen

Bogholder Erik Søndergaard

Gårdejer Magnus Thomsen »Egelund«

Gårdejer Magnus Thomsen »Egelund«

Arkitekt Rasmussen »Hvidsminde«

Konditor Klaaborg

Konsul Th. Andreasen

Hans Bygvraa

Uddeler Andreas Hjort

Apoteker L.K. Rasmussen

Anders Brødsgaard

Gårdejer Mathias From »Ryttergaarden«

Mejeribestyrer P.M. Grynnerup

Kolding

Kolding

Kolding

Veerst

Vejen

Kolding

Kolding

Bjært

Kolding

Kolding

Kolding

Kolding

Kolding

Kolding

Vejle

Bjært

Bjært

Kolding

Kolding

Kolding

Kolding

Egholt

Vamdrup

Kolding

Tilbage Finland

Tilbage Finland

?

Vejen ?

Australien.

Ukendt bopæl

Tilbage til Finland 1946/47

Tilbage til Finland

Gift. Bor i København

Tilbage til Finland

Ukendt bopæl

Ukendt bopæl

Død* efter 1990

Tilbage til Finland

Vejlebarn?

Død i Kolding. Arb. mange år i Grenå.

Død* 1971 i Kolding.

Ukendt bopæl

Tilbage til Finland

Død* i ung alder.

Ukendt bopæl

Død 2005.

Ukendt bopæl

Ukendt bopæl

Koldingbarn?

Tilbage til Finland

Christiansfeld/Haderslev?

Kolding
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?

Haapasaari

Aaron

Hugo
?

Neimi

(Kyröläisen?)

?

?

Vesterrinnen

?

?

Perkka

Raili Majata

Christian

Karin

Heimo

Matti

Laila

Blomsterhandler Andersen

Købmand Christensen

Fam. Lunden »Dyrhavegård«

Købmand Peter Smidth

Købmand (navn?)

?

Dyrlæge Kjærsgaard

Hotelejer Holger Svendsen

?

Einar og Ruth Thomsen

»Trappergården«

Bager Nielsen

Sct. Jørgensgade

Låsbygade

?

Tøndervej

Haderslevvej

?

?

Jernbanegade 54

?

?

Strandhuse

Søgade 4

»Luttergang«, Viuf

Riis Toft 11

Kolding

Kolding

Kolding

Kolding

Kolding

Kolding

Bække

Kolding

Kolding

Kolding

Kolding

Kolding

Kolding

Kolding

?

?

?

?

?

?

?

Døde i Tjæreborg først i 80-erne

?

?

?

Tilbage til Finland

Skovvej 7, Låsby

?

Man skal være opmærksom på, at der er nogle uafklarede forhold:
1. Der blev formentlig 451 finske krigsbørn i Danmark. Der findes 410 plejeaftaler i Rigsarkivet. Der mangler/forsvundet 41.
2. Tre plejeaftaler havde ikke adresser på danske plejefamilie.
3. I yderområdet af en lokalkomites virke kan der være en usikkerhed, om plejeforældre hørte til ene eller anden lokalkomité.
4. Det vil næppe være muligt at lave en komplet liste, da der også ankom mindst 63 »private« til Danmark.
5. Plejehjemsaftalen skulle underskrives senest udgang af januar 1948 uanset evt. adoption, ønske om adoption eller kortere eller længere ophold.
7. Stillingsbetegnelser er medtaget, da de viser, at det var de bedre stillede, der modtog et krigsbarn.
8. Øvrige socialgrupper havde formentlig også et ønske om at modtage et krigsbarn, men havde ikke økonomisk mulighed for det.
Omvendt kom krigsbørnene fra lavere sociale familier (jf. evakueringslisterne). Også dette forhold gav givetvis problemer.
9. Kartoteker findes ikke. Blev brændt medio september, 1944 i baggården bag bygningen Holbergsgade 3, København. Plejebørn var nu »fjendebørn«. Finske lotter gik »under jorden«.

?

?

?

Smidth

?

Olsen

Svendsen

Per Erik Gunnar Silander

?

?

?

Gröhn

Seppo

Der mangler 37 børn

?

Karvanen Jacobsen Barbara og Alfred Jacobsen.
?

Karvanen

Juha

?

(Meeri?) Anneli (Keistinen?)

Niemi

Perkka Olavi
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10. Ved gennemgang af de 410 plejeaftaler er Kolding og omegn medtaget. De øvrige har jeg selv fundet eller andre har hjulpet.
11. Den finske forening i Aarhus og København samt Haderslev har også udsendt efterlysning til deres medlemmer.
12. Plejeaftalerne forefindes i fire enslydende eksemplarer: 1 hos danske plejeforældre, 1 hos Finlandshjælpen. 2 hos Mannerheimforbundet.
13. Vær opmærksom på, at jeg ikke kan garantere for stavemåden af finske navne, da mange er oplyst mig telefonisk.
14. 88% er fundet af hjælpsomme mennesker, som har reageret på Koldinghus Magasin-Forskræp eller www.koldingseniore.dk
Presseomtale samt TV har også givet mange gode kontakter.
15. Evakueringslisterne fra finske rigsarkiv samt plejehjemsaftalerne fra danske rigsarkiv har været eneste skriftlige dokumentation.
16. Biologiske forældre underskrev ikke plejehjemsaftalen! Det har formentlig to årsager: 1. I mange tilfælde drejede det sig om forældre der var
flygtet - bopæl derfor usikker. 2. Man ville næppe stille forældrene over for et ultimativt krav. Juridisk var aftalen næppe gyldig.
17. 175 børn tog Harald Kjær & Co, FLSmidt & Co samt P. M. Daell. Børnene blev fordelt på Olsbæk, Nørager, Højkold, Kolkær samt i Jægerspris og
Bagsværd. Gustaf Packalén modtog 11 og Messiaskirken 10. Knud Lauritzen 4. Dertil kommer yderligere 154 hos private.

Kilde: »Finlandshjælpen 1939-1949«.
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(Eget arkiv).
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(Eget arkiv).
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(Eget arkiv).
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(Eget arkiv).
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(Eget arkiv).
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72
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74

75

76

77

78

79
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83

(Eget arkiv).
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Telegrammet fra Finlandshjælpen. Jeg kunne nu blive i Danmark. (Eget arkiv).
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(Eget arkiv).

87
(Eget arkiv).

Plejehjemsaftale af januar 1948. (Eget arkiv).
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Alle plejefamilier fik en bronze plaquette samt et takkedokument underskrevet af republikkens præsident, Juho Kusti Paasikivi. (Eget arkiv).
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(Eget arkiv).
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Breve & notater

fra Rigsarkivet i Helsingfors
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Eksempler på breve
til Danmark
Tampere 1 / 2.49
Fru Karen Juhl og lille Tapio
Denne beskedne lille pakke må bringe vores hilsen igen til Jer alle. Nu lever vi her denne
begyndende år, hvad den så end må bringe os vides ikke, men lad os håbe det bedste. Jeg
har nu en anden arbejdsplads, hvor der er dagarbejde. Antero er også i skolen om dagen,
og om aftener kan vi være sammen hjemme. Vi her lider ingen nød, tiden triller langsomt
fremad fra dag til anden. Hvordan mon det går med Jer? Tapio er forstås i skolen, og så
kan han sine lektier? Og I har vel alle været raske. Her er mange sådanne mindre sygdomme i omløb, men vi har været raske, hvilket er af stor betydning. Har Tapio savnet Antero
rigtig meget? Antero savner sin lille bror, de havde jo vel meget sjovt sammen som små
tidligere. Nu kan Antero fortsætte. Jeg ønsker kun alt godt til Jer alle og det bedste helbred.
Mange hilsener Antero og Eila Rousku
Tampere 14/9.49
Kære Fru Juhl
Vores hilsen til Jer efter lang tid. Gad vide hvordan det går hos Jer. Jeg er nu på sygehuset.
Jeg beskadigede mit ben da jeg væltede på cykel, men mon det igen bliver raskt? Jeg har
købt et lille hus og ville snart have betalt den, men nu kom denne ulykke. Antero passer nu
hjemmet og går i skole, jeg kan ikke en gang røre mig. Hvordan har den lille Tapio der, og
hvor flittig er han i skolen? Jeg er nu nød til at skrive med blyant, når her er intet blæk.
Tapio er sikkert vokset og har ændret sig sådan, at jeg måske ikke kunne kende ham. Nu
er der allerede gået 6 lange år fra han rejste herfra. Mon I ville gerne give lov, hvis jeg
tog ham næste sommer? Der er gået lang tid siden, jeg har fået brev fra Jer. Går pigerne
stadig i skole, og har I været raske? Antero er rigtig vokset, og han en flink og frisk dreng.
Han hjælper mig allerede meget derhjemme. Vi har også en sådan lille urtehave og lidt
kartoffelmark. Jeg slutter nu, fordi benet smerter sådan.
Godt helbred til Jer alle samt mange hilsener også til lille Tapio.
Âiti og Antero
Min adresse er ændret nu:
Teatteriravintola, Tampere
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Tampere 30/9.49
Bedste Fru Juhl.
Lad denne lille hilsen atter bringe vores hilsen til Jer. Vi har ikke fået et eneste brev derfra
i løbet af dette år. Jeg ved ikke hvad der er sket der, eller om I der virkelig har så travl, at
I ikke kan nå at skrive, eller hvad er det galt? Jeg har sent dertil mange breve og en sådan
billedpakke, men har ingenting hørt fra jer. Her går tiden som tidligere, raske har vi været
og ingenting specielt er hændt. Antero kun vokser, samt på alle måder har det godt. Her
er karameller så meget, at hylderne svajer, samt alt muligt andet godt. Alt er allerede som
tidligere i freds dage. Kun brød og smør er stadig på kort samt enkelte typer stof. Alt er
næsten, som det bør være, hvis bare freden vil fortsætte og menneskerne havde god vilje.
Er det muligt der, at skaffe alt, og er der stof at få? Har I alle været raske, og hvordan går
det med Tapios skole? Fra Sverige bringer der igen børn. Er der andre finske børn i Danmark end Tapio? Herfra kan jeg næsten ingenting skrive, når ingenting sker, altid kun den
samme livets rundgang fra dag til anden, og man kan ikke begynde, at bekymre sig noget
på forhånd, hver dag har sine bekymringer og alt kommer til den tid, det komme skal. Vi
bare stiller os tilfredse med det, dagen i morgen bringer med sig, og alt den nye dag kan
ændre. Og før jeg slutter, vil jeg sige, at kun Gud er kærlighed, og den kærlighed rækker til
os alle og til sidst. Lad Ham som kan gøre mangfoldigt mere hjælpe Eder alle der. Mange
hilsener til Jer alle og Den Højestes velsignelse.
Mange kærlige hilsener til lille Tapio sendes fra Äiti og Antero.

100

Centralkomitéen for
Finlandshjælpen i Danmark
Fra Finland indløb der hen på efteråret 1939
meddelelse om, at man på grund af frygten
for en krig med Rusland ville evakuere en
del af de karelske grænsesogne. »Foreningen Norden« i Danmark, Island, Norge og
Sverige tog derfor initiativ til en indsamling, hvis midler skulle anvendes til at afhjælpe situationen.
Nordens pengeindsamlinger bragte meget store beløb til veje, den danske Forening
Norden indsamlede på kort tid ca. 3 mio. kr.
- Nutidsværdi omkring 75 mio. kr.
Norden i Danmark havde oprettet en
bestyrelse til at forestå arbejdet. Formand
var nationalbankdirektør Bramsnæs, næstformand, doktor Ernst Kaper. Øvrige i bestyrelsen var overpræsident Bülow (Dansk
Røde Kors), landstingsformand, chefredaktør H. Stein, og direktør Chr. H. Olesen.

ten var økonomisk garanteret for et år. Ole
Chievitz blev krigskirurg i Finland; han var
senere medstifter af »Frit Danmark« og sad
i Danmarks Frihedsråd.
Først i december 1939 var holdningen
i Sverige: »Finlands sag er vor«. Der blev
dannet en hjælpeorganisation, »Centrala
Finlandshjälpen«. Initiativtager var Maja
Sandler, gift med daværende svenske udenrigsminister Rickard Sandler.
Fra finsk side dannede man under socialministeriet »Nordiska Hjälpcentrale« for
evakuerede børn til Sverige og Danmark.
Børn til Danmark blev fordelt via »Mannerheimförbundets danske utskott«, et udvalg
under »General Mannerheims barnskyddsförbund« (oprettet efter Borgerkrigen 1918
af Karl Gustav Mannerheim som hjælp til
forældreløse børn).

Efter krigsudbruddet mellem Finland og
Rusland den 30. november 1939 begyndte
Dansk Røde Kors, med professor Ole Chievitz som leder, en indsamling til udrustning
og afsendelse af hjælp til Finland.
Allerede sidst i december 1939 kunne
man via Haparanda afsende 5 ambulancer, 4 lastbiler, en forbindingsstation og
200 senge. Hjælpen bestod af 123 personer
(læger, sygeplejersker og chauffører). Drif-

I december 1939 var der fra finsk side
kommet forskellige ønsker og blandt andet
spørgsmålet, om muligheden for i Danmark
at modtage finske, evakuerede børn. Samtidigt var der i Danmark en voksende interesse for Finland der bevirkede, at kredse
og organisationer havde påbegyndt indsamlinger. Der opstod derfor den tanke, at man
ville samle kræfterne i en central organisation.
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Initiativet til oprettelsen af et centralorgan blev taget af Forening Norden og Dansk
Røde Kors i forening.
Den 10. januar 1940 samledes formændene for et halvt hundrede foreninger og
sammenslutninger samt enkeltpersoner, der
havde vist interesse for arbejdet. Resultatet
blev oprettelsen af »Centralkomitéen for
Finlandshjælpen« med nationalbankdirektør Bramsnæs som formand og overpræsident (Røde Kors) Bülow som næstformand.
En etage i Hafnias ejendom, Holbergsgade
3 i København, blev vederlagsfrit stillet til
rådighed for komitéen.
Under komitéen blev der oprettet et arbejdsudvalg; senere evakueringsudvalget,
det økonomiske udvalg og udvalget til tilvejebringelse af civil arbejdskraft til Finland.
Det skal bemærkes, at arbejdet med at udruste og afsende frivillige til den finske hær
lå uden for centralkomitéens opgaver; der
måtte ikke ske en sammenblanding.
Centralkomitéen havde også lagt planer
for oprettelse af tre hovedmodtagestationer,
der kunne modtage 3000 finske børn om
dagen! Så mange kom der ikke, men 37.000
danske familier meldte sig i martsdagene
1940 som modtagere af et eller flere plejebørn.
Sverige modtog over 70.000; Danmark
3.764; Norge mindre end 200, da landet fra
9. april 1940 var i krig med Tyskland.
Af de 3.764 der kom til Danmark, kom
hovedparten 1940 – 1943. Kun 5 kom til
Danmark i årene 1944 – 1947.
410 eller 451 (antallet er usikkert) blev af
forskellige årsager; resten skulle hjem.
Hvis Finlandshjælpen skulle være i stand
til at løse opgaven, måtte arbejdet fordeles
og bredes ud. Man tog derfor kontakt til
borgmestrene i danske købstæder og anmodede dem om at oprette lokalkomitéer. På
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meget kort tid blev der oprettet 99 lokale
komitéer, hvis arbejde i de enkelte områder
blev - og på vegne af »Centralkomitéen for
Finlandshjælpen« – at være med til at løse
de opgaver som »Centralkomitéen for Finlandshjælpen« havde, bl.a. opgaven med at
finde egnede plejefamilier.
1. oktober 1948 nedlægges »Centrala Finlandshjälpen« i Sverige.
30. juni 1949 nedlægges »Centralkomitéen for Finlandshjælpen«. Den havde ydet
hjælp til Finland for 22.500.000 FIM. Dertil kommer tøjindsamlinger, fødevarepakker for i alt 175.691 kr., udsendelse af danske frivillige, donationer mv. Det samlede
beløb er derfor meget større.
Bortset fra et engangsbeløb ved en særbevilling fra Arbejdsministeriet på 50.000 kr.
blev alle midler indsamlet hos private; eks.
Aarhus Oliemølle 200.000 kr., varehusdirektør P.M. Daell med et meget større beløb.
Næsten alt arbejde blev ligeledes udført ved
frivilligt arbejde.
1959 ophørte »Mannerheimförbundets
danske utskott« sit arbejde.
»Mannerheims Barnskyddsförbund« (tidligere General Mannerheims barnskyddsförbund) er imidlertid fortsat aktiv internationalt og i Finland, der har 566
lokalforeninger og 92.000 medlemmer.
Foreningen udfører et stort arbejde blandt
indvandrere i Finland og børn i andre lande.
Foreningens formål er:
1. Fremme barnets og familiens velbefindende.
2. Øge respekten for barndommen og give
den en mere fremtrædende plads i samfundet.
3. Få barnets synspunkter med i »beslutningerne« (svensk: »beaktade i beslutsfattandet«).
Det er egentligt tankevækkende.

Den økonomiske hjælp til
Finland 1940 - 45
Da »Centralkomitéen for Finlandshjælpen«
blev nedlagt i 1949, var der i alt indsamlet
20,5 mio. FIM. Dertil kommer udsendelse
af danske frivillige - militære og civile værdien af gavepakker og fadderskaber
samt modtagelse og ophold af finske krigsbørn; det samlede beløb er derfor langt
større.
Ud over særbevillingen fra det daværende
Arbejdsministerium på 50.000 kr., var det
først og fremmest den danske befolkning,
kunstnere og meningsdannere der gav
grundlaget; men hvis ikke danske firmaer,
foreninger og organisationer havde givet
meget store donationer, havde hjælpen ikke
fået den styrke og gennemslagskraft som
den fik.
Følgende firmaer og organisationer bør
nævnes; alle beløb er 1940 kr.:
Rederiet Knud Lauritzen.
Firmaet eksisterer fortsat.
350.000 Sv. kr. (i flere omgange) samt indkvartering og ophold for finske krigsbørn i
»Klithuset«, Dronningmølle. Garanterede
også i et helt år driften af Finlandshjælpens
kontor i Hafnias bygning, Holbergsgade 3,
København.

Forening Norden.
Eksisterer fortsat.
530.000 kr.
Daværende varehusdirektør P.M. Daell.
Firmaet eksisterer ikke mere, men en gren
af familien er videreført i »Harald Nyborg«
og »jem og fix« samt »Daells Bolighus«.
104.000 kr. Garanterede også 400 kr. pr.
frivillig i Vinterkrigen 1939 – 40. I alt 1200
mand. - Samlet beløb omkring 1 mio. kr.
Dansk Industri.
Eksisterer fortsat.
Beløb ukendt.
Dansk Arbejdsgiverforening.
Eksisterer fortsat.
Beløb ukendt.
Forsikringsselskabet Hafnia.
Eksisterer ikke mere.
Stillede vederlagsfrit en etage til rådighed
for »Finlandshjælpen«, Holbergsgade 3, København.
Tæppegrossist Kurt Aulin.
Firmaet eksisterer ikke mere.
Lejede godset »Nørager« på Sjælland til ophold for finske krigsbørn.
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FLSmidth, Cement Technologies & Coporate Matters.
Eksisterer fortsat.
Oprettede kolonier for finske krigsbørn på
ejendommen »Højkold« ved Silkeborg (ejet
af arbejdsminister Gunnar Larsen, direktør
hos FLSmidth) og på fabrikkens feriehjem
»Kolkær« ved Hals samt i villa Olsbæk ved
Greve Strand. De såkaldte »cementbørn«.
Gunnar Larsen blev efter 1945 interneret af
modstandsbevægelsen og overført til Vestre
fængsel. Han blev bl.a. anklaget for at have
blandet virksomhedens interesser sammen
med ministerembedet. Sagen blev dog frafaldet. - Gunnar Larsen bør huskes for hans
store støtte til den finske sag. Som minister
sørgede han også for, at Finlandshjælpen via
en særbevilling fik 50.000 kr.
A.P. Møller - Mærsk A/S.
Eksisterer fortsat.
12 mio. FIM. (traktorer og lastbiler).
Tømmerhandler Harald Kjær & Co.
I dag Dalhoff Larsen & Horneman A/S.
25.000 kr. til indkøb af rekylgeværer samt
169.000 kr. indsamlet hos tømmerhandlere.
Aarhus Oliemølle - I dag AarhusKarlshamn.
Eksisterer fortsat.
200.000 kr.
Nødhjælpen til Europas evangeliske Kirker.
I dag Folkekirkens Nødhjælp. Stiftet 1922
af teologen Alfred Th. Jørgensen.
Tegnede fadderskaber og gav ydermere
store donationer til Finlands evangeliske
Kirke.
75.800 kr.
Man skal være opmærksom på, at den politiske situation var spændt. Derfor har det
ikke i alle tilfælde været muligt for mig, ved
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henvendelse til firmaerne, at få oplyst donationernes størrelse. Bilag eksisterede måske
slet ikke.
For at få et indtryk af værdien af donationerne i nutidsbeløb, skal danske beløb ganges med 25.
En dansk smedesvend tjente dengang ca.
5000,- om året. Lønudviklingen skal derfor
ganges med 60!
Den finske mark har ikke haft samme værdiudvikling, da Finland gennemgik en kraftig devaluering i 1963 samt overgang til
euroen.
Værdiudviklingen i begge lande er naturligvis afhængig af en lang række faktorer,
f.eks. købekraft, skattegrundlag og afgifter.

Lokalkomitéernes formænd
og indkvarteringschefer
Åbenrå:
overlærer, Oluf Hansen.

Esbjerg:
borgmester, M. Mortensen.

Aarhus:
konsul, P. Østergaard.
overpostinspektør, Jacob Andersen.

Fåborg:
konsul, Johs. Petersen.

Allinge:
borgmester, Alfred Pedersen.
Ålborg:
direktør, Axel V. Jensen.
Åkirkeby:
borgmester, N. Nissen-Pedersen.
Assens:
borgmester, M.P. Sørensen.
Bjerringbro:
læge, fr. Karen Dahl.
Bogense:
borgmester, N. Fledelius.
Brønderslev:
borgmester, Jacob Sørensen.
Christiansfeld:
borgmester, N.H. Kjær.
Ebeltoft:
borgmester, A.G. Holm.

Fakse:
førstelærer, Kjeldbøg.
Fredericia:
borgmester, Franz Hansen.
Frederiksberg:
borgmester, Vilh. Fischer.
Frederikshavn:
borgmester, L.C. Fisker.
Frederikssund:
borgmester, E. Retoft.
Frederiksværk:
borgmester, Lave Bram.
Gentofte:
borgmester, Aage E. Jørgensen.
Gilleleje:
lærer, Haagen B. Petersen.
Grenå:
borgmester, N.S. Pallesen.
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Gråsten:
direktør, H.N. Skensved.

Kerteminde:
læge, Th. Schwartz.

Haderslev:
borgmester, Andreas Thustrup.
kommunaldirektør, E. Melander.

Jægerspris:
kommunesekretær, L. Olsen.

Hasle:
borgmester, Johs. Hansen.
Haslev:
sognerådsformand, L.R.S. Opstrup.
socialinspektør, G. Larsen.
Helsinge:
lærer, P. Westh.
Helsingør:
borgmester, Peder Christensen.
fr. G. Christensen.
Herning:
overlærer, Fr. Damsager.
Hillerød:
borgmester, H.L. Melskens.
driftsbestyrer, C. Kuhlman.
Hjørring:
borgmester, Johs. E. Rasmussen.
Hobro:
borgmester, Henry Jensen.
Holbæk:
borgmester, Alfred Hansen.
civilingeniør, N. Terp-Lassen.
Holstebro:
borgmester, Hjalmer Sørensen.
Horsens:
borgmester, J. Chr. Juliussen.
Hørsholm:
sognerådsformand, ingeniør,
Alex. I. Hansen.
Kalundborg:
borgmester, Fr. Andersen.
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Kalundborg:
sognepræst, M. Kragh-Müller.
Kolding:
borgmester, Knud Hansen.
direktør, Th. Andreasen.
Korsør:
konsul, Erik Mogensen.
Køge:
borgmester, Niels Albrechtsen.
tandlæge, E. Rømeling.
Lemvig:
borgmester, N.J. Poulsen.
Lyngby-Tårbæk:
overlærer, J. Rambøl.
Løgstør:
overlærer, Arnold Christensen.
Løgumkloster:
apoteker, J. Kjelms.
Løkken:
overtoldbetjent, Th. Skov-Jensen.
Mariager:
sognepræst, Iver Nordentoft.
Maribo:
landstingsmand, borgmester,
C.E. Christiansen.
kæmner, Julius Poulsen.
Middelfart:
borgmester, Ehlert Nielsen.
overlæge, Tuxen.
Nakskov:
borgmester, M.P. Nielsen.

Neksø:
borgmester, Alfred Kofoed.
Nibe:
politimester, S. Fogh-Petersen.
Nyborg:
borgmester, J.J. Bjerring.
Nykøbing F.:
borgmester, A.V. Jensen.
sekretær, fr. Hovind.
Nykøbing M.:
borgmester, N. Chr. Haurum.
Nykøbing Sj.:
borgmester, Johs. Olsen.
fr. landsretssagfører, Vibeke Gideon.
Nysted:
borgmester, Simon Jensen.
Næstved:
konsul, direktør, Rasmus Grønholt.
Nørre Åby:
direktør, Poul la Cour Brandt.
Odense:
borgmester, J.V. Werner.
Præstø:
dommer, fr. Knudsen.
politimester, Vagn Bro.
Randers:
borgmester, Chr. Sørensen.
Ribe:
borgmester, rektor,
A. Willumsen.
Ringe:
stationsforstander,
Rømhild-Christensen.
Ringkøbing:
borgmester, H.M. Christensen.

Ringsted:
borgmester, V. Christiansen.
stadsingeniør, N.F. Olsen.
Roskilde:
borgmester, V. Nørregaard.
fr. Kathrine Kjær.
Rudkøbing:
borgmester, Marinus Larsen.
landsretssagfører, E. Heinrichsen.
Rungsted Kyst:
bankfuldmægtig, Adler Theis.
Rødby:
borgmester, M.A. Jensen.
Rønne:
borgmester, Niels Nielsen.
Sakskøbing:
byrådsmedlem, lokomotivfører,
A.L. Jørgensen.
Samsø:
købmand, Bent Rasmussen.
Silkeborg:
rektor, fr. K.L. Lang.
Skagen:
borgmester, Søren Møller.
Skanderborg:
apoteker, Karl Stub.
Skive:
borgmester, Wolhard Madsen.
Slagelse:
Wilh. Melgaard.
Sorø:
borgmester, Julius Frandsen.
Stege:
fr. Dr. Mortensen.
sagfører, fr. Eva Madsen.
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Skælskør:
brandinspektør, C. Neergaard.
St. Heddinge:
borgmester, Jensen Stevns.
læge, Brostrøm.
Stubbekøbing:
bagermester, P. Jacobsen.
redaktør, K. Reslow-Olsen.
Struer:
borgmester, L. Pedersen.
lærer, Frede Hansen.
Sønderborg:
konsul, P. Falkenberg.
rektor, Axel West.
Svaneke:
borgmester, Th. Rømer.
Svendborg:
konsul, Emil Høyvald.
Sæby:
borgmester, N.P. Nielsen.
Thisted:
amtmand, Hans Egedorf.
Thorshavn:
dyrlæge, Carl Johan Bech.
Tønder:
seminarieforstander, M. Bredsdorff.
(Konstitueret).
ingeniør, Thorkild Claudi Westh.
Vejen:
fhv. landstingsmedlem,
fr. Gudrun Vang-Lauridsen.
Varde:
borgmester, dommer, Knud Cortsen.
Vejle:
garveridirektør, Olaf Seligmann.
bankdirektør, Gunnar Holm.
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Viborg:
borgmester, Viggo Aggerholm.
kontorchef, Nicolaj Plessing.
Vordingborg:
borgmester, A. Lohff Rasmussen.
skoleinspektør, A. Bruun.
Ærøskøbing:
overlærer, V. Nielsen.
I alt 99 lokalkomitéer.
Man skal være opmærksom på, jf. note
i »Finlandsbarnet i Danmark« pag. 233, at
ovennævnte formænd måske vekslede mellem »indkvarteringschefer« og »formænd
for lokalkomitéerne«. Det var en urolig tid.
Der var et arbejde, der skulle gøres. Formalia kom ofte i baggrunden.
Hvor der er to navne i en by, går jeg ud
fra, at den første på listen er formand og den
anden indkvarteringschef.
Der er også nævnt flere byer, som ikke
modtog finske krigsbørn. Her samordnede
formændene for lokalkomitéerne indsamlinger og forsendelser af beklædningsgenstande og fødevarepakker til Finland.
Oplysningerne om formænd for lokalkomitéerne og indkvarteringschefer er et
sammendrag af noterne i »Finlandsbarnet
i Danmark« og »Finlandshjælpen«. - Beretning fra Centralkomitéen for Finlandshjælpen 1940 – 1941.

De gode hensigters tid;
en opsummering
I 1939 var der 700.000 børn i Finland mellem 1 og 9 år; 100.000 af dem led af underernæring og sygdomme. Der kunne umiddelbart dø flere børn bag fronten, end der
omkom finske soldater ved fronten. Det var
uholdbart.
Mens modstanden mod børneflytningen
var stor, bl.a. agrarpartiets minister Juho
Koivosto, var tilhængernes kræfter større:
Ernst von Borns, Karl-August Fagerholm,
Eljas Erkkos og marskal Mannerheim. Men
spørgsmålet om børneflytningsprogrammet
var og blev senere en (politisk) kastebold
mellem Finlands politikere - samt Sverige
og derefter Tyskland efter september 1944.
Og 26. januar 1941 blev alle negative »skriverier« om evakueringerne af finske børn
forbudt.
Der er ikke lavet en egentlig videnskabelig, sociologisk undersøgelse af virkningerne af børneflytningerne; hverken i Norge,
Sverige eller Danmark. En undersøgelse
som også vil være umuligt at lave. Men der
foreligger en engelsk, sociologisk undersøgelse af de såkaldte »blitzbørn«.
For at tvinge England til en fredsaftale, subsidiært forberede en tysk invasion
(»Operation Seelöve«), blev London, Coventry og Liverpool terrorbombet fra 7.

september 1940 til 11./16. maj 1941. 42.000
civile omkom.
Ligesom i de øvrige storbyer var der kun
gamle mennesker, kvinder og børn tilbage
i London. Mændene var ved fronterne. Det
var kvinderne, der arbejde i dokkerne, kontorerne og våbenindustrien. Da London
nu blev bombet, fik kvinderne tre valg:
De kunne vælge at blive i byen med deres
børn; de kunne få et logi uden for London
og pendle frem og tilbage; eller de kunne
vælge at anbringe deres børn på landet og
selv blive i byen og passe det for krigen nødvendige arbejde.
Omkring 40 år efter krigens afslutning
samlede man alle dalevende børn, der nu
var blevet voksne. Man opdelte dem i de
grupper de havde været i under krigen og
gav dem spørgeskemaer, der blev konkluderet af sociologer.
Og måske overraskende. Den gruppe, der
havde fået »det gode liv«, var dem, der havde overlevet bombningerne sammen med
deres mor. Hvorimod den gruppe, som var
blevet flyttet på landet og uden pårørende,
der var tilfælde af selvmord, kriminalitet og
skilsmisser signifikant større end hos de øvrige to grupper. Hvor moderen kom tilbage
hver aften, var følgerne mindre.
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Seniorforsker Mogens Nygaard Christoffersen fra Socialforskningsinstituttet
har ifølge Berlingske Weekendavis (uge
37 - 2007) lavet en undersøgelse af samtlige 87.289 (enkeltfødsler) danske børn født
i 1966 (altså også tvangsfjernede børn) og
fulgt dem til de blev 27 år. Undersøgelsen
konkluderer, at fjernelsen fra hjemmet har
en afgørende negativ betydning, og at disse
børn har en oversandsynlighed for at forsøge selvmord, inden de bliver 27 år.
Danmark har nordisk rekord i tvangsfjernelser.
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Det at fjerne et barn fra hjemmet bør derfor være absolut sidste mulighed.
Kommunernes Landsforening (KL) erkender da også i Jyllands-Posten den 8.
marts 2015, at de 14 mia. kr. man bruger i
indsatsen over for børn og unge, kan anvendes mere hensigtsmæssigt; f.eks. en meget
tidlig og intensiv indsats - ofte allerede under graviditeten.

Finlands marskal, Carl Gustaf Mannerheim (4. juni 1867, Askainen, Finland. - Død 28. januar 1951
i Lusanne, Schweiz). Præsident 1944 – 1946. Stiftede allerede efter Borgerkrigen 1918 »General
Mannerheims Barnskyddsförbund«. Samme organisation forestod børneflytningerne fra 1939.
(Eget arkiv).
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Årstalsliste;
en synoptisk opsætning
Det, der vedrører de finske krigsbørn, er markeret med blåt.
Ca. 8000 f. Kr.

Første bosættelser fra Rusland.
Folkestammer vandrede fra området mellem Ural og Volga floden.
Vandringen fordelte sig i tre områder:
Ungarn, Estland og områderne omkring Finske Bugt. Her forenede de
sig senere med indvandrede fra Sverige samt lapper og samer.
Sproget tilhører ikke den indoeuropæiske sprogstamme, som det nordiske, tyske, engelske, franske osv., men den finsk-ugriske sammen med
estisk og ungarsk.

1155

Første korstog fra Sverige. Republikken Novgorod regnede Karelen til
dens besiddelser.

1238/39

Andet korstog fra Sverige mod Tavasterne i sydøstlige Finland - området
omkring Vipuri til Käkisalmi ved Ladoga søen.
Som et led i undertrykkelsen opførtes slottet »Tavastahus« (det svenske
navn for Hämeenlinna).

1240 – 1323

Alexander Nevsky slog den »finske« hær anført af biskop Thomas. Mange krigstogter fra begge sider.

1293

Tredje korstog. Svenskerne erobrede nu en del af Karelen. Det førte til
en 30 år lang strid mellem svenskerne og Novgorod. Striden blev først
bilagt ved Nöteborg-freden 1323.

1300 – 1634

Åland var administrativt en del af Finland.
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1323
12. august

Fred og endelig grænse ved Nöteborg-freden,
hvor man her kunne tale om en egentlig »statsdannelse«, men under
svensk herredømme.
Nöteborg = Pähkinälinna (fi.) v/Ladoga. Nöteborg-freden aftaler grænsedragningen mellem Sverige, Magnus Eriksson (Norge) og Novgorod.
Den originale traktat eksisterer ikke mere, forsvandt formentlig under
branden på Stockholms slot 1697, men der eksisterer en russisk, latinsk
og svensksproget afskrift.
Der er ikke overensstemmelse mellem de tre afskrifter.
Nöteborg-freden delte Finland langs en grænse fra Ladoga søen til Ishavet. Russisk herredømme i nordøst. Svensk sydvest.

1325 – 40

Ivan I (af Moskva). Første zar, begyndte at samle til ét Rusland.

1326
3. juni

Russerne underskriver »Novgorod-traktaten« med Norge.
Finland er fortsat halveret. Den nordlige del formentlig norsk skatteområde; traktaten Norge - Novgorod.
Ikke en fysisk grænse, men fastlagde om samerne skulle betale skat til
Norge eller Novgorod. Hvilket betød, at samerne kom til at betale skat
til alle omgivende »stater«.
Traktaten forblev i kraft helt frem til det 19. århundrede.
Der eksisterede formentlig to forskellige traktater: En norsk og en russisk. (jf. Dr. phil. John Lind).

1362

Kongevalg i Sverige. Finnerne deltog på lige vilkår. Senere fik Finland
ret til at sende repræsentanter til den svenske rigsdag.

1397 – 1523

Kalmarunionen (Danmark, Sverige med Finland og Norge - til 1814).

1440 – 1505

Ivan III (Store). Magten sad i Novgorod. Moskva ubetydelig.
Tatarerne herskede. Men Moskva blev udbygget.
Ivan III begyndte at samle og skabe et Rusland. Fik indført italienske
bygmestre (Fiovanti: bl.a. Maria Himmelfærds Katedralen).

1500

Novgorod og Moskva nu magtcentre.

1507

Den danske admiral Søren Norby påtvinger øen Åland skatter.

1520 – 23

Nordiske Unionskrig. Otto Kumpen besejrer Sten Sture. Det Stockholmske Blodbad. 82 svenske unionsmodstandere halshugges på foranledning
af ærkebisp Gustav Trolle. Christian II nu fortsat konge over Sverige,
Norge, Danmark (og Finland).
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1521

Gustav Vasa rejser bønderne i Dalarne til modstand over unionskongen.
Kun Stockholm holdes indtil 1523.
Havde de holdt blot en dag længere, var den danske flåde ankommet.

1522

Christian II’s admiral, Søren Norby plyndrer byen Turku (Åbo). Tog bl.a.
domkirkens kostbare alterkalk med hjem. Endte i Ejby kirke på Sjælland. Blev leveret tilbage 1925.

1547 – 84

Ivan IV (Grusomme). Storfyrste af Moskva. Samlede Rusland yderligere. »Tzar of all Russians«. Den første der tog titlen zar.
Lev Tolstoj beretter gennem flere af sine romaner levende om Ivan den
Grusomme.

1553

Ivan IV havde skabt et imperium.

1557

Finlands reformator, rektor i Åbo, senere biskop, Mikael Agricola (uddannet på Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg) dør. Begravet i
Viipuris (Viborg) domkirke.
Grundlagde det finske skriftsprog.
Udgav en finsk ABC, oversatte bl.a. Katekismus og Det Nye Testamente
til finsk.

1584

Russiske imperium lå i ruiner.

1593

Rigsmødet i Uppsala. Den augsburgske bekendelse bliver indført i både
den finske og svenske del.

1595

Freden i Teusina (fi. Täysinä - nu Estland). Sverige fik 18. maj finske
område i nord tilbage af Rusland (fra 1323), som nu måtte anerkende en
(finsk) grænse vest for Ladoga til Ishavet. Sverige fik bekræftet besiddelsen af Estland.
Den svensk-russiske grænse var nu lagt fast.

1617
17. februar

Freden i Stolbova. Kexholm, Ladoga og Karelen tilfaldt den svenske
krone. Sverige fik nu en grænse mod Rusland, der var let at forsvare, da
Ladoga søen var grænsen. Rusland blev deraf udelukket fra Østersøen.
Efter »Store Nordiske Krig« kom Ingermansland, Estland og dele af
Karelen tilbage til Rusland.

1640

Statholder Per Brahe (sv.) grundlagde Finlands Universitet i Åbo. Men
samtidigt begyndte adelen og borgerskabet en »forsvenskning« af embedsvæsnet.
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1695 – 97

Hungersnød. Den finske befolkning svandt ind fra 500.000 til 400.000
indbyggere.

1682 – 1725

Peter den Store. Zar af Rusland. Ville gøre Rusland til en europæisk
stormagt.

1700 – 20

Store Nordiske Krig. Startede som en reaktion mod Sveriges stormagtsdrømme. Peter den Store (Rusland) samlede sig med August den Stærke
(Sachsen-Polen) og Frederik IV af Danmark (fra 1709).

1703

Skt. Petersborg. Bygget på okkuperet jord. Ingen krig har haft så mange
ofre som bygningen af Skt. Petersborg. Byen og fæstningen skulle være
et vindue mod vest.
Peter den Store gjorde Rusland til et imperium og en sømagt.

1721
30. august

Karl XII af Sverige havde angrebet Rusland. Freden i Nystad.
Sverige giver op over for Rusland. Karelske Næs med Viborg samt
dele af Karelen og Estland opgives til Rusland. (Grænsedragningen
ved Vinterkrigens afslutning marts 1940 bliver stort set som grænsen
1721).

1741 – 43

Da Rusland var optaget af krigen med tyrkerne, angreb svenskerne russerne. Svenskerne blev slået tilbage. Russerne besatte derefter en del af
Finland.

1741 – 62

Elisabeth I (Jelizaveta Petrovna). Ingen interesse for politik, men sans
for at vælge dygtige rådgivere; ophævede bl.a. indenrigske toldskranker.
Opførte (russisk barok) Vinterpaladset 1754 – 64, under ledelse af den
russiske - italienske arkitekt, Bartolomeo Francesco Rastrelli (1700 – 29.
april 1771). Før Februarrevolutionen 1917 hovedresidens for russiske
kejsere. Efter 1918 kunstmuseum.

1743
7. august

Freden i Åbo. Finland reddes ved at afgive ubetydelige områder i sydøst
til Rusland. Elisabeth I beholdte Det Karelske Næs som en »stødpude«.
De afgivne områders befolkning fik lov til at beholde religion, ejendomme og adelsprivilegier samt love og forordninger. Lovene blev tillempet
for området.

1762 – 96

Katarina den Store.
Indledte en europæisering af Rusland. Udvidede landet. Forbedrede de
fattiges vilkår, hospitaler og skoler. Vinterpaladset (Skt. Petersborg).
Gjorde Rusland til en supermagt. Katarina var aktiv på alle måder!
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1788
12. august

Anjalaforbundet. Stiftet på godset Anjala. En sammensværgelse af
svenske og finske, adelige officerer - rettet mod den svenske Gustav III.
Den russiske zarinde Katarina den Store afviste kredsens forslag. Gustav
III kvalte sammensværgelsen.
»Anjalamændene« fik senere indflydelse på udviklingen i krigen 1808 –
1809.

1801 – 25

Alexander I. Russisk storfyrste af Finland og Litauen. Konge af Polen
1815 – 25.

1804 – 15

Napoleonskrigene, en fortsættelse af revolutionskrigene fra 1792. Frankrig mod skiftende modstandere: England, Østrig, Rusland, Preussen,
Østrig og Sverige m.fl..

1805 – 07

Alexander I kæmpede mod Napoleon I.

1807
7. juli

Freden i Tilsit (nu Sovetsk). Fred mellem Rusland og Napoleon. To dage
efter med Frankrig og Preussen.
Hemmelig alliance mod England. Danmark havde med russisk garant
holdt sig ude af Napoleonskrigene. Skulle nu erklære England krig og
lukke havnene.
Alexander I fik fri råderet over Finland såfremt Sverige ikke opsagde sin
alliance med England. Det gjorde Sverige ikke.

1807
18. september

Engelsk bombardement af København. Den danske flåde tages under
påskud af, at Napoleon ville anvende skibene mod England.

1808

Russerne angriber svenskerne i Finland 21. februar med 24.000 mand.
Finland afstås til Rusland. Ved freden i Frederikshamn 17. september
1809 gav Alexander I forsikring om, at »Finlands Grundlov« og svenske forfatning samt indre styre skulle bevares. Måtte også beholde egen
møntfod og frimærke.
Alexander I havde en velvillig indstilling til de nye medborgere. Finland
bliver et storfyrstendømme under den russiske zar. Styret af russisk
generalguvernør.
Russerne presser på. Danmark skal erklære Sverige krig. Fransk marskal
Bernadotte (blev 1810 Sveriges konge, Karl XIV Johan) kom til Danmark med 26.000 franske og spanske lejetropper. Christian VII dør af et
slagtilfælde, da han ser de mange soldater i Rensborg.

1808

Branden på Koldinghus 29./30. marts.
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1809
10. maj

Kong Gustav IV Adolf fik skylden for den katastrofale krig mod
Rusland. Han blev afsat af sine officerer. Den svenske ekskonge døde på
et værtshus i Schweiz i 1837.
Finland havde en befolkning på omkring 1,1 mio. Men gennemgik
en national vækkelse efter »befrielsen« af svenskerne. Befolkningen
overtog det finske sprog, lærte sig finsk og »forfinskede« deres navne.
- Rusland svarede igen ved at indlemme den finske hær i zarens hær og
gøre russisk til officielt sprog. Censur blev indført, og zaren kunne efter
behag underkende de love, som finnerne havde vedtaget.

1810 – 23

Fabian Steinheil (rus.), Finlands generalguvernør.

1812

Helsingfors bliver Finlands hovedstad.

1812
15. september

Napoleons felttog mod Moskva. 500.000 mand og 200.000 heste.
Mindre end 10 % vender hjem. Rusland sejrer sammen med den russiske
vinter.

1814

Sverige får Norge som belønning for at have støttet Napoleons modstandere. Som kompensation får Danmark under Wienerkongressen svensk
Forpommeren og Rügen; blev senere mageskiftet med Preussen til
hertugdømmet Lauenburg.

1815

Efter Wienerkongressen breder de europæiske frihedstanker sig i
Europa.

1816

Der oprettes »Kejserlige Finlands Senat«.
(Tidligere »Regeringskonseil«).

1820-erne

Elias Lönnrot (1802 – 1884). Finlands »folkemindeindsamler«. Lönnrot samlede fortællingerne blandt den finske almue i den østlige del af
Finland. Den finske folkesjæl, magi og natur blev nedskrevet og blev til
Kalevala, det finske national-epos.
Kalevala blev fremført af to sangere, som rokkede frem og tilbage - som
en understregning af verserytmen, der er trokæisk. Fremførelsen blev
undertiden ledsaget af musik, der blev spillet på en kantele, den finske
variant af citer.

1823 – 31

Arsenij Zakrevski (rus.), Finlands generalguvernør.

1825 – 55

Nikolaj I (6.7. 1797 – 2.3. 1855). Storfyrste af Finland.
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1825
26. december

Adelig opstand (Dekabristopstanden) mod Nikolajs tronbestigelse.
Despot med spioner og hemmeligt politi. Flere intellektuelle gik i eksil.
Censur og deportationer til Sibirien.
Nikolaj hadede revolutioner i Europa. »Europas politimand«.
Hans ekspansive interesser rettedes mod Tyrkiet, som ledte til Krimkrigen og fjendskab med England og Frankrig. Finlands kyst blev angrebet
af engelske fartøjer.

1828 – 1918

Eckerö på Åland. Ruslands grænsestation mod Sverige.

1830-erne

Russerne opbygger forsvarsværker på Åland (Russisk 1809).
Omkring 2.500 soldater på øen.

1831 – 55

Alexander Menschikoff (rus.), Finlands generalguvernør.
Tidens motto blev: »Svensker er vi ikke længere og russer vil vi ikke
blive, lad os altså blive finner!«

1833

Søsættes Finlands første marinefartøj »Iilmarinen« i Kides.
Grænsen mod øst korrigeres.

1835

Fridrich Pacius. Tyskfødt violinist til Helsingfors. »Den finske musiks
fader«. Bl.a. første opera, »Kong Carls Jagt«.
Satte musik til »Vårt Land«. Oprettede »Akademisk Sangforening«.
Gammel - Kalevala (Vanha Kalevala)
Omfattede ca. 12.000 vers inddelt i 32 sange, mens den ny omfattede
ca. 22.800 vers inddelt i 50 sange. Det er den ny, der opfattes som den
egentlige »Kalevala« og det er den, der normalt gengives og oversættes.
Den består af løst komponerede versfortællinger, der blev nedskrevet
efter mundtligt tradition og derpå »redigeret« af Elias Lönnrot.
Første finske udgave fik ikke stor gennemslagskraft.

1841

Svensk udgave af Kalevela. Svensk var sproget for studenter, tjenestemænd, politikere og kulturfolk.

1848

Johan Ludvig Runeberg (1804 – 77 ): »Vort Land«. Første og sidste vers
udgør teksten til Finlands nationalsang. Sunget første gang ved studenternes vårfest 13. maj. Men måtte ellers ikke synges offentligt.
»Fænrik Staal« af Johan Ludvig Runeberg. Digtcyklus om krigen 1808
– 09. Men rummer også en bitterhed over, at Sverige havde ladt Finland
alene.
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Grundtvig i »Folkeligheden«: »Til et folk de alle høre, som sig regner
selv dertil, har for modersmålet øre, har for fædrelandet ild; resten selv
som dragedukker sig fra folket udelukker, lyse selv sig ud af æt, nægte
selv sig indfødsret«.
1849

Ny udgave af »Kalevala« (Uusi Kalevala). 22.800 vers inddelt i 50 sange.
Udgivelsen af Kalevala fik revolutionerende kulturel betydning. Den
»dannede klasse« antog nu det finske sprog.
Det endnu ufødte Finland havde nu fået et væsentligt element for oprettelsen af en fremtidig, selvstændig nation: En fælles mytologi.
John R.R. Tolkien lærte sig finsk ved at læse Kalevala på originalsproget. Tolkien udviklede flere sprog i forbindelse med »Ringenes Herre«,
bl.a. de to elversprog Quenya (Eldarin), som er baseret på finsk og
Sindarin, som er inspireret af walisisk.

5. juni

Underskriver Frederik VII den grundlov, som indførte demokratiet i
Danmark, ophævede Kongeloven og afskaffede enevælden.

1853 – 56

Krimkrigen. Rusland mod Tyrkiet samt 1854 England og Frankrig.
Rusland ønskede at gøre Sortehavet til russisk indhav og sikre sig passage fra Sortehavet til Middelhavet. Krigen førtes især på Krim, hvor
russerne efter 11 måneders forsvar i 1855 blev tvunget til at opgive
Sevastopol.
Den engelske sygeplejerske Florence Nightingale skabte den moderne
sygepleje i krigstid.

1854
8. august

12.000 franskmænd fra 40 britiske fartøjer går i land på Åland.
Otte dage senere kapitulerede russerne.

1855 – 81

Alexander II. Finlands storfyrste. Handel, søfart, industri, skovbrug og
kommunikation skulle udvikles - også folkeundervisningen.

1856

»Ålandsservitutten«: Total demilitarisering af øgruppen Åland.
Dog sat ud af kraft under verdenskrigene. England og Frankrig tillod russerne under 1. Verdenskrig at befæste øgruppen. 8000 russere
bemandede 10 kystartilleribatterier rundt om på øerne.
Finland anlagde under og op til krigene med Rusland anlæg på Åland.
Åland har i dag omfattende selvstyre og eget parlament. Er demilitariseret og har ingen værnepligt.
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1863

Under Alexander II blev Landdagen indkaldt. Finland fik egen mønt
(mark og penni). Det kommunale selvstyre blev udvidet, næringsfrihed
og skoler.
Det finske sprog blev i administrationen ligestillet med det svenske.
Statue af Alexander II på senatstorvet i Helsingfors.

1864

22 finske frivillige kæmper på dansk side ved Dybbøl.

1878

Finland får eget militær.

1881 – 94

Alexander III. Anslag mod Finlands selvstyre. Modstandere deporteres til Sibirien. Hans hustru fra det danske kongehus var en stor Finlandsven, hvilket betød en fortsat udvikling af Finland.

1894 – 1917

Nikolaj II (mor: Dronning Dagmar af Danmark).
Finlands største ulykke var, da Nikolaj II udpegede Nikolai Ivanovish
Bobrikov (rus.) til generalguvernør over Finland.

1897

Akseli Gallen - Kallela (svensk: Axel Gallèn), tog navn efter sin motivkreds. Illustrerede bl.a. Kalevala. Bl.a. storværket, Leminkäinens moder.

1898 – 1904

Finland russificeres, da der er vokset en selvstændighedsfølelse op.

1898
28. august

Russiske general Nikolai Bobrikov, generalguvernør af Finland, satte
gang i den russiske undertrykkelse af Finland.
Trykkefrihed og foreningsfrihed ophørte. Angiveri og censur indførtes.
Det russiske sprog bliver nu embedssprog.

1899
15. februar

»Februarmanifestet«. Satte den finske Landdag ud af kraft.
500.000 underskrev en protestliste. Nikolaj II ville ikke modtage den
500 mands store deputation med underskrifterne. 1000 kulturpersonligheder havde også lavet en liste.

12. oktober

Nikolaj II i Landdagen: »Grænselandet Finland skulle tilsluttes centrum«.

1899

Jean Sibelius engagerer sig i alle nationale strømninger.
Komponerer 33 år gammel »Impromptus«, inspireret af den karelske
mytologi. - Efter 1917 nu kaldet »Finlandia«. Værket opføres på det
svenske teater i Helsingfors, 4. november. En festaften kaldet »Finland
vågner«.
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1902 – 03

Bobrikov fik diktatorisk myndighed. Politiet blev nu »politisk politi«.
»Ubekvemme« personer landsforvises eller deporteres til Sibirien. Russiske eller finske medløbere indsættes i landets domstole. Borgmesteren
i Helsingfors og 10 andre byer udskiftes.

1902

Fremlagde Lenin i bogen, »Hvad bør der gøres?«, sin teori for opbygning
af et marxistisk parti, der skulle bestå af en intellektuel elite af professionelle revolutionære, der skulle fremstå som arbejderklassens »fortrop«.

1904
16. juni

Attentatet i Senatet.
Eugen Schaman skød Bobrikov, der døde næste dag.

1904 – 05

Russiske - japanske krig. Carl Gustaf Emil Mannerheim (37 år) deltog;
var kavaleriofficer, uddannet i zarens hær. Det var almindeligt at »den
dannede klasse« fik officer uddannelsen hos zaren.
Revolution i Rusland som reaktion mod krigen og ydmygelsen. Førte til
generalstrejke i Finland. En folkevalgt Duma blev oprettet, men Nikolaj
II begrænsede dog hurtigt dens indflydelse og betydning.
Det politiske liv i Finland blev polariseret af radikale grupper.

1905
22. januar

Russiske revolution. 200.000 gik i et optog mod zarens palads i
Skt. Petersborg for at få zaren til at gribe ind mod de høje fødevarepriser, som krigen havde ført med sig. Zarens garde åbnede ild mod
mængden og mange blev dræbt i den såkaldte »blodige søndag«. Det
udløste strejker, bondeoprør og mytteri i hær og flåde. Da arbejderne gik
i generalstrejke i sommeren, måtte zaren modvilligt gå med til at demokratisere landet.

17. oktober

»Oktobermanifestet«. Udsendt af Nikolaj II som en »respons« på revolutionen. Manifestet skulle imødegå den sociale uro og lovede at give
civile rettigheder. Folkelig repræsentation i Dumaen blev også nævnt
samt almindelig stemmeret. Manifestet fik dog ingen reel virkning, da
zaren fortsat havde vetoret i Dumaen og opløste den efter behov.

30. oktober –
6. november

Storstrejken. Bredte sig til Finland. En presset zar måtte indrømme
og følge »Oktobermanifestet« samt ophæve »Februarmanifestets« indskrænkninger over for Finland.

1906

Finlands kvinder fik valgret - første i Europa.
Af Landdagens 200 pladser besattes de 20 af kvinder.
Landdagsordningen i Finland. - Én-kammer landdag.
(Fra 1919 »Rigsdag«).
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1906 – 08

Mannerheim leder en 14.000 km lang »videnskabelig« ekspedition til
Kina. Det egentlige formål var at kortlægge området til militære formål.

1906
Juli

Første sammenstød mellem de røde og hvide »garder« i Finland.

1909
26. juni

Besøger Nikolaj II Stockholm. En svensk anarkist havde planer om
at myrde zaren.

1914
August

1. Verdenskrig udbryder. Det borgerlige Finland satte sin lid til den
tyske militærmagt. Socialisterne til den russiske revolution.

1914 – 18

1. Verdenskrig. Sluttede 11. november 1918.
Krigen, ofrene og sulten var roden til revolutionen i Rusland.

1914 – 17

Pehr Evind Svinhufvud forvist til Sibirien. Russerne havde erstattet
finske embedsmænd og borgmestre med russere. Pehr Evind Svinhufvud
protesterede og blev fjernet fra sin post som dommer i Heinola. Da han
forlod Finland, havde han lovet at komme tilbage med »Guds hjælp og
Hindenburgs!«
Pehr Evind Svinhufvud blev en nøglefigur ved oprettelse af den finske
republik 6. december 1917. Han tog personligt til Petrograd for at mødes
med Lenin, som tøvende gav sin anerkendelse af den finske uafhængighed. Svinhufvud gav også Mannerheim bemyndigelse til at opstille en
ny finsk arme på baggrund af den finske Hvide Garde, dvs. en frivillig,
højreorienteret milits, senere kaldet Suojeluskunta (hjemmeværn). Blev
afskaffet i 1944.
1918: 39.000 medlemmer. 1941: mindre end 127.000 medlemmer.
Størstedelen af det nye finske officerskorps fik nu deres uddannelse i
Tyskland.

1916

Den finske frivillige Jægerbataljon (ca. 2.000 mand), uddannet i den 27.
Kongelige Preusiske Jægerbataljon, kastes ind i kampen mod russerne i
Kurland (landskab i det vestlige Letland mellem Østersøen, Rigabugten
og Daugavafloden).
Jægerbataljonen vendte hjem til Finland i 1918 for at kæmpe på »de
hvides« side i Borgerkrigen.

1917
15. marts

Europa havde været præget af revolutioner. Martsrevolutionen i Rusland.
Alexandr Kérenskij blev den sidste premierminister i den provisoriske
regering. Kunne ikke forhindre Oktoberrevolutionen, da bolsjevikkerne
tog magten.
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Zaren abdicerede. Efter finnernes opfattelse forsvandt grundlaget for en
personalunion mellem Finland og Rusland.
April

Med tyske myndigheders hjælp rejste Lenin i en plomberet togvogn via
Tyskland og Sverige til Petrograd (Skt. Petersborg).
Lenins mål var at forvandle 1. Verdenskrig til en verdensdækkende
borgerkrig.
Tyskernes mål var, at netop en russisk borgerkrig ville svække eller
standse russisk krigsdeltagelse.

17. juli

Zar Nikolaj II og familie henrettet i Jekaterinburg.
Josef Stalin (1878 – 5. marts 1953) blev en af de ledende i bolsjevikpartiet (grundlagde i 1912 partiavisen Pravda).
Første arbejdslejre oprettet ved Kolyma (1930 – Gulag).
En russisk historiker anslår, at omkring 20 mio. blev ofre for systemet.

15. september

Proklamerer Kérenskij Rusland som en republik med ham selv som formand med fire partifæller. Han overtog kommandoen over den russiske
hær samt posten som justitsminister. I løbet af oktober voksede bolsjevikkernes indflydelse mere og mere.

1917 – 24

Vladimir Lenin, Formand for »Folkekommissionernes Råd«.

November

Oktober/novemberrevolutionen. Vladimir Lenin - bolsjevikkerne.
Vladimir Lenin - sovjetstatens grundlægger.
Siddende regering (Kérenskij) blev afsat 25. oktober.
Lenin havde i et hemmeligt notat udpeget Trotskij som sin efterfølger.
Stalin skulle fjernes.
Lenincitater: »Det er sandt at friheden er værdifuld; så værdifuld at den
må rationeres nøje«.
»Ideer er betydelig mere ødelæggende end kanoner«.
»Tillid er godt, men kontrol er bedre«.

5. november

Finske Landdag erklærer sig som »indehaver af den øverste statsmagt.«

8. november

Trotskij undsiger regeringen og iværksætter sammen med Lenin et statskup. Magtkamp med Stalin efter Lenins død.
Trotskij blev myrdet af sovjetiske agenter i Mexico 1940.
Kérenskijs regering blev afsat. Kérenskij flygtede senere til Paris.
1940 kom han via amerikanske styrker i Europa til USA. Han døde
1970.
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Baron Carl Gustaf Emil Mannerheim (født 4. juni 1867 i Askainen, Finland, - død 28. januar 1951 i Lausanne, Schweiz) vendte hjem. Uddannet
officer på Zar Nikolajevskij- kavaleriskolen. Havde en fremtrædende
plads i ceremonierne ved zar Nikolaj IIs kroning.
15. november

Bolsjevikkerne udsendte en erklæring om rettighederne for folk i
Rusland; pointerede alle folks ret til selvbestemmelse, separatisme og
dannelsen af egen stat!
Samme dag udsendte Landdagen en erklæring, med hvilket den påtog
sig »pro tempore« - storfyrstens magt i Finland.
Da finnerne anså den svenske forfatning fra 1772 fortsat i kraft, blev der
advokeret for en republikansk grundlov for Finland.
Den svenske forfatnings bestemmelse om kongedømme blev dog bekvemt senere anvendt som argument for at indføre kongedømmet efter
Borgerkrigen.

4. december

Senatets ordførende meddeler Landdagen, at Finland er selvstændig. Forslag til en ny grundlov.

6. december

Uafhængighedserklæringen »Suomem Kansalla«- svenske udgave: »Till
Finlands Folk« godkendes med 100 stemmer mod 88! - Svinhufvud rigsforstander. Finland er frit (på papiret). Republikken er en realitet. Ved
Mannerheims indsats op til nytåret 1918 anerkender 14 lande Finlands
selvstændighed.
Men kimen til Borgerkrigen var lagt; ydermere plagede lidelser den
brede befolkning, hvilket resulterede i en foruroligende politisk polarisering. Uafhængighedserklæringen pegede netop på problemet:
»Regeringen vil foretage henvendelser til andre magter for, at få vort
lands statslige selvstændighed anerkendt mellemfolkeligt. Det er især
i den nuværende situation så meget mere nødvendigt, som den alvorlige situation skabt af landets fuldkomne isolering, hungersnøden og
arbejdsløsheden tvinger regeringen til at skabe relationer til fremmede
magter, for at få levnedsmidler og varer, der er nødvendige i industrien,
og derigennem redde landet fra en truende hungersnød og stagnation i
industrien………«

31. december

Rusland anerkender Finlands selvstændighed. Godkendes af højeste
sovjets centralkomité.

1918
4. januar
10. januar

Frankrig, Sverige, Tyskland anerkender Finlands selvstændighed.
Danmark og Norge anerkender officielt Finlands selvstændighed.
(Storbritannien 6. maj 1919, USA 7. maj 1919 o.a. lande).
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27. januar –
15. maj

Finske Borgerkrig. Finske socialdemokrater samt leder af det nu
forbudte kommunistparti, Otto Wille Kuusinen, laver statskup (bestilt af
Rusland) mod den nye republik.
Finske Borgerkrig udløses mellem de »røde« og de »hvide« ledet af
Gustav Mannerheim med støtte af et tysk ekspeditionskorps (Ostsee
division) på 12.000 mand, anført af generalmajor, greve Rüdiger von der
Goltz, samt 2000 hjemvendte finske jægere fra Tyskland.
Finland gik fra russisk indflydelse til tysk.
Da borgerkrigen brød ud, lå dele af den russiske flåde indefrosset og
inaktive i Helsingfors’ havn. »Hangøaftalen« tillod skibene at afsejle,
hvis de forholdt sig neutrale i forhold til krigen. Nogle flådefartøjer,
som ikke kunne komme fri af isen, blev efterladt til finnerne. 42.000
russiske tropper var fortsat i begyndelsen af 1918 stationeret i Finland,
men hovedparten var demoraliserede og uvillige til at kæmpe, og de var
trukket tilbage fra Finland inden udgangen af marts. Kampene sluttede
15. maj 1918.
Danske frivillige deltog i borgerkrigen.

16. februar

Litauen uafhængig. Men måtte kæmpe mod indtrængende russiske tropper indtil 1921.

18. februar

Diplomatiske forbindelser Finland - Danmark etableres.

24. februar

Estland selvstændigt. Var besat af tyskerne.

13. april

Tyske korps besætter Helsingfors.

22. april

Tyskerne besætter Ukraine. (Verdenskrigen raser fortsat). Fører til autonom folkerepublik under tysk beskyttelse.

15. maj

Borgerkrigen/brødrekrigen slut.
80.000 interneret eller henrettet. De fleste blev henrettet i fængslerne
eller standretter (36.640 »hvide« og »røde«).
Hvide: 80 – 90.000 + 12.000 tyskere + 2000 jægere + 550 svenske frivillige samt 1.737 fra den polske legion. Tab: 5.038
Røde: 80 – 90.000 + 4 – 10.000 russere. Tab: 27.640
Samt 3.962 »uidentificerede«.
Mange »røde« var flygtet til Rusland.
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Foråret

Som følge af Borgerkrigen blev omkring 20.000 børn fædreløse.
Hovedparten af de »rødes« børn blev placeret hos »hvide« plejeforældre!
- »General Mannerheims barnskyddsförbund« oprettes.

9. oktober

Første finske Landdag efter borgerkrigen. Der var ialt 200 pladser, der
skulle have været 92 socialdemokrater. Kun en enkelt socialdemokrat,
Matti Paasivuori, stod rystende tilbage. Mange af de socialdemokratiske medlemmer var flygtet til Rusland i slutningen af Borgerkrigen. De
resterende var enten blevet interneret eller henrettet.
Med stemmerne 64 mod 44 fik man lige det flertal, der var nødvendigt
for indførelsen af monarkiet.
Svinhufvud rigsforstander. Foretrak monarkiet.
Prins Friedrich Karl af Hessen (1. maj 1868 – 28. maj 1940), søn af en
dansk officer, svoger til kejser Wilhelm II, såret under første slag ved
Marne 1914 - bliver konge i 60 dage (kom dog aldrig til Finland). Väinö
skulle være kongenavnet.
I en absurd manøvre, som bedst kan betegnes som en slags legaliseret
statskup, søgte de (monarkisterne) hjælp i den forfatning, som gjaldt før
russernes erobring af Finland 1809 - nemlig svensketidens forfatning af
1772. Og ifølge den svenske forfatning var Finland reelt et kongedømme.
- Og her havde man Friedrich Karl af Hessen bekvemt ved hånden!
Mannerheim havde ellers ved et besøg i Danmark som rigsforstander
haft Christian X’s fætter, prins Aage, i tankerne som finsk konge.

Kongevalg

Etableringen af en »kongemagt« var De Hvides påfund; man ville en
gang for alle have styr på »alt det demokrati«. Men også slægtskabet til
den tyske kejser Wilhelm II havde betydning.
Svinhufvud rigsforstander.
Som en understregning, og som en symbolsk modvægt mod den megen
parlamenteren, poserede øverst i Landdagen general Rüdiger von der
Goltz med stålhjelmen foran på bordet. Karl Gustaf Mannerheim forlod
landet i protest mod regeringens tiltagende orientering mod Tyskland.
Finland får sit nationalflag. Allerede i 1863 havde den finske digter,
Topelius, i et digt skrevet: »...vor glade dug i blåt og hvidt, vort skønne
fremtidsflag«.

11. november

Tysk våbenstilstand.

18. november

Letland frit (for tyskerne), men besættes nu af Rusland.
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14. december

Finske konge »abdicerer«.

20. december

Friedrich Karl frasiger sig officielt sin trone.

1918 – 19

Republikken. Mannerheim opnår Ententemagternes godkendelse af Finlands uafhængighed. Mannerheim bliver rigsforstander. Den tysksindede
Svinhufvud må træde tilbage.

1918

Soujeluskunta oprettes (Hjemmeværn, med baggrund i den »Hvide
Garde« fra 1905). Ca. 39.000 medlemmer. Raske mænd mellem 17 og 40
år kunne optages.
Borgerlig observans. Senere sammenstød med hjemlige kommunister.

1919

Stalin bliver medlem af kommunistpartiets ledelsesorganer, Politbureauet og Organisationsbureauet. Stalins indflydelse styrkes markant.

17. juli

Finland indfører en demokratisk forfatning. Mannerheim vrages som
Finlands første præsident til fordel for professor, K.J. Ståhlberg, som
blev valgt otte dage senere. Ståhlberg valgtes med Venstre og Socialdemokratiske stemmer - 143 mod 50 konservative, der stemte på Mannerheim.

1919 – 25

Kaarlo Juho Ståhlberg (28. januar 1865 – 22. september 1952). Første
præsident. En af arkitekterne bag den finske forfatning. Ledende liberal.
Forhadt af det ekstreme højre. Ståhlberg vendte sig senere skarpt mod
Lappo-bevægelsen. Søgte forgæves valg som præsident i 1931 og 1937.

1920
2. februar

Rusland anerkender Estlands selvstændighed ved freden i Tartu.

1920 – 39

Mannerheimlinjen bygges tværs over Det Karelske Næs.

11. august

Freden i Riga. Rusland anerkender Letland.

14. oktober

Fred med Rusland. - Freden i Dorpat.
Rusland og Finland undertegner Tartu-traktaten, der indebærer gensidig
de jure anerkendelse, samt fastlæggelse af grænsen mellem landene på
Det Karelske Næs og fjernelse af zartidens fæstningsanlæg. Petsamo
kom til at høre til Finland.
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»Lotta Sværd« oprettes. Under de senere krige skulle alle kvinder mellem 18 og 54 år gøre tjeneste »bag fronten«.
Der er fortsat russiske styrker udstationeret i Finland, som støtter aktioner i Østkarelen. Forhandlinger om våbenhvile.

Finland mistede et par kommuner i Østkarelen.
Finland måtte også aflevere 37 marinefartøjer (til dels tidligere erobrede,
russiske fartøjer »A-Både«) og måtte ikke befæste øerne Högland, Lövö
og Seitskär. Kysten mellem Rajajoki og Seivestö var også omfattet af
befæstningsforbuddet.
1921

Estland, Letland og Litauen medlem af Folkeforbundet.

1921 – 22
vinter

En styrke af frivillige går over grænsen til Østkarelen, da østkarelerne
gjorde oprør mod den russiske overmyndighed. 10.000 østkarelere fulgte
de frivillige tilbage til Finland.
Ålandsøerne tilfaldt Finland under betingelser.

1922

Finlands præsident, Ståhlberg, gennemfører en række sociale love samt
Landbrugsloven. Arbejderne får dermed gode kår. Men lovene skaber
først og fremmest ro og tilfredshed indenfor den brede befolkning.
Landbrugsloven medfører omfattende udstykninger. 100.000 tidligere
fæster eller landarbejdere bliver nu selvstændige. Udstykninger og
tvangsafståelser blev gennemført ved, at de tidligere jordbesiddere fik
erstatning.
Stalin udnævnes som partiets generalsekretær og får dermed mod
Lenins ønske kontrol over partiapparatet. Lenins politiske testamente:
Advarer mod Stalin, var for grov.

1922 – 24

Kyösti Kallio statsminister (præsident 1937). Leder af det største borgerlige parti - Centerpartiet.

1922
9. juni

Selvstyre på Åland. Senere eget flag og frimærke.
Afmilitariseres.

1924

Lenin dør. Stalin kunne nu udmanøvrere Trotskij, Bukharin, Zinovjev
og Rykov.

1924 – 30

Rykov formand for Folkekommissionernes Råd.

1925 – 26

Kyösti Kallio statsminister.

1925

Det kommunistiske parti bliver erklæret ulovligt i Finland. Opstod dog
på ny under betegnelsen »Arbejder- og Bondepartiet«, som førte en
meget pågående agitation, bl.a. ved at latterliggøre religionen (som i Rusland).
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1925 – 31

Lauri Christian Relander (31. maj 1883 – 9. februar 1942).
Finlands anden præsident. Sympati for Lappo - bevægelsen. Søgte dog at
slå bro mellem »hvide og røde«. Tilhørte Centerpartiet.

1926
7. – 9. oktober

Finlands første officielle besøg i Danmark ved præsident Christian
Relander, kaldet »trip-Lasse« på grund af sine mange rejser.
Relander udnævnte den første socialdemokratiske regering.

1927 – 1939

Flåden fik tilført 14 nye skibe, bl.a. 2 panserskibe på 3.800 t.

1928 maj

Christian X på officielt besøg i Finland.

1928/29

Stalin indfører en ny revolutionær samfundsomvæltning; centralstyring,
kollektivisering og planøkonomi.
Sovjetunionens diktator.

1929

»Lappo - bevægelsen« som en modreaktion mod »Arbejder- og Bondebevægelsen«.

1929 – 30

Kyösti Kallio statsminister.

1930

Kaarlo Juho Ståhlberg (tidligere præsident 1919 – 25) bliver bortført
af Lappo - bevægelsen til Joensuu sammen med hustruen. Det vendte
stemningen mod bevægelsen.
Et bondeoptog tager til Helsingfors og kræver undtagelsestilstand og forbud mod både kommunister og socialdemokrater. Rigsdagen blev opløst,
og ved valget i oktober fik de borgerlige to tredjedels flertal i Rigsdagen.
De 23 kommunistiske mandater blev udelukket fra Rigsdagen.

1930 – 31

Pehr Evind Svinhufvud statsminister.

1930 – 32

Lappo - bevægelsen. Højrebevægelse efter italiensk forbillede. Havde
som den eneste i Europa sin rod i den borgerlige splittelse og ikke som
de øvrige »bevægelser« i økonomiske og sociale problemer. Krævede
forbud mod, at »Moskvas agenter« kunne deltage i parlamentet. Modarbejdede også arbejderorganisationernes interesser.
Lappo - bevægelsen blev senere forbudt.

1930 – 41

Vjatjeslav Molotov formand for Folkekommissionernes Råd.

1931 – 37

Pehr Evind Svinhufvud nu præsident.
Ledende i modstanden mod russificeringen. Nægtede at efterleve rus-
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siske love. Som adelig repræsenterede han sin slægt i stænderforsamlingen. Spillede en stor rolle i uafhængighedsbevægelsen.
1931

Mannerheim formand for Forsvarsrådet. Gennemfører finsk oprustning og opførelse af Mannerheimlinjen, et forsvarsværk tværs over Det
Karelske Næs. Bestod af spredte bunkersanlæg samt af råt udhuggede
klippestykker, som kunne modstå de russiske kampvogne. Imidlertid
fik de russiske kampvogne senere en forbedret undervogn og bælter der
gjorde, at linjen senere kun fik en psykologisk betydning.

1932

Svinhufvud knækker Lappo - bevægelsen. Havde (også) uvilje mod
socialdemokrater i regeringen.
Ikke-angrebspagt med Rusland.

1933

Mannerheim udnævnes til feltmarskal under protest fra venstrefløjen.

30. januar

Hitler udnævnes til rigskansler.

1. maj

Finlands første panserskib, Ilmarinen, søsættes.
Bliver sænket 13. september 1941.

1935
16. marts

Tyskland indfører alm. værnepligt.

1935

Moskvaprocesserne. Millioner bliver henrettet eller interneret.
Terroren var midlet. Stalin »udrenser« 80 % af officerskorpset.
Omkring 50 millioner bliver ofre for systemet 1917 – 1936.
Også danskere støttede »verdensrevolutionen«; bl.a. Ellen Schou og
Gottlieb Japsen, der rejste rundt til kommunistiske knudepunkter i
Europa, med millioner af kroner, med det formål at rejse befolkninger til
opstand og støtte til Stalins verdensrevolution.

1936 – 39

Spanske Borgerkrig. Omkring 7000 børn flyttes til England og Rusland.

1937 – 40

Kyösti Kallio præsident.
Grundlagde Centerpartiet, største borgerlige parti. Ville ikke acceptere
en fredsaftale med Rusland, da en fredsaftale ville koste Karelen.
Da Kallio i 1940 var svækket var det i realiteten Mannerheim, industrimanden Rudolf Walden og den socialdemokratiske leder Väinö Tanner,
der ledede staten sammen med Risto Ryti (statsminister 1939 – 40).
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1938

Rusland udformer en ny forsvarspolitik.

Marts

Tyskland annekterer Østrig.

April

Den finske udenrigsminister Holsti modtager fra Rusland Boris Jartsev,
som gør udenrigsministeren klar, at Finland ikke er i stand til at modstå et tysk angreb. Og at et videre tysk angreb på Rusland skal stoppes,
inden det når Rusland.
De næste måneder modtager den finske regering krav om, at Högland,
Lövskär, Tyterskär og Seitskär udlånes til Rusland i 30 år. Rusland vil
ikke befæste øerne. Finland skal selv befæste Åland.

September
29. – 30.

Münchenaftalen. Vestmagterne accepterer Tysklands annektering af
Sudeterområdet.

1939
August

Tyskland og Rusland (Ribbentrop og Molotov) undertegner en ikkeangrebsaftale i en tillægsprotokol; dele interessesfære, hvilket 23. august
kommer til at betyde, at de deler Polen mellem sig. Rusland får de baltiske lande samt Finland.
Aftalen gav Hitler »ro« på østfronten. Kunne nu vende sig mod vest og
nord - Danmark og Norge.
(Kallio præsident 1937 – 40).
Litauen måtte indrømme Rusland baser i landet, ligesom Estland og
Letland. De tre lande måtte underskrive »en gensidig bistandspagt« og
dermed forpligte sig til, ikke at indgå aftaler med andre lande uden tilladelse fra Rusland. Samme løfter, som blev krævet af Finland.

25. august

Storbritannien indgår en alliance med Polen.

Først i september London planlægger evakuering af 1.473.391 børn og forældre.
1. september

Tyskland angriber Polen. »Operation Tannenberg«.

3. september

Storbritannien og Frankrig erklærer krig mod Tyskland.

17. september

Rusland angriber Polen.

September

Marineminister Churchill presser på, for at få indgreb mod malmtransporterne og -produktionen fra Sverige, ved at indsætte allierede tropper
via Nordnorge og Nordsverige og som støtte til Finland.

27. september

Meddeler TASS, at det sovjetiske lastfartøj »Metalist« er blevet sænket
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af en fremmed u-båd. Molotov hævdede, at Ruslands søfart og sikkerhed
stod på spil og man ønskede/krævede, at 35.000 sovjetiske soldater kom
til Estland.
28. september,
midnat

Gav esterne efter for de sovjetiske krav og tillod en styrke på 25.000
sovjetiske soldater til Estland. Dermed sluttede den estiske selvstændighed.

Fakta er:

1941 tog finske soldater en sovjetisk marineofficer til fange. Og 1943 tog
tyske styrker en russisk u-bådsmand til fange. Samstemmende måtte de
to fortælle, at den russiske u-båd SC 303 havde sænket »Metalist«, efter
besætningen på det russiske lastfartøj havde forladt skibet.
Russerne brugte samme taktik for at legalisere angrebet på Finland.
»Mainila-affæren«, hvor russerne hævdede, at finske styrker havde angrebet russiske styrker med kanoner.
Hitler brugte samme taktik ved angrebet på Polen 1. september 1939.
Havde ladet døde fanger iklæde tyske uniformer ved grænsestationen og
hævdet, at polske styrker havde dræbt tyske soldater.
I alle krige er det første offer sandheden.

29. september

Pagten mellem Estland og Rusland om gensidig assistance underskrives.

September

Rusland tvang Estland til at tillade oprettelse af militærbaser.

5. oktober

Samme pagt med Letland. - Følgende oprettelse af militærbaser.
Finland kaldes til Moskva for »at drøfte foreliggende spørgsmål«.

9. oktober

Rigsdagens forhandler, Juho Paasikivi, rejser til Moskva. Ved afrejsen
fra banegården i Helsingfors istemmer folkemængden spontant »Vor
Gud han er så fast en borg«. »Jumala ompi linnamme«.
Generalmobilisering i Finland.

10. oktober

Samme pagt med Litauen. - Følgende oprettelse af militærbaser.
Litauen var i første aftale i »tillægsprotokollen« af august 1939 ikke omfattet af »Molotov-Ribbentrop-aftalen« (som en del af Ruslands interessesfære). I september blev Litauen indbefattet.
Indenrigsminister Urho Kekkonen opfordrer i en radiotale befolkningen
i byerne til at søge ud på landet. Reservister indkaldes til noget, som i
realiteten var mobilisering. Optimistisk anså man russernes krav som en
nervekrig.
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11. oktober

Paasikivi i Moskva. Han modtager følgende krav:
1. »Låne« Hangö i 30 år.
2. Bruge Lappvik som ankerplads.
3. Overtager øerne Högland, Seitskär, Lövskär, Tyterskär og Björkö samt
en del af Det Karelske Næs og Fiskerhalvøen.
4. Finland skulle »erhålla« Repola og Porajärvi »socknar«.
5. Ikke-angrebspagten skulle udvides, så Finland ikke sluttede sig til en
fjendtlig stat eller »statsgruppe«.
6. Befæstede områder ved grænsen skulle udvides.
7. Finland tillades at befæste Åland uden svenskernes medvirken.

3. november

Efter konsultationer i Finland mødes parterne i Moskva. Finnerne kunne
gå med til kravene på Det Karelske Næs, men afviste kravene ang.
Hangö eller nærliggende øer samt evt. brug af Lappvik som ankerplads.

13. november

Finnerne regnede med, at forhandlingerne med Rusland ville blive taget
op igen og anså ikke situationen som faretruende. Alarmberedskabet
blev afblæst og reserven hjemsendt.
Finnerne havde tilbudt en mindre tilbagetrækning på Det Karelske Næs
samt tilbudt nogle enkelte øer i den Den Finske Bugt, men afviste kravet
om Hangö, da en udenlandsk militærbase der ville være et brud med
Finlands neutralitetspolitik og kunne »også benyttes til et angreb på
Finland«, som det stod i det memorandum, som blev overrakt til Stalin.
Stalin ønskede et angreb på Finland.
Samme aften rejste en russisk kurer til Stockholm for at mødes med
lederne af Finlands forbudte kommunistiske parti, Arvo Tuominen og
Otto Wille Kuusinen. De skulle snarest indfinde sig i Moskva.

Max Jacobsen, finsk historiker:
»I 18 måneder havde Finland ført en dæmpet dialog med sin store nabo;
Sovjetunionen havde fra tid til anden hviskende bedt om et par tjenester,
og finnerne havde høfligt hvisket deres afslag. Nu var tonen blevet en
anden: Denne gang havde der været »stål i Molotovs stemme«.
18. og 26.
november
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Mannerheim appellerede til Finlands politiske ledere om at genåbne
forhandlingerne. Mannerheim: »Stalin bluffer ikke«. Der var opbygget
en massiv russisk troppeopbygning i Leningrad-området. Nye veje og
jernbanespor var ført helt frem til den finske grænse. »Der vil intet være
tilbage af Finland andet end historie og heltemod« (jf. en tysk militærattaché). Mannerheim fralagde sig ansvaret for forsvaret af Finland. Søgte
sin afsked.

Status Finlands forsvar:
Ingen operationelle panserværnskanoner.
12 jagerfly.
Feltradioer, hvis radio-rør havde en tendens til at sprænge i frostvejr.
Mangel på ammunition.
Ca. 50 skud til uddannelse af hver maskingeværskytte.
Ældre kanoner fra den russiske-japanske krig.
Hjemmeværnet og reserveenheder øvede med træ-geværer eller gamle,
rustne fra zartiden.
Lagre af artillerigranater var alarmerende små.
Dertil kom kystbatterier og et mindre antal marinefartøjer.
Nye russiske krav over for Finland:
1. Den Finske Bugt skulle kunne spærres med samordnet artilleriild.
2. Landsætning (fremmede styrker) på øerne i bugten skulle forhindres.
3. Grænsen til Leningrad skulle forskydes 32 km, så byen ikke kom på
skudhold fra langt skydende artilleri.
4. Hangö skulle overdrages/aftale en lejeaftale til russerne i 30 år.
Ved fredsaftalen i Paris 1947 dog opgivet; Rusland fik som erstatning
halvøen Porkkala i 50 år, men givet tilbage i 1956.
Finlands betydeligste flådebase ligger nu her. Porkkala ligger 30 km fra
Helsingfors og lagde derfor under den russiske besættelse et betydeligt,
psykologisk pres på Finland.
5. Russerne skulle kunne anvende Lappvik som ankerplads.
6. Russerne skulle overtage øerne Högland, Seitskär, Lövskär, Tyterskär
og Björkö samt dele af Karelske Næs og Fiskerhalvøen - Koivisto. (Min
hjemegn).
7. Som erstatning ville Finland nord for Ladoga søen få Repola og Porajärvi - 5.500 km2.
8. Ikke-angrebspagten skulle udvides, så Finland ikke allierede sig med
en fremmed (fjendtlig) nation.
9. De befæstede zoner ved grænsen skulle demonteres.
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10. Finland skulle udenom Sverige befæste Ålandsøerne.
Overordnet: Russernes bekymring skyldtes bl.a. hensynet til Leningrad
som den kommunistiske stats åndelige og kulturelle vugge; revolutionens kerne.
Russerne var meget bevidste om Den Finske Bugts strategiske værdi også for Hitler.
26. november

Mainila-skudepisoden. Russerne hævder, at finske grænsevagter med
artilleri har beskudt russiske soldater i Mainila, 10 km øst for Terijoki.
Øjenvidner kunne oplyse, at skuddene kom fra den russiske side. Mannerheim havde i forvejen trukket kanonerne 50 km tilbage for ikke at
provokere. Finland tilbyder at undersøge sagen. Det nægter Rusland.
Russerne har nu »Casus beli« (begivenhed der giver anledning til krig).
Den russiske historiker, Pavel Aptekar, har analyseret de offentliggjorte,
russiske dokumenter fra det sovjetiske militær og fandt ud af, at ingen
enheder i området havde rapporteret om tab af menneskeliv i den pågældende periode og konkluderede, at beskydningen af russiske tropper var
iscenesat.

28. november

Rusland meddeler, at »ikke - angrebspagten« fra 1932 er annulleret. Man
bryder de diplomatiske forbindelser med Finland.

29. november

Moskva afbryder alle forbindelser.

30. november

0650 (finsk tid). Russisk angreb på hele den finske front.
Vinterkrigen. Carl Gustav Mannerheim (71 år). Udnævnes som øverstbefalende for de finske styrker.
0915 (finsk tid). De første fly - alarmer over Helsingfors.
Arvo Tuominen og Otto Wille Kuusinen fik sammen med emigranter
dannet Stalins marionetstyre »Finlands Demokratiske Regering« med
hjemsted i Terijoki (6 km fra den daværende grænse mod Rusland).
Man havde frygtet, at »de røde« ville rejse sig. Det skete ikke. Man kan
sige, at Vinterkrigen forenede og forsonede - også fordi Finlands kommunister nu anså Otto Wille Kuusinen bl.a. som ansvarlig for Borgerkrigen 1918.
Under udrensningerne i Rusland i 30-erne blev flere tusinder finner i
Rusland henrettet.
Kuusinen var en af de få, som ikke blev udsat for Stalins skueprocesser,
deportationer og henrettelser.
Efter at være flygtet til Rusland blev Kuusinen en indflydelsesrig person
i statsadministrationen.
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Kuusinen døde 17. maj 1964 i Moskva. Hans aske er begravet på kirkegården i Kreml.
Uenighed i Sverige om Finlandspolitikken. Udenrigsminister Rickard
Sandler ville have, at Sverige gik aktivt ind i Finland.
Per Albin Hansson, statsminister fra 1932 – 1946 samt partileder for
socialdemokraterne 1925 – 46, en pragmatisk, svensk politiker modsatte sig dette. Da spørgsmålet opstod om svenske troppers indsættelse
i Finland, skulle Hansson have svaret: »jävla skitprat.« Og dermed var
spørgsmålet afgjort.
Per Albin Hansson forholdt sig pragmatisk til hjælpen til Finland. Han
så det som en pligt at holde Sverige ude af krigen; et engagement ville,
ifølge Hansson, betyde et ti tusindtal af svenske ofre. Imidlertid var humanitær/militær hjælp flydende. Sverige ydede - ud over 7.500 frivillige
til fronten - en økonomisk hjælp på omkring 1,4 mia. euro i nutidsværdi.
Dertil kommer våbenleverancer, svenske, civile frivillige samt senere
hjælpen til mere end 70.000 flygtende børn fra Finland.
Finske styrker:

Ca. 150.000 mand. 30 kampvogne. 95 fly. Få ældre kanoner.
Der var uddannede soldater til i alt 15 divisioner. En finsk division bestod af 10.000 – 15.000 mand.
Hen imod marts 1940 var finske styrker på ca. 200.000 mand.
Flåden bestod af 33 skibe samt et antal kystbatterier.
Skibenes brug blev forhindret på grund af is. Kystbatterierne kunne
imidlertid anvendes som feltartilleri mod mål i land.

Fra midten af december modtog man følgende:
30 Gloster Gladiator II jagere fra England.
12 Bristol Blenheim IV bombefly fra England.
30 Morane-Soulnier jagere fra Frankrig.
44 Brewster-239 jagere fra USA.
22 Gloster-Auntlet overvågningsfly fra England.
Senere supplementer bl.a. Fiat G 50 jagere. Kom op på i alt 210 fly ved
Vinterkrigens slutning.
Hertil kom våbenhjælp fra bl.a. Sverige.
Medio
december

To fremtrædende personligheder, direktøren for Daells Varehus, P.M.
Daell og pensioneret oberst, Ivan Carstensen danner en komite til organisering, finansiering og udrustning af frivillige til Finland.
Obersten overtog samtidig ledelsen af hvervekontoret i Willemoesgade
3, København. Et kontor, som det finske gesantskab havde oprettet til
formålet. (Der er opsat en tavle på bygningen).
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Danske styrker: En bataljon, ca. 1200 mand under ledelse af oberst
Tretow-Loof. Men også 8 piloter, - 4 omkom. Alle frivillige fra Danmark.
Udgifter i forbindelse med rejsen til Finland (400 kr. pr. mand) blev
betalt af varehusdirektør P.M. Daell (Finlands største støtte).
Jeg har forsøgt at beregne P. M. Daells økonomiske hjælp og er kommet
frem til et beløb i datidskroner på ca. 1 mio.
Jeg har i den forbindelse haft kontakt til P. M. Daells barnebarn, Per
Bjerrum Daell; han vil ikke afvise beløbets størrelse.
Via hvervekontoret i Willemoesgade 3, st. tv., tog de frivillige til
Finland. Chefen for hvervekontoret var oberst Ivan Carstensen, 62 år,
medlem af de konservatives hovedbestyrelse. Daglig leder, kaptajn Knud
Bolten Jagd.
Den danske officielle holdning (samt Norges og Sveriges) var, at man
ikke ville/kunne tage stilling i konflikten mellem Finland og Rusland.
De 1200 frivilliges rejse måtte næsten foregå illegalt.
Kom dog aldrig i direkte kamphandlinger.
Efter henvendelse fra finsk side, tog også 1000 danske arbejdere fra
Danmark for at kunne deltage i krigen mod Rusland. Arbejdede på
våbenfabrikker og i det finske landbrug mv.
Dansk Arbejdsgiverforening og De samvirkende Fagforbund tilrettelagde en ordning. Omkring 1000 meldte sig, da man åbnede kontoret i
Ny Kongensgade 16 A under Centralkomitéen for Finlandshjælpen for
»afsendelse af civil arbejdskraft til Finland«.
Arbejderne ville blive aflønnet efter gældende, finske overenskomster,
250 – 300 kr. pr. måned samt særlige takster for overarbejde.
Den frivillige ville få rejseudgifter og det nødvendige udstyr dækket
mod at binde sig for to måneders arbejde i Finland. Ved at binde sig for
tre måneder eller mere fik man også hjemrejsen betalt.
Dansk Arbejdsgiverforening gav en garanti for, at danske arbejdere til
sin tid ved deres hjemkomst fra Finland ville finde deres stillinger åbne
for dem.
Dertil kom ambulancer samt præster og danske læger.
Men også frivillige fra bl.a. Sverige, Norge og Ungarn samt »amerika
finlænder«. 26 nationer var repræsenteret. I alt 12.560 frivillige under
hele Vinterkrigen.
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England og Frankrig havde planer om at sende et ekspeditionskorps til
undsætning. 60 – 80.000 mand?
(Danmark havde tidligere hjulpet Finland. Brevdueforeningen »Kjøbenhavn« leverede således i 1923 50 brevduer, der skulle danne grundstammen i en finsk, militær brevduetjeneste.
Under Vinterkrigen leverede Danmark 50 Schæferhunde til brug som
vagt-, sanitets- og meldehunde samt påvisning af landminer. Generalstabens efterretningssektion leverede 10.000 km feltkabeltråd).
Russiske styrker: 490.000 mand. 6.541 kampvogne. 3.800 fly. 600 kanoner.
24 - 26 infanteridivisioner, 4 - 6 panserbrigader.
Hen imod marts 1940 havde russerne omkring 1.000.000 mand.
Total kampstyrke var 1.800.000 mand samt en reserve på 11 – 12 mio.
December

Fra finsk side ønsker over for Danmark om muligheden for at modtage
finske evakuerede børn.

2. december

»Terijoki-regeringen« (Finske Demokratiske Republik) undertegner en
venskabs- og bistandspagt med Rusland i Moskva.

4. december

I det engelske krigskabinet presser udenrigsminister lord Halifax, som
ellers var en af arkitekterne bag Storbritanniens eftergivenhedspolitik
over for tyskerne, på for, at man skulle hjælpe finnerne.

5. december

Sverige: »Finlands sag er vor«. Der er nu i Sverige dannet en hjælpeorganisation, »Centrala Finlandshjälpen«; initiativtager var Maja Sandler,
gift med daværende udenrigsminister Rickard Sandler. (Sandler tvinges
til at afgå 2. december 1939). På finsk side dannede man »Nordiska
Hjälpcentrale« under socialministeriet med det formål, at søge svenske
og danske hjem til evakuerede børn og mødre.
Børnene til Danmark blev fordelt via »Mannerheimförbundets danske
utskott«, et udvalg under »General Mannerheims barnskyddsförbund«
(oprettet efter Borgerkrigen 1918).
Sverige modtog ca. 9000 børn og 3000 mødre under Vinterkrigen. Dertil kom de private flytninger. - De skulle nu tilbage.
Gennem de følgende krige modtog Sverige omkring 70.000 børn, heraf
15.000 på privat initiativ. Mange måtte en eller flere gange skifte (fædre)
land.
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1. oktober 1948 ophørte den svenske hjælpeorganisation sit arbejde. Et år
senere var der endnu 15.000 finske børn i Sverige, ca. 7000 blev permanent. Altså 10 % som i Danmark.
14. december

Rusland bliver ekskluderet af Folkeforbundet.
Frankrigs premierminister, Édouard Daladier, påskynder leverancerne
af franske jagerfly og foreslår, uden om England, at bistå Finland med
franske styrker.

15. december

Første »officielle« krigsbørn til Sverige. På grund af private og familiemæssige forbindelser mellem Sverige og Finland var der tidligere (og
senere) sendt finske børn til Sverige.
Sammen med Norge og Danmark havde Finland en »føler« til Molotov
om en fredsforhandling, men uden resultat.
Udenrigsminister Väinö Tanner rettede gennem radioen en direkte appel
til Molotov. Tanner bad om svar gennem radioen: »Luften er dog fri, selv
om De har stængt dørene mellem os.« På sin sarkastiske facon spurgte
Tanner, om Molotov nu var rede til forhandlinger, eller om (russernes)
principper kun havde reklameværdi.

25. december

I et memorandum udpeger marineminister Churchill (fra 10. maj 1940
premierminister) endnu en gang Skandinavien som den afgørende
krigsskueplads. Udviklingen i den finske vinterkrig øgede Churchills
interesse for de påtænkte angreb.

27. december

Engelske Kabinet beslutter at forberede aktionen mod Norge. Churchill
foreslog at anmode Norge og Sverige om at hjælpe Finland og lovede
samtidig dem støtte, hvis de to lande blev angrebet af Rusland eller
Tyskland.

1940

Indleder russiske styrker en storoffensiv, som presser finnerne på alle
fronter. 8. februar er lagrene af ammunition til alle typer finsk artilleri
blevet så lave, at general H. Öhquist må give ordren: Ikke en eneste granat måtte affyres, med mindre den direkte skulle afvise et angreb, som
efter den tilstedeværende officers mening ikke kunne håndteres alene
med ild fra mindre våben.

1940 – 41

Den 1200 km lange Salpalinjen (Sùmen Salpa = »Finlands lukke«) fra
Finske Bugt til Petsamo bliver opført mellem Vinter- og Fortsættelseskrigen nogle kilometer vest for nuværende grænse. Det stærkeste af de
fire finske forsvarsværker (VT-, VKT-, Salpa- og Mannerheimlinjen).
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Et granitstykke fra linjen kan ses opstillet i Frihedsparken i København.
Linjen fik dog ingen nævneværdig krigsmæssig betydning.
1940 – 44

Risto Ryti. Præsident.
Orienteret mod Tyskland. Overtalte regeringen til at underskrive fredsaftalen 13. marts 1940.

6. januar

Sverige og Norge afviser enhver indblanding fra England.

10. januar

Røde Kors og Forening Norden danner på rådhuset i København, »Centralkomitéen for Finlandshjælpen« med kontor i Holbergsgade 3.
En etage blev stillet vederlagsfrit til rådighed af »Hafnia«. Skibsreder
Knud Lauritzen havde i forvejen givet 40.000 kr. til driften af et kontor.
Familien Lauritzen havde selv fire finske krigsbørn i et år.
Formand er nationalbankdirektør Bramsnæs; øvrige i bestyrelsen er
chefredaktør H. Stein og bankdirektør Olaf Hedegaard.
For Dansk Røde Kors kammerherre J. Bülow og overlæge Poul Guildal.
Inden for komitéen blev der valgt et arbejdsudvalg på 13 medlemmer og
med overlæge Poul Guildal som formand.

Under »Finlandshjælpen« blev der dannet tre underudvalg:
1. Evakueringsudvalget.
2. Det økonomiske udvalg.
3. Udvalget til tilvejebringelse af civil arbejdskraft til Finland.
Man skal være opmærksom på, at evt. udrustning og udsendelse af frivillige til den finske hær lå uden for »Finlandshjælpens« virkeområde.
Forening Norden havde allerede i november 1939 inden for sin bestyrelse dannet »Femmands-udvalget« med nationalbankdirektør Bramsnæs
som formand; og nu »Finlandshjælpen«.
43 foreninger og interesseorganisationer støttede »Finlandshjælpen«. Ud
over det, var der en række personlige medlemmer.
Man forberedte sig senere på, via tre modtagestationer, at modtage ialt
3000 børn om dagen! Da dette ville være økonomisk umuligt for Centralkomitéens formåen, var privat indkvartering den eneste mulighed.
Prisen for et barns rejse - frem og tilbage - var omkring 100 kr.
Ca. 2.500 kr. i nutidsværdi.

141

Lokalkomitéernes formænd/indkvarteringschefernes navne fremgår i et selvstændigt
kapitel.
1940 – 1944

Danmark modtog 3.764 børn. Kun 2 efter 1944. Omkring 85 % var i
alderen 2 – 9 år. Af de 3.764 blev ca. 451.
Omkring 50 % af alle børn til Danmark var ved modtagelsen syge eller
underernærede.

1940
20. januar

I en opsigtsvækkende radiotale hylder Churchill finnernes heltemod.

29. januar

Med den svenske udenrigsminister, Christian Günther, som mellemmand havde fru Hella Wuolijoki i en hemmelig kontakt til en tidligere
bekendt (Ruslands sendebud i Stockholm, Alexandra Kollontay) og i
forståelse med Ryti, Tanner og Paasikivi fået finnerne til at tilslutte sig
»udgangspunkter for forhandlinger«.
Vestmagternes planer om en intervention i nord havde formentlig påvirket russerne?
Hella Wuolijoki (1908: Ella Maria Murkki): Finsk, estisk politiker, forfatter og dramatiker, havde et samarbejde med Bertolt Brecht - samt med
NKVD. (Ruslands sikkerhedstjeneste 1934 – 46. Forestod massemord,
tortur og terror). Aktiv på den yderste venstrefløj. Hella Wuolijoki blev i
slutningen af Fortsættelseskrigen anklaget for forræderi og fængslet.
Blev i 1952 belønnet med »Pro Finlandia«-medaljen. En medalje som
blev tildelt forfattere og kunstnere.
(»Pro Finlandia« blev indstiftet 11. september 1942/10. december 1943?
som et alternativ til »Finlands Hvide Rose«).

5. februar

På et møde i det øverste fransk - britiske krigsråd i Paris, hvor Churchill
deltog, beslutter man at iværksætte en række militære aktioner - »Operation Avonmouth«, at landsætte tropper i Stavanger, Bergen og Tronhjem.
En mindre styrke på 13.100 mand skulle bane vejen for en større styrke
på fire britiske divisioner (56.000 mand) samt 11.000 køretøjer. Malmlejrene skulle besættes og andre styrker gå ind i Finland.
Churchill i Conseil Supréme (krigsrådet): » Det er af største vigtighed,
at Finland reddes og derfor nødvendigt, at sende allierede tropper til
Narvik (Norge) og derved slå to fluer med ét slag«, dvs. på en gang at
hjælpe Finland og sikre malmen i Kiruna og Gällivare (Sverige). Churchill havde også et andet »slag« i tankerne: At inddrage de skandinaviske lande i en antitysk front, men I Verdenskrigs rædsler på de nordfranske slagmarker stod også endnu klart i erindringen.
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Chamberlain ville dog have accept fra Norge og Sverige.
To britiske divisioner blev foreløbigt reserveret til formålet og stod klar i
England.
12. februar

Den finske præsident Ryti og krigsrådet stod i et dilemma: Moskva var
parat til forhandlinger, og London-Paris havde besluttet at sende en
ekspeditionsstyrke.
Et afgørende krav fra russisk side var blandt mange; herredømmet over
Den Finske Bugt og den strategisk beliggende Fiskerhalvø i nord. Fiskerhalvøen dækkede indsejlingen til Murmansk og Arkhangelsk.
Rusland fik ved fredsslutningen Hangö i Den Finske Bugt til »leje« i 30 år.
Til Rytis og Paasikivis påmindelser om, at Moskva dog tidligere havde
nøjes med mindre, svarede Molotov: »Krigen har sin egen logik.« - Og:
»Det har vist sig, at Finland som våben for andre stater er farligere end
ventet.«

25. februar

Premierminister Chamberlain i Underhuset: »Enhver anmodning fra
Finland om materiel er efterkommet. En evt. anmodning om tropper vil
også blive efterkommet, men i den situation, hvori Finland befandt sig,
sendte den ingen sådan anmodning.«

29. februar

Premierminister Chamberlain ville ikke foretage en aktion i Norge og
Sverige uden accept fra de to lande om gennemmarch til Finland.

Marts

100 – 150? børn samt nogle mødre rejser fra Helsingfors og ankommer
via Nyboder skole den 9. marts til Næstved.
Vendte hjem den 30. april 1940. I alt 175 personer.
Evakueringsudvalget oprettes under Centralkomitéen for Finlandshjælpen (Holbergsgade 3, København).
37.000 danske familier tilbyder at modtage et finsk barn.
Det finske statspoliti fængslede i alt 1100 under Vinterkrigen og Fortsættelseskrigen. Folk fra venstrefløjen, som ansås som en trussel mod
Republikken, kunne tilbageholdes uden retssag.
1944 – 47 blev mere end 100 tilbageholdt under mistanke om samarbejde med tyskerne.

4. marts

Formanden for Finlandshjælpens evakueringsudvalg, borgmester Dr. E.
Kaper, kommer i Pressens Radioavis kl. 19 med en udtalelse og appel til
danske borgere. Avisernes redaktioner fik på grund af isen i Store Bælt
først meddelelsen nogle dage senere.
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Dr. E. Kaper udtaler bl.a.:
»Vi har i den sidste tid modtaget utallige forespørgsler fra hjem, der
ønsker at modtage et finsk barn i pleje, om børnenes beklædning, sundhedstilstand, skoleundervisning, sygeforsikring og meget andet.«
»I morgen (5. marts) kommer der 100 børn fra Finland. De følges af 18
mødre, og om kort tid igen ventes der yderligere 200 børn.«
»I væsentlig grad drenge fra 3 – 10 år og piger fra 3 – 12 år.«
»Vi modtager ingen tilbud, som er mindre end et halvt år, vi beder alle
om at påregne mindst et helt år.«
»På forhånd modtager vi ingen som helst adoptionsbegæringer. Det er
Finland, vi vil hjælpe ved at bevare dets ungdom for sig selv.«
»Børnene vil ikke blive isolerede. Ensomhed forøger hjemveens trang og
tyngde. Vi ville have begyndt med Holstebro og Struer, derpå Næstved.
Isforholdene har ændret rækkefølgen.«
»Børnene har gangtøjet. Vi har desuden noget i depot og modtager
gerne mere tøj, og lokalkomiteerne vil også hjælpe i så henseende. Tøjet
kan sendes til Røde Kors, Amaliegade 18 og Dansk - Finsk Forening,
Amaliegade 6, København K. Pakken må da mærkes »Tøj til finske børn
i Danmark.««
»Tilbud, også om modtagelse af mødre med spædbørn, indsendes til
Finlandshjælpen, Holbergsgade 3, København K.«
»Ved indkvarteringen, der foretages af Lokalkomiteerne, vil der så vidt
muligt tages hensyn til, at børnene bliver anbragt i hjem, hvor forholdene
svarer til dem, som børnene kommer fra. Lige børn leger bedst.«
(Overordnet var realiteterne, at krigsbørnene hovedsageligt kom fra
arbejderhjem. De modtagne familier i Danmark var næsten alle selverhvervende og godt stillet økonomisk. Alle ville gerne modtage et barn,
men havde ikke det økonomiske overskud.
De lokale sociale myndigheder skulle godkende plejehjemmet. (Det har
formentlig været en formsag).
6. marts
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Supréme Conseil de France (Det øverste Råd for Frankrig) beslutter at
sende en ekspeditionsstyrke for at undsætte Finland samt indsætning i
Narvik.

8. marts

Frankrig gik fra ord til handling; en specialstyrke, division Audet, skulle
opstilles for at intervenere i Finland.

13. marts

Risto Ryti underskriver fredsaftalen natten til 13. marts.
»Måtte den hånd visne, som bliver tvunget til at underskrive et dokument som dette«. Et par måneder senere fik præsidenten et slagtilfælde,
som lammede højre arm.
Finske tab: 25.000 døde. 53.500 sårede og invalide. Mistede Det Karelske Næs samt Hangö for 30 år.
Mere end 40.000 km2 tabes. En tiendedel af finsk jord.
Russiske tab: 70.000 døde samt 176.000 sårede eller invalide.
Chamberlain udelukker - mod Churchills ønske - aktioner i norsk og
svensk område. De tropper, der havde stået parat, blev nu sendt til fronten i Frankrig.
Mannerheim skriver i sin bog »Minnen« (1951 – 52): »At de politiske
faktorer var af større betydning end de militære. Interventionsplanerne
var et diplomatisk våben mod Sovjetunionen.« Og videre: »Det lå ikke i
Finlands interesse, at Sverige og Norge skulle inddrages i stormagtskrigen.«
Mannerheims dagsbefaling i finsk radio bl.a.: »Mere end 15.000 finner
og et par hundrede tusinde russere ligger nu under de frosne driver.«
Og i hjemsendelsesordren: »Jeg har kæmpet (Mannerheim) på mange
slagmarker, men aldrig har jeg set jeres lige som krigere!«.......... »En
sådan nation har fortjent retten til at leve.«

14. marts

.

Klokken 13 (finsk tid) skulle kampene indstilles.
Dagsbefalingen i finsk presse bl.a.: »Mere end 15.000 af jer, som drog
ud, vendte ikke tilbage til hjemmet......... og hvis omkring 200.000 af
jeres fjender nu ligger under de frosne driver eller med brustent blik stirrer mod vor stjernehimmel......... ødelæggelse af mere end 1500 russiske
tanks og 700 flyvemaskiner.........
......... Desværre har de stort anlagte løfter om hjælp, som vestmagterne
har givet os, ikke kunnet opfyldes, fordi vore naboer af omsorg for eget
hjem har nægtet troppernes ret til gennemmarch...... Vi ved ligeledes,
at vi til sidste øre har betalt vor gæld til vesterlandene.« (Skuffelsen er
tydelig).
Men Mannerheim modererede dog holdningen i erindringsbogen »Minnen« 1951/52.
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28. marts

Første del af de militære, danske frivillige ankommer til Helsingør med
D/S Arcturus. P.M. Daell betalte for hjemrejsen samt nyt tøj og et pengebeløb. - Ca. 200 blev og deltog i »Fortsættelseskrigen«.

9. april

Danmark besættes af tyske tropper.
Tyske tropper besætter bl.a. Narvik »for at imødegå en forestående
britisk-fransk invasion«.

24. maj

I et skriftligt svar til varehusdirektør P. M. Daell meddeler politidirektør
Mellerup, Københavns politi, »at de danske, som frivilligt på finsk side
har deltaget i krigen i Finland, ved tilbagekomsten til Danmark, skal
omklædes i civilt tøj, enten på skibet eller i Frihavnen og derefter enkeltvis afmarchere fra Frihavnen eller om fornødent transporteres fra denne
i lukkede omnibusser til det sted, hvor eventuelt afregning med dem skal
ske, samt at der ikke på nogen måde må holdes taler eller fremsættes
udtalelser, der kan opfattes som kritik af det tyske rige og dets dispositioner.«
(P. M. Daell havde ansøgt om, at de 564 frivillige, som afrejste fra Finland den 1. juni og ankom i finsk uniform til Frihavnen eller Havnegade,
måtte marchere samlet til Odd Fellow Palæet og derfra færdes i uniform
til de københavnske forretninger, hvor iklædning af civilt tøj kunne finde
sted).
I alt tog ca. 1200 danske frivillige, til Finland under Vinterkrigen. De
kom aldrig i kamp. Omkring 200 blev, bl.a. C.F. von Schalburg, som
senere faldt på den tysk- russiske front ved Demyansk i Rusland.

Juni

Finske Socialministeriets »barnförflyttningskommittè« er oprettet, dannede »Nordiska Hjälpcentralen« (Helsingfors); organisationen for børns
rejse til Sverige og Danmark.
For børn til Danmark var det »Mannerheimförbundets danske utskott«.
- Et udvalg under »General Mannerheims barnskyddsförbund« (Oprettet
efter 1918).
Var modstanden mod børneflytningen stor, bl.a. agrarpartiets minister
Juho Koivosto, var tilhængernes kræfter større: Ernst von Borns, KarlAugust Fagerholm, Eljas Erkkos og marskal Mannerheim. Men spørgsmålet om børneflytningsprogrammet var og blev en (politisk) kastebold
mellem Finlands politikere - samt Sverige og senere Tyskland efter
september 1944.
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Juni

Rusland besætter Estland, Letland og Litauen.
Den 10. juni ophører krigen i Norge. Landet er nu besat.

August

Risto Ryti (præsident 1940 – 44) indvilliger i et hemmeligt, militært
samarbejde med tyskerne.
Af alle de baltiske lande, som forhandlede med Stalin i 1939, modstod
kun Finland aggressionen, og kun Finland overlevede 2. Verdenskrig
som en fri nation.

1941 – 44

Estland, Letland og Litauen bliver nu besat af tyske tropper. Tidligere
besat af Rusland. »Befriet af Sovjet«.

1941
26. januar

Alle negative »skriverier« om evakueringerne af finske børn blev
forbudt.

1941 – 53

Stalin formand for Folkekommissionernes Råd.

1941
Foråret

Forberedelse til generalmobilisering i Finland.
Formentlig fælles krigsplaner mellem Finland og Tyskland.
Operation Barbarossa (Tysklands angreb på Rusland).
Suojeluskunta (Hjemmeværn) har ca. 125.000 medlemmer.
Højtstående finske officerer inviteres til Berlin.

6. juni

Storbritannien erklærer (symbolsk) Finland krig. Dog uden angreb.
USA støttede den kommende krig i Finland med våbenleverancer.

7. juni

Ankommer de første tyske tropper til Finland (Petsamo).
Mannerheim afviste at tage kommandoen over tyske tropper.
Finsk deltagelse måtte først ske efter et eventuelt russisk angreb.

21. juni

Tysk mineudlægning i Den Finske Bugt for at lukke den russiske flåde
inde.
Mobiliserede, finske enheder samles ved grænsen til Rusland.

22. juni

Hitler åbner den tysk-russiske krig: Operation Barbarossa.

25. juni

530.000 finner åbner sammen med 220.000 tyskere en ny front mod
900.000 – 1.500.000 russere. - Fortsættelseskrigen.
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Mannerheim ville ikke deltage med finske styrker, før russerne havde
angrebet Finland. Angrebet kom den 25. juni. 460 russiske bombefly
angreb 18 udvalgte finske byer.
Angrebet på Finland gav Mannerheim det nødvendige »figenblad« for
aktivt at indlede et våbenbroderskab med de tyske styrker. Men også et
ønske om at generobre det tabte (måske så godt og vel?).
Ca. 200 danske frivillige deltog, bl.a. løjtnant Jørgen Hagemann, der
faldt på fronten ved Hangö sommeren 1941. Hans far, bankier Hagemann, solgte senere sin ejendom på Grønningen 11 til den finske stat.
Det blev Finlands ambassadørs residens i København.
26. juni

392.000 børn bliver evakueret fra Leningrad.

August

Efter finsk offensiv på Det Karelske Næs belejrede tyskerne Leningrad
fra 9. september og 872 dage frem. 600.000 – 800.000 civile omkom
eller forsvandt. Og medens den russiske, politiske elite mættede sig med
kaviar og vodka, omkom der på de værste dage 30.000. Og der var ca.
2000 dokumenterede tilfælde af kannibalisme, formentlig mange flere.
Hitlers ordre: »Først Leningrad, så Donetsk bækkenet og til sidst Moskva.« Hitler ville ikke erobre Leningrad, da han så ville få det problem
at skulle brødføde befolkningen. »Så lad Leningrad sulte ihjel.« Arbejdere fik 500 g brød dagligt; funktionærer og børn 300 g; familiemedlemmer 250 g. (Lig 10 skiver tyndt, skåret rugbrød).
I forvejen havde man ud af en befolkning på 2,4 mio. evakueret 636.283,
deraf 392.000 børn. (London evakuerede på få dage i september 1939
ca. 660.000).
Men midt i kaos komponerede, og et år efter opførte, Dmitrij Sjostakovitj Symfoni nr. 7 (Leningradsymfonien).
Finske styrker deltog med 7 infanteridivisioner (70.000 – 100.000
mand). Tyskerne havde mindst tre gange flere og i modsætning til finnerne, tungt, militært udstyr.
Den finske overkommando afviste tyske anmodninger om luftangreb på
byen og stoppede fremrykningen ved floden Svir i Østkarelen. Mannerheim beordrede et stop for finsk fremrykning, da finske tropper nåede
grænsen fra før 1939 ved kysten af Den Finske Bugt og Ladoga søen.

September

Ambassadør Ivan Majskij sender Churchill et både desperat og truende
brev om, at Churchill skal åbne en ny front på Balkan eller i Frankrig.

21. september

På et møde i den tyske overkommando: »Efter den finske fremrykning
og den fuldstændige forsegling af byen trækker vi os tilbage på den

148

anden side af Neva floden, og overlader området nord for denne sektor
til finnerne. Finnerne har uofficielt ladet forstå, at de gerne vil have Neva
som landegrænse, men at Leningrad skal væk. Godt som en politisk
løsning. Problemet med Leningrads befolkning kan imidlertid ikke løses
af finnerne. Vi er nødt til at gøre det selv.«
»Tidligt i det næste år vil vi gå ind i byen (Leningrad), (hvis finnerne gør
det først, vil vi ikke modsætte os), føre dem, der stadig er i live til det
indre Rusland eller i fangenskab, udslette Leningrad fra jordens overflade ved hjælp af sprængninger og overgive området nord for Neva til
finnerne.«
1. oktober

Det finske flag hejses i Østkarelen i byen Petrozvodsk ved Onega søens
vestlige bred.
Finnerne etablerede en interneringslejr i byen.
En af krigens usædvanlige historier er, at umiddelbart inden byens overgivelse til russerne 28. juni 1944 delte finnerne to ugers madrationer ud
til byens beboere.
England beordrer Finland at stoppe krigen. Standsede alt eksport til
Finland. Indledningen til sult i landet.
Englands hensigter kunne være at frigøre de russiske styrker til den
planlagte, samordnede storoffensiv i det centrale Europa.

6. december

For at blødgøre Stalin erklærer Storbritannien Finland krig. England
udfører et enkelt symbolsk luftangreb, men følger ikke yderligt op.

December

4.700 »officielle« krigsbørn til Sverige.

1942

20.000 »officielle« krigsbørn til Sverige.

Januar – juni

Finske armé graver sig ned i Østkarelen. 250.000 kareler vender hjem.

Sommeren

Heinrich Himler besøger Finland og kræver, at finske jøder udleveres.
Finland afviser kravet med henvisning til, at jøderne havde finsk statsborgerskab og værnepligt.

1943
21. maj

Kom der 59 finske børn til Kolding. En uge senere 26 børn.
Det samlede antal, som kom til Kolding var 97. Der mangler derfor 12.
Ankomst?
I Finland er der nu 30.000 faderløse børn.
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11. juli

Finnisches Freiwilligen Batailon (Waffen SS) opløses og de fleste rejser
tilbage til Finland. For at undgå internationale komplikationer blev de
ca. 1.500 finske frivillige benævnet som »Arbejdstagere for tysk industri«.

23. august

Da den danske regering blev tvunget væk, gennemførte Finlandshjælpen
sit arbejde via departementscheferne og den svenske ambassade.

Sommeren

Den tyske overkommando udfærdigede planer for en tilbage- trækning
mod nord (Lapland) i tilfælde af, at finnerne indgik en fredsaftale med
russerne. Tyskerne forbedrede vejene mod nord ved hjælp af krigsfanger.
Tyskerne ville beskytte nikkelminerne samt have en fri vej ind til Norge.
- 4. september 1944 var tyskerne parate.

1944

USA kræver, at Finland indleder fredsforhandlinger.
Den samordnede storoffensiv i Europa var nært forestående.

4. januar

Digteren og præsten, Kaj Munk myrdes i Hørbylunde af tyske håndlangere.

Maj

200.000 tyske tropper forsvarer fortsat Det Karelske Næs, indtil de overgav sig til general Leonid Govorov.

1944 – 47

Kom der kun 5 finske børn til Danmark.

Februar – juni

30.000 finske krigsbørn flyttes næsten i panik til Sverige.

6. juni

Allieret landgang i Normandiet samt russisk storoffensiv ind i Centraleuropa mod tyskerne.

9. juni

Russisk storoffensiv mod Finland. 80.000 russiske granater affyres
denne ene dag.

1944

Mannerheim præsident. Risto Ryti er gået af 1. august. Mannerheim
August var ikke forpligtiget af Rytis garantier over for tyskerne (ikke at
slutte separatfred).
Eftertiden har udnævnt Mannerheim som »Den største finne« i en rundspørge, hvor 350.000 blev adspurgt. 100.000 stemte på Mannerheim.
Mannerheim (Ridder af Elefantordenen 1919) fik titlen »marskal af Finland«. Mannerheim brød sig ikke om det i Tyskland anvendte »generalfeltmarskal«/»feltmarskal«.
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2. september

Den finske udenrigsminister Carl Enckell meddeler den tyske ambassadør i Finland, Wipert von Blücher (1883 – 1963 - en begavet tysk,
konservativ, diplomat; var ikke nationalsocialist i fundamentalistisk
forstand) - at finnerne vil afbryde forholdet med tyskerne, og at tyskerne
skal trække sig ud af landet senest 15. september 1944.

4. september

Våbenhvile mellem Finland og Rusland.
På grund af storoffensiven på de europæiske slagmarker havde både
Tyskland og Rusland brug for alle deres styrker der.
Finnerne kunne ikke føre kampen alene. Russerne kunne næppe afse
tropper til en endelig besættelse af Finland.
Finland mister nordlige del. Også Porkala, der skulle »lejes« ud til Rusland i 50 år. Samt 300 mio. dollars (nutidsværdi ca. 20 mia. kr.) krigsskadeerstatning til Rusland; samt godtgøre for de skader, Finland havde
påført modparten.
Paramilitære enheder (Suojeluskunta) samt Lotta Svärd skulle nedlægges.
Ingermanlændinge, der var flygtet til Finland, skulle udvises til Rusland,
hvilket i praksis medførte deportation til Sibirien.
Ingermanland er området Estland og Skt. Petersborg.
Ingrene udvandrede efter år 1000 fra Karelen og Finland til området.
Finske marine samt handelsflåden måtte aflevere en samlet tonnage på
henholdsvis 5.600 BRT samt 260.000 BRT til Rusland.

September

Alle papirer vdr. finske børn i Danmark bliver brændt i baggården til
Holbergsgade 3, København. - Finlandshjælpens kontor.
Plejebørn var nu blevet »fjendebørn«.
Herboende finske lotter gik »under jorden«.

7. september

127.000 civile evakueres fra Lapland, da man frygter, at området vil
blive en krigsskueplads. - Tyskerne hjælper med evakueringen!

15. september

Første kampe mellem tyske og finske enheder.

Laplandskrigen: 200.000 tyskere vs. 60.000 finner. Resten af de finske styrker blev
(Fi.: Lapin feje) trukket tilbage til Salla-fronten.
Skulle som en del af fredsaftalen med Rusland fordrive tyskerne, ledet
af general, Lothar Rendulie, ud af Finland (gennem Lapland ind i
Norge).
Betydelige ødelæggelser. Tyske tropper nedbrændte den strategiske by,
Rovaniemi.
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1. oktober gik finnerne med 12.500 mand i land ved Torneå.
Angrebet kom overraskende for tyskerne og betød et afgørende vendepunkt i kamphandlingerne.
Kampene betød omkring 100.000 civile flygtninge, hvilket også sammen med 407.000 civile flygtninge fra Karelen besværliggjorde opbygningsarbejdet efter krigene.
Min far deltog også i Laplandskrigen, bl.a. ved Sota - Muisto, sydøst for
Ivalo (som også blev nedbrændt af tyskerne) og øst for hovedvej E75.
1945

Norge havde efter 1945 planer om at sende omkring 9000 børn, efter
tyske soldaters samkvem med norske kvinder til Australien. Australien
ville ikke modtage børnene.

Marts

Tyske konsulagenter havde forskellige steder i landet forsøgt at få overdraget adresser på hjem, der havde et finsk barn.
I Kalundborg havde indkvarteringschefen indberettet til Finlandshjælpen, at tyskerne havde planer om at udveksle et finsk barn med et tysk
barn i stedet. Indkvarteringscheferne fik besked om at afvise kravene. Tyskerne opgav planerne.
Fra et protokoludskrift af et møde i Mannerheimförbundets danske
utskott den 22. marts 1945 slog man fast, at danske plejehjem ikke skulle
tvinges til at modtage et tysk barn.

27. april

Generalløjtnant Hjalmar Fridolf Siilasvuo (øverstbefalende ved Suomussalmi) meddeler Mannerheim, at »Finland er fri for tyske tropper«.
Tyske tab: 1800 døde. Finske: 774 døde.

Finske tab i alt i de tre krige:
90.000 døde, 70.000 invalide samt 300.000 sårede.
2.131 børn døde af difteri under Fortsættelseskrigen. 337 børn blev
dræbt i forbindelse med krigene 1939 – 45.
Kvinder mellem 18 og 54 år - omkring 150.000 - havde arbejdspligt eller
gjorde tjeneste som lotte.
På grund af en stram levnedsmiddelsituation kunne Finland ikke
hjemtage de 40.000 krigsbørn, der endnu var anbragt uden for landet.
Repatrieringen kom til at strække sig over flere år.
3. maj
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Cap Arcona, tysk passagerskib, med 6000 - 7000 koncentrationslejrfanger sænkes i Lübeck havn af britiske Hawker Typhoon jagerbombere.
Det sidste lig skyllede op på kysten i 1971.
Kaptajnen på Cap Arcona, Heinrich Bertram, havde en antinazistisk

holdning, men under trussel om øjeblikkelig standret og henrettelse blev
han tvunget til at tage de mange tusinde flygtninge fra Neuengamme om
bord.
(Heinrich Bertram havde som kaptajn på Monte Rosa i efteråret 1943
forhindret en transport af jøder fra Aarhus).
Passagererne havde været deltagere i »dødsmarchen«. Cap Arcona var i
forvejen fyldt med »gasbomber«. Tyskerne havde planlagt en sænkning.
Russiske ubåde sænkede i maj måned flere tyske passagerskibe med
flygtninge og sårede soldater.
4. maj

Danmark er frit.

1945 – 47

En russisk kontrolkommission skulle kontrollere, at de russiske fredsbetingelser blev overholdt. Initierede også en lov, hvor ledende politikere
fra krigen 1941 – 44 (ikke 1939 – 40!) skulle holdes ansvarlige. Betragtedes som en »skueproces«. Otte politikere (ikke Mannerheim!) blev
idømt strenge straffe, bl.a. blev Risto Ryti stillet for en krigsret efter krav
fra Rusland og finske socialdemokrater. Idømtes 10 års fængsel. Dommene blev dog senere nedsat. Død 1956.
Tusindvis af finner havde gemt og nedgravet våben og ammunition.
Kontrolkommissionen (ved næstformand G. Svanenkov) forbød også
Finland at modtage Marshallhjælpen fra USA.
Men overordnet blandede man sig ikke i indenrigspolitikken.

Efter 1945

Masseindvandring fra Rusland til Estland og Karelen.

1946

Mannerheim afløses af Juho Kusti Paasikivi. Mannerheims stilling var
blevet svækket under krigsforbryderprocessens afsløringer af generalstabens samarbejde med tyskerne fra 1940. Mannerheim dør 1951. Hans
erindringer »Minnen« udkom 1952.

22. maj

Kolding: Af de 15 børn, der skulle hjemsendes mødte kun 6.
Fru Schildt fra Mannerheimforbundet var »meget utilfreds med dette«.

6. juni

Kolding: Lokalkomitéen beder nu plejefamilierne om at få afklaret en
evt. hjemtransport. - »Vi aner jo ikke, om der bliver arrangeret en sidste
transport inden så længe«.

1946 – 56

Paasikivi præsident. Fik ledende kommunister fjernet fra vigtige indenrigspolitiske poster.
»Paasikivi-linje«: »Anerkendelse af fakta er begyndelsen til al visdom«.
Rusland skulle ikke blande sig i indenrigspolitikken.
En pragmatisk præsident.
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1948
10. januar

Finlandshjælpen tilsender alle plejefamilier i Danmark en plejehjemsaftale (Sopimus) i 4 eksemplarer. Overenskomsten skal udfyldes, hvad
enten barnet er adopteret, ønskes adopteret eller opholder sig i kortere
eller længere tid i Danmark. Overenskomsten mellem biologiske forældre og plejefamilier er uafhængig af spørgsmål, der knytter sig til pas,
pasforlængelse, opholdstilladelser m.m.
Plejehjemmet beholder et eksemplar. Tre sendes til Finlandshjælpen,
som beholder et og sender to til Mannerheimforbundet i Finland.
Alle aftaler skal underskrives senest 31. januar 1948.
Finlandshjælpens eksemplarer (410) er nu arkiveret i Rigsarkivet: 10365
Forening Norden, sekretariatssager, A – F sager. 1919 – 75 A4 Finlandshjælpen 1947 – 49, pakke 17.
De to eksemplarer til Mannerheimforbundet ligger i dag i Rigsarkivet,
Helsingfors.

20. marts

Møde i »Foreningen af Finske Plejeforældre« i Kolding. Mere end 100
plejefamilier fik overrakt en plaquette i kobber og takkebrev fra finske
regering. Der var fortsat over 30 finske børn i Kolding og omegn. Formand for foreningen er Th. Andreasen; kasserer er fr. Klaaborg. »Mere
end 100 plejefamilier« understreger den usikkerhed, der var angående
antallet af finske krigsbørn i området. De officielle tal angiver 97 børn,
der kom til Kolding og omegn.
Omkring 20 blev fortsat i Kolding og omegn.

September

Sverige havde fortsat 15.174 finske børn. 7.100 blev permanent.
Danmark ca. 451. Ca. 10 % i begge lande.
Flyrute mellem Helsingfors-Turku-Stockholm-København.

1. oktober

Den svenske hjælpeorganisation, »Centrala Finlandshjälpen«, ophører sit
arbejde.

1948 – 91
VSB-pagten

Gensidig, militær aftale med Rusland der tillod russiske tropper i
Finland, hvis Rusland blev truet af et angreb via finsk jord. Dog først
ikrafttræden efter gensidig konsultation.
Baggrunden for pagten var, at Finland var bange for, at landet ville lide
samme skæbne som de Baltiske lande og indlemmet i Rusland. Tusindvis havde gemt våben og ammunition forskellige steder i Finland.
Alfa og omega var sikkerhedspolitikken. Derfor »foreslog« Stalin, at
begge lande skulle indgå en aftale, hvor Ruslands sikkerhed blev garanteret gennem VSB-pagten (venskab, samarbejde og bistand).
Netop bistandspagten, Finlands store krigsskadeerstatning til Rusland,
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tab af international prestige men også, at Finland havde vist sig som
en værdig modstander betød, at Rusland ikke gjorde kort proces med
Finland under efterkrigsårene.
1949
30. juni

»Centralkomitéen for Finlandshjælpen« nedlægges. Havde ydet hjælp til
Finland for 22.500.000 FIM. Dertil kommer tøjindsamlinger, fødevarepakker, udsendelse af danske frivillige, donationer mv. Det samlede
beløb er derfor meget større.

1955

Finland medlem af Nordisk Råd.

1956 – 82

Urho Kekkonen, præsident.

1959

»Mannerheimförbundets danske utskott« ophører.

1963

Jordskælvet i Makedonien. Hovedstaden Skopje næsten jævnet med
jorden. 1200 blev dræbt. Finske myndigheder henvender sig og tilbyder at tage imod børn, der har mistet en forælder. Man besinder sig og
meddeler myndighederne i Makedonien, at man ikke ser sig i stand til at
modtage børnene, men vil hjælpe i landet.
Finland handlede formentlig på baggrund af erfaringerne fra 1940 – 44?
Og her ligger nøglen for hjælp til flygtninge over alt i Verden.
Finland devaluerer den finske mark.

1982 – 94

Mauno Koivosto, præsident.

1991

Sovjet bryder sammen. Boris Jeltsin giver balterne deres frihed. Begrundet med, at Molotovs og Ribbentrops aftale ikke var legal (delte Europa
mellem sig: Polen - Estland - Letland - Litauen og Finland). Derfor fik
balterne deres frihed.
Bush (I): »Tiden er ikke inde til den slags forhandlinger«
(vdr. Karelen). Finland forstærker sin orientering mod vesten.

1994 – 2000

Martti Ahtisaari, præsident.

1995

Medlem af EU.

2000 – 12

Tarja Halonen, præsident.

2012 –

Sauli Niinistö, præsident
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Afslutning
Finlands historie er både voldsom og kompleks, akkurat som børneflytningerne 1939
– 44. Derfor er titlen på bogen »De gode
hensigters tid«. Man ville det bedste, og alle
ting bør kun vurderes i en samtid.
Grundlæggende må børn ikke skilles fra
forældre. Men man handler somme tider
under »nødvendighedens lov«.
Hvert menneske har sin egen historie, og
udgangspunktet kan nogle gange være vanskeligt. Tilværelsen drejer sig egentlig om,
at man af og til må gå »igennem den grå
sten« – ikke udenom. Og kommer man ud
på den anden side, er man stærkere. Og har
man så evnen til at fortælle, måske give noget videre, er det alt sammen slet ikke uden
mening.
Vi har ikke en »skæbne«, men et liv og
en historie. Vi har en pligt til at forvalte det

bedst muligt uanset udgangspunktet. Retten
til det gode liv kommer ikke af sig selv.
Det skal derfor være mit håb, at læseren
nu har en bedre indsigt i og forståelse for
Finlands og de finske krigsbørns historie.
Frem for en skønlitterær roman, hvor læseren gennem et forløb og et temperament
får en oplevelse af en enkel vinkel på historien, har det været min hensigt, at læseren
ved de mange facetter, skemaer, dokumenter, fotos mv., selv erhverver sig et grundlag
til at forstå - og måske konkludere historien.
Derfor var det slet ikke min mening, at
min egen personlige historie skulle med.
Men mange har efterlyst den.
Den har været den sværeste del at skrive.
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Noter
Karelen
Karelen på størrelse med Jylland. 407.000 kareler
(1940).
Finland ca. 7 gange Danmark. Den finske befolkning
er på ca. 5 mio.
Karelske Forbund (største). Stiftet 20. april 1940. I
dag er foreningens vigtigste arbejde at værne om den
karelske kultur.
Øvrige organisationer er Nationale patrioter samt Foreningen Storfinland. - Begge på yderste højrefløj og
meget nationale.
Fortsættelseskrigen
Man kan betragte »Fortsættelseskrigen« 1941 – 44
som en genoptagelse af »Vinterkrigen«. Finland havde
først og fremmest et ønske om at genvinde det tabte
Karelen. På trods af alliancen med Hitlertyskland
tænkte finnerne først og fremmest på en revanche, få
det tabte tilbage - måske så godt og vel?
Russiske tab
Når russiske tab skal opgøres, skal man være opmærksom på, at russerne næppe havde en »begravelsestjeneste« som vestlige styrker. Min onkel (Matti Villanen), som var aktiv i de tre krige, har fortalt mig, »at
vi skød syv gange så mange russere.«
Er nogenlunde i overensstemmelse med antagelsen:
At omkring en halv mio. russere blev dræbt. Dertil
kommer sårede og invalide.
Børnetransporterne til Danmark
Det vil næppe være muligt ved alle transporter at få
en retvisende oversigt, der viser de nøjagtige datoer og
antal børn, der blev afsendt fra Finland.
Eksempelvis kom der ifølge de officielle lister 986
børn til Danmark i perioden 2. december 1941 – 13.
november 1942. Men ud over dem kom der 63 »private
børn«, som ikke indgår i listerne.
Transporterne foregik fra Finland til Sverige med
passagerskibene S/S Wellamo, S/S Aeolus samt S/S
Arcturus. Fra Sverige kom dem, der skulle videre til
Danmark med tog via Helsingborg til Helsingør. Herfra videre til Østerport, hvor børnene blev anbragt på
skoler eller vandrehjem i to dage. Her blev de undersøgt af danske læger og vaccineret; danske apotekere
stillede medicin vederlagsfrit til rådighed. Herfra videre til de enkelte 99 lokalkomitéers modtagestationer, hvor de blev afhentet af deres plejefamilier.
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Mange børnetransporter foregik med tog over Haparanda - Torneå. Eksempelvis afgik den transport, min
bror og jeg var med fra Viipuri i Karelen den 15. maj
1943. Haparanda - Torneå den 17. maj. København den
19. maj og ankomst til Kolding den 21. maj 1943. Det
var en meget lang rejse. Og for at spare børnene for
yderlig rejse i Danmark, blev mange anbragt på Sjælland.
De første isvintre vanskeliggjorde også videre transporter.
Men selv om der kan være unøjagtighed med antal
børn og transporter, kan man dog være nogenlunde
sikker på:
Der kom i alt 3.764 børn.
Den 30. maj 1943 var der 3.595 finske børn i Danmark.
Ultimo 1943 var der 3.759. I perioden 1944 – 47 kom
der 5 børn.
Der kan dog have været »private« børn, der ikke stod
på listerne. Og endelig blev mange af de første børn
til Danmark sendt tilbage efter marts 1940 og igen
sendt til Danmark efter juni 1941 på grund af endnu
et krigsudbrud.
Og selv om evakueringslisten blev skrevet dagen før
en afsendelse fra Finland, fortrød den finske mor ofte i
sidste øjeblik (se overstregninger af navne på listerne).
Men diskussionen om antal og datoer er slet ikke væsentlig.
Registrering
Evakueringsudvalget under »Finlandshjælpen« udarbejdede et kartotek i 4 blade: 1 til hovedkontoret, 1 til
lokalkomitéen, 1 til indkaldelse til værtsfamilien til at
give møde for at hente det finske barn og 1 til værten
som anerkendelse og med tak for tilbuddet.
Senest med udgangen af januar 1948 blev der udarbejdet 4 plejehjemsaftaler (Sopimus). 1 til værtsfamilien,
1 til »Finlandskomitéen«, 2 til Mannerheimforbundet.
451 børn blev i Danmark. Der blev kun udfærdiget 410
aftaler!
Enten mangler der 41 aftaler - eller måske blev der
kun 410 børn?
Umiddelbart efter 4./5. september 1944 blev alle papirer vedrørende finske børn i Danmark brændt. - Danmark var besat og finnerne var i krig med Tyskland.
Alt sammen også noget, der i dag vanskeliggør arbejdet med at spore de finske børn.
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Veikko Tapio Juhl er født i Anjala. Hjemmet lå i Koivisto, Makslahti Sogn (tidligere en
del af Finland) i 1941. Kom til Danmark i 1943 sammen med sin fire år ældre bror. Efter
en håndværksmæssig uddannelse tog han lærereksamen. Arbejdede i folkeskolen og Nyborg Statsfængsel. Har været skoleinspektør og senere ansat i Forsvaret. Senest var han
skoleleder på en friskole.
På grund af krigene mellem Rusland og Finland 1939 – 1945 blev omkring 80.000 børn i
alderen fra et til ni år i det man kaldte »verdenshistoriens største flytning« sendt til Norge,
Sverige og Danmark. Danmark modtog 3.764. Af dem kunne omkring 451 af mange
årsager blive i Danmark. - Tapio Juhl er en af dem.
Det er den historie, han gerne vil fortælle. Også om den enestående hjælp enkeltpersoner,
organisationer og virksomheder frivilligt ydede for den finske sag.

De gode hensigters tid

Indtil 1809 var Finland en del af Sverige.
Man kan sige, at det var et held for det endnu ikke fødte Finland, at landet kom under det russiske
herredømme i 1809. Den russiske revolution i 1917 gjorde det muligt, at Finland blev frit og en republik den 6. december 1917. Var Finland ikke blevet en del af Rusland i 1809, havde det formentligt
fortsat i dag været en del af Sverige.
Finland måtte 1918 gennem en borgerkrig og 60 dages »kongedømme« - samt tre krige fra 30. november 1939 til 27. april 1945.
De finske krigsbørn er en del af den historie. Men der er tusindvis andre krigsbørn: Fra Leningrad
f.eks. 392.000; Tyskland 200.000; de engelske »blitzbørn« 1940 – 41; de jødiske børn, der blev reddet
af de franske nonner i det besatte Frankrig; og mange gange 10.000 tyske børn, der blev ofre for den
britiske blokade under 1. verdenskrig.
Og siden oktober 2013 til slutningen af 2014 er ca. 63.000 uledsagede børn fra Centralamerika flygtet over grænsen til USA. Og 15.000 bosniske børn forsvandt i krigen mellem serberne og bosnierne.
- Børn har i alle konflikter været de stille ofre.
Og netop i 70-året for befrielsen af Auschwitz 27. januar 1945 skal man huske, at tre ud af fire der
ankom til lejren, især gamle, gravide og knap 230.000 børn, blev sendt direkte til gaskamrene, hvor
giftgassen cyklon-B, i løbet af 10 – 15 forfærdelige minutter, dræbte 1500 mennesker af gangen.
I det forhold udgør de finske krigsbørn slet ikke en særlig nævneværdig gruppe.
Men det, der gør de finske krigsbørns historie speciel og skiller sig ud, er det uegennyttige og store
frivillige arbejde, der gjorde det muligt, at omkring 80.000 børn kunne og skulle evakueres fra Finland i perioden 1940 – 1944. Til Norge, Sverige - og Danmark.

