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Huns fur skulle
"nypus"

och scindus åter
till nuzi-Tysklund
Finlands hemliga polis

planerade aff hjälpa

GESTAPO
Ett annorlunda
krigsbarnsöde

Sidorna 4-5

Pentti Knuutinen talar på ambassaden
efter minnesplattans avtc)clvting. Hen-
rik l4rtanen (t v), Åb o-ftreningens ord-

förande, lys snar intre s s erat. Mannen till
hager cir Paul Reichberg.

Bild: Ari Kunnari.

Idyllen
som kriget
spräckte

Soile Lingman hyllar
minnet av sin mor

Sidan 12
Soile och Orvokki Lingman sommaren 1938 med
mamma Katri i Björneborg.
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Så har vi överlevt millennieskiftet _ världen gick inte

under denna gång heller"

- .- P"t blev en kompakt tidning, ftir mycket text, fiir lite
bilder, ftr långa texter, ftir små illuståtioner _ eller fiir
litet format på tidningen?

En hel del planerat material fär stå ett tag.
Kanske kan man gå ned en grad med textema, från l0 punkter som

generellt giiller i denna tidning, till g punllers storlek som i detta stycke?Är det ltisbaa att ha all text i denna storlek?
Redaktionen har ftirsökt bredda innehållet" Hiir kan

du t ex läsa omjudiska flyktingars ovissa situation i Fin_
land under kriget, med fokus på en man med judisk far
och finsk mor. Familjen ftirsölcte i åratal fii tillstånd att
komma till Sverige - det lyckades hrte ftirrän sommaren
1944 när vidden av den tyskajudepolitiken gick upp ftir
den svenska allmänheten. Ett annoilunda krilsbarnstide.

Riitta Koskinen berättar om sina erfarenheter som
krigsbarn. Hon skriver i ett fiiljebrev att hon haft stor
n1,tta av dem i sitt arbete i skolans värld: hon förstår
invandrarungdomarnas situation och problem, och de vet
att hon ltirstår.

Så kan man vända något traumatiskt till något posi_
ti\4.

RFK är ett ideellt ftjrbund, religiöst och politiskt obun_
det, står det i stadgarna. Det hindrar intl att MN kan
publicera Vieno Mårtenssons bidrag till Mariestads stifts
bönbok - många medlemmar frnneilu tröst i religionen.

Och hur krigsbarn lyckas i detta land bör också kunna
dokumenteras.

Många av oss möter våren i Åhus i slutet av maj, på
riksmötet. Psykologerna Leena Saarinen och Eila Hietala_
Persson kommer afi tala om sin uppsats i åimnet krigs_
harn där de jämför upplevelserna ftir olika åldrar. Det
låter intressant.

Vi har utverkat ftirlängd anmälningstid till l0 april.
Men skynda på med anmälningarna, hoiellet har inte obe-
gränsad rumskapacitet.

Nästa nummer av MedlemsNytt planeras till bör_
jan av juni. Deadline ftir bidrag ar Zi mij. Observera att
du måste ha betalt din medlemsavgift fiir att fil nästa
nummer (eller ha fiirnyat prenumerationen).

Våilkommen!
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Judarnas sifuation i Finland
Banrhem med nazi-ledning
Nya böcker
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Vieno, en ftirgstark profil
Inlägg, debatt
Hyllning till en mor
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MK-info, På gang...
RFK och lokalfiireningarna
Liisa Pöyhönens svan

f ntista nummer:

Rapport fran Riks-2000.
Fler berättelser.

"Nya" böcker.
Om "separationshavet,,.
Med mera.

Nyfiken?

Utgivningsplan
Nummer 2 utkommer i början av juni. Deadline ftir

bidrag 29 maj.
Nummer 3: slutet september. Deadline lg sept.
Nummer 4: början december. Deadline 20 novem_

ber.

Årsprenumeration SEK 60:-- (ftr icke_medlemmar)
till RFK;s pg 424 54 97 - 5.

I Finland FIM 50:-- till Kai Rosnell, bankkonto
(Porin Osuuspankki) 570081 476 212. GIöm inte tata
om namn, adress och vad betalningen avser.

Re d u ktio n en fr)r M e d I emsNy tt :
Pirkko Ahlin, ansvarig utgivare. Tel 054-
1 5863 8. E-post: pirkko. ahlin@Swipnet. s e
Kai Rosnell, redaklör (redigering, layout),
Kölängsv. 10,74142 Knivsta. fet: OiS_:8OOOS.
E-post: kai. rosnel l@m ail. b ip. net
Gunnar Såltin, Odengatan 47, 4 tr,
113 5l Stockhotrn. Tel: 08-6731869.
Gui Emanuelsson, Mjölnerbacken 15,4 t,
174 48 Sundbyberg. Tet: 08-40il703.

Kai Rosnell
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Ordföranden har ordet:

Mars, 2000

Kära vänner!
Först av allt villjag önska er alla en god fortsäthring

på det nya året, millenniet eller hur man nu räknar detta.
Dtirom har det ju tvistats. Oavsett det fortsätter ju arsti-
derna på sanxna sätt som de alltid har gjort. Våren börjar
nu anas, åtminstone här i Värmland. Ena dagen strålande

sol och mildväder, nästa dag snöslask och blåst. Det åir

som det brukar vara. Men likafullt hälsar vi våren väl-
kommen!

Ett nytt arbetsår ftir RFK har tagit sin början. Sty-
relsen har haft sitt ftirsta sarnmanträde ftir år 2000. Det
skedde i Karlstad i samband med en vinterhäff samt in-
vigningen av utställrringsl "Tmpi - ett finskt flyktingbam
1944-45.I MNnr 4 redogjorde jag ftir den bok som RFK
fick i gåva av Gunilla Bönner i höstas. Boken, "Tmpi från
Suomussalmi" refererades också i nr 4. Boken åir en upp-
fiiljning av utställningen som iir ca 10 år gammal.

Ett 30tal krigsbarn samt en del övriga deltog i detta

lyckade arrangemang. }Jär vill jag officiellt tacka
Värmlands museum, Studiefrämjandet i Värmland
samt Karlstads kommun, vilka hjälpt oss i RFK både

ekonomiskt och praktiskt att genomföra arrangemanget.

Under det ftirsta styrelsemötet redogjordes bl a ftir den
ekonomiska situationen vid årsskiftet. Den visar att vi
har kommit i balans med ekonomin ftir RFK samt att vi
har klarat den ekonomiska delen av minnesplattan. Detta
kommer nåirmare att redovisas vid arsmötet den 20 maj.

Det diskuterades även ett medlemskap i Immigrant-
institutet i Borås. Detta med tanke på att vi har blivit
lovade hjälp diirifrån i samband med arbetet med var do-
kumentation. Förslag finns att lägga ett möte diir i höst
ftir att nåirmare diskutera samarbetet. En ansökan om bi-
drag till dokumentationen har inliirnnats till Kulturfonden
för Sverige och Finland.

Riks-2000 i Åhus den20-21maj diskuterades också.

Vi kunde konstateru att Skåneftireningen har lyckats ordna
ett omfattande och intressant program ftir dessa två da-
gar. Stort inffesse har redan visats från vfua våinner i Fin-
land. Många laigsbam som återviinde till Finland har tyd-
ligen bott i Skåne och skall passa på tillftillet att se sig om
i dessa tra}iler. Ni åir vannt välkomna!

Alla ska nu ha filtt en inbjudan. Om du missat den,

använd den inbjudan som finns i detta nurlmer av MN.
OBS! Anmälan senast 10 april! Vi hoppas på stor upp-
slutning av våra medlemmar. Ni som varit med fdrut vet
vilken oerhörd gemenskap vi brukar kåinna vid dessa till-
ftillen. Varmt välkomna allesammans!

Ett samarbete med föreningen "F'innebörn i Dan-
mark" kan vi ha genom att besöka deras rilamöte. Inbju-
dan till deras årsmöte den 29 april finns infiird i denna

tidning. Är du intresserad så har din ordft)rande mer in-
formation. Du kan även kontakta undertecknad. Anmä-
lan senast 10 april!

Lritiativ till s6 samarbete med Centralföreningen ftir
linska krigsbarnsföreningar i Finland har tagits. Vid
ett möte 23 februari diskuterades bl a att ftirsöka få
kontaktpersoner på olika håll i de två låinderna. Dessa

ska kunna vara behjälpliga då vi vill besöka olika platser

eller slåiktingar i Finland eller de vill besöka platser eller
f d fosterfamiljer håir i Sverige. Vi kanske kan hjälpa var-
an&a på så sätt.

Jag villpåminna om attmedlemsavgiftentill era lokal-
foreningar bör betalas inom ftir resp lokalftirening angi-

ven tid. Senast 20 april bör medlemsregister sändas

till matrikelansvarig, Kai Rosnell. Detta ftir att en ak-

tue[[ matrikel ska finnas tillgänglig till årsmötet. Viktigt
även ftr att MedlemsNytt ska komma ut till alla. Tåink

också på att anmäla ev adressiindring.

Jag hoppas att vi ses så många som möjligt i Åhus
den20-21 maj, kanske även i Odense i Danmark den29
april.

IIa det bra allesammans!

?,-hlr



Bild: Ari Kunnari

Paul kom fiA Sverige
med sin judiske for
och sin Jinsku mor

och insåg att hon inte hade någon
framtid i Finland.

Åter i Sverige fortsatte hon stu-
dera, blev fiirskollåirare och små-
ningom specialpedagog på barnpsyk.
Under en tid i Luleå träffade hon sin
blivande man Paul Reichberg.

Marjas kontakter med hemlandet
har varit goda. För ett par år sedan
kom äldsta system. Pirkko överras-
kande på besök och stannade en hel
vecka.

- Det var ftirsta gången på femtio
årjag täffade henne!

De tre "tanterna" dog en efter en,
och när lägenheten stått tom några
ar var det dags ftir Marja och Paul att
flytta "hem'' till Marja i Uppsala. Hon
fick iirva lägenheten.

Far tiII Finland
Paul ryms ftirstås också under be-

teckningen krigsbarn, men med en
helt annorlunda bakgrund.

- Efter Anschluss insåg pappa fa-
ran att bo kvar i Wien, judarnas rö-
relsefrihet blev mer och mer begråin-

sad. De flesta liinder hade invand-
rarftirbud ftir judar. Han kunde inte
fii inresevisum till Sverige. Kina el-
ler Argentina hade gått bra, och så

Finland, via generalkonsulatet i
Wien. Så han reste dit på egen hand
sommaren 1938, berättar Paul, vars

farfar deporterades från Wien och
mördades i ett läger niira Lublin i Po-
len.

Finska säpo
Under fortsättningskriget inter-

nerades de judiska flyktingarna i ar-
betsläger i bl a Kemijåirvi och Suur-
saari (Hogland).

- Pappa hade skadat ett finger och
slapp arbetsläger. Han fortsatte sitt
jobb i Åbo. Men det fanns en nazi-
orienterad säkerhetspolis i Finland
som samarbetade med Gestapo, utan
att Finlands regering kiinde till det,
och planerade att i hemlighet "n1pa"
judiska flyktingar och skicka tillbaka
dem till nazi-Tyskland.

Kring midsommar 1944 lyckades
Marcel Reichberg - som fanns med
på namnlistan över judar som skulle
"nypas" - komma till Sverige, som då
äntligen börjat ta emot judiska flyk-
tingar.

- Vi hamnade i Örebro, sedan
Karlskoga, och 1948 kom vi till Lu-
leå, berättar Paul.

Teaterledare, foto graf
Dtir arbetade Paul i många 5nken,

bl a som fotograf hos Norrbottens
Jernverk, som teaterledare iABF, dra-
mapedagog, blev folkhögskolelärare
efter några ars universitetsstudier, var
kulturchef i Luleå i fina år och iir nu

Minns ni det tjusiga paret från
minnesplatteinvigningen (se bilden
ovan!)?

Marja och Paul Reichberg i
Uppsala har en intressant historia
att berätta"

Marja är krigsbam, kom på pri-
vat initiativ till Sverige vfuen 1944.

Paul, ft)dd i Åbo 1941, kom till
Sverige tillsammans med sina fiiräld-
rar sommaren 1944.

Hans far Marcel hade flytt från
judeftirföljelserna i Österrike 1938
och hamnat i Finland diir han j obbade
som textilarbetare och så småningom
gifte sig med en finsk flicka.

* Min far har berättat att det var
en olustig och otrygg stiimning i Fin-
land, en makaber situation: om Tysk-
land-Finland yann kriget skulle alla
judar ftrmodligen sitndas till koncen-
trationsläger, och f(irintelsen. Kring
midsommar 1944 §ckades han kom-
ma över till Sverige med sin familj.

Tre t'tanter"
Marj a (flicknamn Nohynek) ham-

nade hos tre ogifta systrar i Uppsala.
Det är inte bara en slump att paret
Reichberg nu bor i samma lägenhet, i
det område som Gösta Knutsson giort
våirldskåint som Pelle Svanslös' kvar-
ter.

- Jag kom tillsammans med an-
dra krigsbam med flyg fran Helsing-
fors, fem fu gammal. En syster, Irene,
sex fu, fanns hiir redan. Och hos gran-
narna bodde Pirkko, en åtta år äldre
syster.

Slapp åka hem
Marja fann sig väl tillrätta, fick

en firygg och bra uppväxt. Efter några
år ville mamma ha tillbaka sina
flickor. Det måste havarit 1947.

- Det iir ett tragiskt minne, säger
Marja. Vi ville inte, Irene gick och
badade utomhus bara ftir att bli sjuk
och slippa åka hem. Det hjälpte inte:
hon reste, men jag som var minst och
sjuklig fick stanna.

Sommaren 1951 reste Marja ändå
till Helsingfors och blev kvar hela
sommaren. Hon hade tappat språket

Marja och Paul Reichberg hemma i Uppsala. Paul kloror att ltisafinska,
öven om det sker med viss möda. Marja hor glömt sitt modersmåL, men cir
öndå nöjd med sitt liv, kdnner ingen bitterhet.
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Lttaiudiska flyktingar
htersändes till TYskland

Nära Jerusalem linns en liten

kibbutz som heter Yad llashmona'

"till de åttas minne".
Den har tiltkommit På linskt ini-

tiativ - till minne av åtta judiska

flyktingar som hösten 1942 "utvi-
sades" från Finland till nazi-§sk-
land.

En enda av dessa åtta, Georg

Kollmann, överlevde koncentra-

tionslägren.
En av dem var en ung man, flans

Korn, som deltog som frivillig i
vinterl«iget. Han fick ingen chans att

söka sig till exempelvis Sverige diir

hans mor bodde. Det frck inte de an-

dra heller.
Egentligen åir det ett mirakel - med

tanke på vad som håinde judarna i de

Iiinder som Tyskland ockuperat - att

det bara blev åtta personer som fi)r-

visades från Finland, som ju var Tysk-

lands bundsforvant vid denna tid'

Att det inte blev fler kan vi tacka

Väinö Tanner för, och marskalk

Mannerheim, och Abraham Stiller,

bror ti[ filnskaparen Mauritz Stilleq

Greta Garbos uPPtäckare, och några

till.

Annorlundabakgrund

När andra världskriget bröt ut

fanns det ca2 300 judar i Finland -

eller rättare: 2 300 finl?indska med-

borgare avjudisk börd.

bessutom hade ett Par hundraju-

dar lyckats ta sig till Finland somma-

,"n i938, friimst fran Österrike' De

reste med tåg till Stettin och diirifrån

med ordinarie båten Ariadne till Hel-

singfors.
Himmler i Finland
Sommaren 1942 flög Heinrich

Himmler till Finland, bl a för att for-

söka fiirmå furnarna att skicka "sina"
judar till Tyskland. Han eskorterades

tl u u, sin estlandsfiidde livmedicus

Felix Kersten (som bidrog till att

manga judar räddades undan koncen-

trationslägren och som senare bosatte

sig i Sverige).
Mannerheim vägrade kategoriskt

att utvisa några judar. "Över min döda

kropp", lär han ha sagt. Och när Hit-

ler undrade hur Finland skulle lÖsa

'JudeProblemet" svarade Manner-

heim att "vi har ingajudar, vi har bara

finlåindska medborgare"'
Finland hade en säkerhetsPolis

(valpo, v altiollinen poliisl) med Arno

forts fr faregående sida.

Anthoni som chef. Denne hade haft

kontakl med GestaPo och ville sam-

arbeta.

Interneringsläger
Under fortsättningskriget ftirvisa-

des de flesta av de judiska flYkting-

arna till Hauho och Lammi (mellan

Tammerfors och Lahtis). Ett 50-tal

hamnade i arbetsläger, först i nord-

liga Salla (där de hamnade intill tyska

trupper), senare På <ln Hogland
(Suursaari). Där hck "fångarna" gÖra

taggtråd så fingrarna blödde' När de

,rplfunn ett verktyg som underlättade

arbetet for§Öds det - det skulle gÖra

ont!
I slutet av oktober 1942 ltirdes en

grupp på ca 25 judar fiån Hogland

iitt l(ott u och vidare till Helsingfors

och valpos lokaler. Under båt{?irden

lyckades en av dem Övertala en f,lnsk

sjöman att posta ett kort, som skrevs

i all hast, till Abraham Stiller'

Denne fick kortet fredag morgon,

fattade genast vad det var fråga om

och tog kontakt med alla tänkbara

människor med inflYtande'

Tanner stoPPade
Så kom ministern Väinö Tanner

att bli inkoPPlad. Denne var den

äldste i regeringen som var hemma i

Helsingfors den helgen (övriga var på

älgjakt), och i denna sin egenskaP

sande han bud till valpo att inställa

den planerade transPorten lÖrdag

morgon.
Båten, "dödens skePP" s/s

Hohenhörn, fick avsegla kl 05'00

utan sin last av "dödsdÖmda" judar'

lärare På Tollare folkhögskola i

Nacka, ämnen samhällskunskap' his-

toria och EuroPa-kunskaP'

Under alla år i sverige har han ald-

rig kiint sig utsatt for disl«iminering,

i någon form.
- Nej, aldrig, säger Paul'

Han var två och ett halvt år nåir

han kom titl Sverige. Finska var hans

modersmåI, finska talade man i hem-

met.

Ett "ordentligt'språk
- Ja, till sex års ålder' Då skulle

jagtalasvenska "så attjag fick ett or-

tenttigt språk". Att jag fortfarande

kan så mYcket finska som jag gör iir

ett mysterium. Fast jag reste ofta till
Åbo som ung, och jag hade fått en fix

idd att där ska jag bara tala finska'

Undermedvetet vägrade jag tala

svenska i Finland.

- Marnma Plågades mYcket av att

lyingas lämna Finland och viinnerna

i Äbo. Hon blev riitt isolerad hiir i Sve-

rige tots att hon låirde sig svenska

bra.

Ingen ftirankring
- Jag har det gemensamt med

krigsbarnen att vi inte har någon

Ilirankring bakåt i det här landet'

Vår stäkt finns i Finland, USA och

Israel.
Det åir en viktig asPekt På tillva-

ron som krigsbarn, en som vi alla kåin-

Text och bild:
Kai Rosnell
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ner igen, mer eller mindre.

... forts på sid 13, sPalt I





Vardagsskildring
utan dramatik

Martta och Eero. En finsk
familj under kriget 1939-1944.
Bokftirlaget Atlantis AB 1999.

Marja Taussi Sjöberg, professor i
historia i Umeå, fick iirva hela brev-
samlingen efter sina ftiräldrar Martta
och Eero Taussi, totalt över tusen
brev.

På grundval av deras korrespon-
dens under krigen har hon skrivit
denna dokumentiir. Den visar naket
och utan omskrivningar på de svära
fdrhållandena som inte bara front-
männen utan även de hemmavarande
levde under. Med stiindig frulctan ftr
nya anfall, nya terrorbombningar.

Det iir en skildring av krigets var-
dag, och hemmafrontens vardag.

Någon dramatik i egentlig me-
ning innehåller inte den hiir boken.
Det enda i den vägen åir väl en skild-
ring av Eeros bror som efter en bomb-
raid återfinns i en kista, ftirmodat

död. En kamrat tyckte sig se liv i ögo-
nen, och brodern lappades ihop (i
Sverige!) och räddades till livet.

Ntir Eero en gang kommer hem
på permission klär han av sig alla kIä-
der och kastar dem i en snödriva
innan han helt naken går in till sin
väntande hustru och barn. Det låter
nästan som den välkända historien
om "Pekka" som överraskande kom-
mer hem och knackar på dörren:
"Gissa vad jag bultar med!".

Förklaringen kommer: Eero ville
inte ta med sig lössen in.

Familjen Taussi klarade sig ge-
nom kriget intakt.

Ingenstans i boken nämns någon-
ting om att de någonsin ens diskute-
rade möjligheten att siinda (något av
de två-tre) barnen till Sverige. Denna
utväg var åindå välkåind för dem, ef-
tersom Eeros brorsdotter en tid vis-
tats som krigsbarn i Sverige (på ett

fiissarna bombade civen tåg. Pas-
sagerarna tvangs söka slEdd i snö-
drivorna.

ställe niimns att hon återkommit till
Finland).

Det visar att även om familjens
situation var besvåirlig så var den ald-
rig desperat.

Ändå ger boken en våirdefull in-
blick i och kunskap om framfiir allt
situationen ftir hemmafronten.

Kai Rosnell

Om judiska krigsbarn
Annika Thor, känd för sin

filrn "Sanning eller konsekvens",
har specialiserat sig på att skriva
om tonårsflickor. I fina böcker
("En ö i havet", Näckrosdam-
men", "HaYets djup" och "Öp-
pet hav") har hon besl«ivit två
judiska flickors liv i Göteborgs
skärgård, konflikten med den
svenska kulturen och svenskarnas
krav på anpassning, deras läng-
tan och saknad efter fiiräldrarna

Den som friimst har uppmåirk-
sammat de 500 judiska barn som
togs emot i Sverige åren 1938-39
är Ingrid Lomfors. Hon dok-
torerade på avhandlingen "För-
lorad barndom - återvunnet liv"
hösten 1996.

Kontrasten niir det gäller mot-
tagandet av dessa 500 krigsbarn
fran Naz§skland och de 70 000

(i koncentrationsläger?), och ut-
vecklingen från barn till (nästan)
vrlxen.

Den håir serien vänder sig till
unga läsare, de är tonåLrsböcker.
Men de har ett djupt engagemang
som griper tag i läsaren, oavsett
ålder. Den sista i serien, "Öp-
pet hav", åir nog den starkaste av
de fyra.

Språket iir ftiredömligt enkelt
och klart, böckema åir lättlästa.

bamen fran Finland åir tydlig utan
att Lomfors behövt påpeka fttrhäl-
landet.

Nåir de svenska hemmen stod i
kö ftir att ta emot finska bam hade
man svårt att placera de 500 judiska
krigsbarnen i Sverige!

Kai Rosnell

Doktorsavhandling
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Riitta Grundel-Koskinen :

)
1ljRi itt a Gr unde I - Ko s kinen

Man tror att det är över, att man
bearbetat sina upplevelser som flyk-
ting, då när man bara var fyra år.

Man tror det när femtio år har
förflutit i livet.

Jag trodde det också ända tillsjag
skulle börja skriva min egen livs-
historia i barndomens upplevelse-
perspektiv.

Jag har klivit över en mycket hög
tröskel och jag vill inte utlämna måin-
niskor i min nåirhet ft)r mycket, inte
heller mig själv. För smärtan finns
fortfarande kvar i själens gömslennär
jag letar fram det lilla barnet inom
mig.

Kriget var nära
Jag ftiddes på frrsomm2ren 1939

och var ett halvt år ntu kriget bröt ut.
De fdrsta bamdomsåren var helt präg-
lade av kriget som kom nåira min fa-
miljs liv och berörde det våldsamt.

Vi bodde utanfiir Helsingfors i ett
hus dilr min far gjort i ordning ett
s§ddsrum i källaren fiir familjen. I
detta källamrm vistades vi, mamma,
farmor och fem barn i åldrarna två
till elva 2r långa perioder. Min pappa
var vid fronten och kom bara på en-
staka permissioner.

Civila besköts
Jag minns niir flyglarmen gick och

vi sprang ner i källaren med filtama
över oss. Det var vintern 1943, ryska
bombplan bombade Helsingfors och
man kunde uppleva tryckvågorna ef-
ter krevadema, se himlen mörlaöd i
natten.

Civilbefolkningen besköts av rys-
sarna med kulsprutor från lågtfly-

Tre systrar
Vi var tre systrar som på grund av

krigets galenskap tvingades fly till ett
fråimmande land, till fråimmande måin-
niskor, till ett främmande språk. Vi var
sex, fina ochWå ar gamla. Vi kom med
en Röda Kors-transport med tåg från
Helsingfors via Österbotten-
Haparanda- Striingnäs.

Det var iindstationen ftir resan ftir
många barn. En resa som var gråtens,
skräckens och jämmerns resa. Och
ångestens hos små bam som inte for-
stod varftir marnma inte var dåir, var-
ftir fr,immande tanter var på tåget. Vart
var vi på väg?

Anfall mot tåget
Det var granatanfall mot tåget när

vi var någonstans i Österbotten, alla
bam fick ta s§dd under tåget, i snön,
i kylan. Min syster som var sex år
fungerade som enmamma formig och
lillasyster som bara var två år. Vi var
fastklistrade vid varandra, lämn46s
inte varandras hiinder ftir ett ögonblick
på denna mardrömsresa.

I Strängnäs blev alla barn (som i
det närmaste var hysteriska och
märkta av kriget) inkvarterade i
gymnastiksalen på P3, alltså pansar-
regementet!!!

Vi trodde vi skulle bli skjuhra av
de soldater som gick på gården, vi
todde vi var i Ryssland. Vi frrstod ju
inte ett ord svenska, vi visste inte var
vi var. Folk kom ock gick, valde ut
sina bam, dåir satt vi alla som på auk-
tion!!! Med en namnlapp av papp runt
halsen och en pappväska i handen.

---->
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Okud kcinslighet

ftr undrus lidande
en positiv effekt
av krigsburnstiden

gande plan. Därför var mörk-
lägpingen livsviktig, likaså filtarna
då vi sprang ner till vårt s§ddsrum,
var räddning undan kulor och gra-
natsplitter.

Snart blev livet ohållbart - hur
skulle min marnma klara fem bam i
laigets inferno?

Ohållbart
Sverige hade utlovat att ta emot

finska bam och rädda dem från hel-
vetet. Det var svält och många ftirlo-
rade dagligen ftider och söner på
krigsskådeplatserna. Och inte bara
vid fronten - vid attackerna mot stä-
der var all civilbefolkning utsatt ftir
livsfara.

Situationen var svar, ftir att inte
säga katastofal.

Mödrarnas beslut
Det var våra mödrar som fick ta

det oerhört tunga och smiirtsamma
beslutel låta sina bam transporteras
till Sverige och trygghet fran krigets
fasor, eller kanske gå under med
dem? Beslut som skulle komma att
ge tiotusentals måinniskor trauma-
tiska upplevelser.

Detta gällde både bamen somblev
krigsbarn i Sverige och mödrarna och
fäderna i Finland, och fosterför-
äldrarna i Sverige.

Detta har ofta förbigåtts i
krigsbarnsskildringar, men det var ju
inte bara dessa cirka 70 000 bam som
drabbades, även om ett bam blir mer
känslomässigt skadat av sn tvångs-
separation än vuxna.
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Blev över!
Detta har satt oerhört djupa iirr i

min sjäI.
Och jag blev över. Tngen ville ha

mig, och vi vägrade sära på oss, vi tre
små systrar.

Jag skulle till Nyköping, men hur
det nu var och på grund av att vi
klamrade oss fast vid varandra giorde
man en rundringning genom Röda
Korset och hittade till slut en familj
som tog mig. För ett barn som var fina
år var detta obegripligt: att ftilja med

en fråinrmande tant som pratade ett
sprak jag inte ftirstod, till ett okåint

hus och en okåind familj.

Fick inte träffas
Det våirsta var att dessa väkne-

nande miinniskor inte fiirstod min
ångest att bli separerad från mina
systrar.

Vi bodde i olika familjer inom en

radie av en kilometer, och vi fick inte
träffa varandra!! För då pratade vi
naturligtvis finska.

Vad jag grät!

Efter många om och men, gråt och

ftirsök att träffa mina systrar fick jag
träffa dem efter flera veckor. Vilken
okunnighet om bam, vilken dålig in-
formation till dessa fosterf(iräldrar!
Vilken skada detta ställde till!

Omvänd situation
Två ar fiirflöt. Niir freden kom

1945, precis på min sexårsdag, åkte

vi alla tre tillbaka til Finland. Till ett
möte med en marilna och pappa som
jag knappt mindes och till ett språk
som jag inte frtt tala på två viktiga år

av min bamdom.
En omvtind situation, oerhörda

ktinslomässiga lidanden.

Jag visste inte liingre stikert vem
som var min mamma ochpappa, de i
Sverige eller de i Finland. Fast egent-

Riitta Koskinen, fem år Bilden cir

tagen i augusti 1944.

ligen fiirstodjag väI. För ett litet barn
iir alltid sådana livsomvälvande håin-

delser obegripliga. Just dä. Alltid. De
går aldrig att utplåna.

Blockering
Hur har detta påverkat mitt liv?
En mycket vanlig ftirsvarsmeka-

nism, blockering av håindelser, sorger,

ftirluster var mitt sätt att s§dda mig
själv. Medvetet ibland men som barn
omedvetet.

Långt senare i mitt liv, i slutet av
7}-talet, började jag söka min identi-
tet. Mellan den tidpunl(en och slutet
av 50-talet, då jag flyttade tillbaka till
Sverige ochbildade familj håir,låg det

ljusar, tycktejag.

Ingen {inska
60-talet präglades av ett visst ne-

gativt tänkande vad gäller finnar, vi
ansågs väl inte så passande som med-
borgare i Sverige. Finska språket slu-
tade jag tala offentligt igen med hitn-
syn till min makes familj.

Jag liirde inte mina barn mitt mo-
dersmål, deras modersmåI, fiir jag fick
inte - ochjag accepterade det!!!

Jag underordnade mig. Det ser jag

som en direkt fiiljd av hur kuvad jag
blev som krigsbarn, likaså att finskan
var ett fult språk somjag inte ficktala.
Jag skiimdes.

För vad då?

Vi betraktades som annorlunda.
Och det åir ju klart, jag är ju inte
svensk: temperament, värderingar åir

annorlunda, i viss man.

Att aldrig duga
Men denna obotliga ensamhets-

kåinsla, detta att vara till lags, annars

skulle man bli övergiven igen. Räds-

lan att forlora mitt hem. Hemmet, den

fasta punkten. Detta att aldrig duga

som jag vm, utan jag giorde alla runt
omlaing mig titl viljes.

När jag började nysta upp dessa

reaktioner, dessa smärtsamma käns-

lor, kom jag in i livskriser som natur-
ligtvis påverkade familj elivet, våirde-

ringarna som jag tagit till mig under
trettiofem år fick stora sprickor.

Att se ljuset
För mig kan det ha funnits möj-

ligheter att ktimpa ssft ss l§sningar i
mitt liv. Till ett högt pris. Kanske har

mina år som krigsbarn format mig
även positivt, ökat min kiinslighet ftir
andras lidande. Att se ljuset och möj-
ligheterna av värme och förståelse
m?inniskor emellan. Att vara rädd om

dem som verkligen älskar mig och
våga ta emot viinskap.

Jag frck mycket kärlek både av
mina fdräldrar och av mina fosterför-
äldrar. Jag har haft kontakt med dem

hela livet. Kåirleken har nog räddat
mig - manga av krigsbamen fick ald-
rig det.

Men - jag slutar aldrig tåinka på

hur man kunde genomftira denna ftir-
flyttning av nästan 70 000 barn och

skilja dem från deras fiiräldrar och
familjer.

Med den kunskap man har idag
gör inget land om detta misstag. Får
inte göra det. ALDRIG!!!

Riitt a Grun del- Ka s kinen
Mölndql

I
I

-t Nya böcker pä gäng
"Sotalapsi ei unohdatt - "Ett

laigsbarn glömmer inte" - åir titeln
på en bok som utkommer officiellt
6 april på Tkmmis förlag i Finland.
Jarmo Knuutila, låirare i bildkultur,
och f(irfattaren Kari Levola, har
sammanställt boken.

Sinikka (Soile) Vesterberg skri-
ver från Queensland, Australien, att
hennes andra bok "Skymt av livet"
(ca 190 kr) ska ha utkommit i mit-

ten av mars. Boken, liksom dess fil-
regångare "En gång krigsbarn"o
kan beställas genom LISCO Bok-
och Pappershandel, Box 8, FIN-
221 0l Mariehamn,Åland, F'in-
land. Telefon +358 18 17 177,
faxnummer +358 18 19 771.

Aune Karlsson, Törnrosavägen
5,771 55 Ludvika, kommer också

att ha några exemplar av båda böck-
erna.
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Vad vet
Eva Biaudet?

"Fågeln väljer flykten. Vi valde
den icke. Flykten valde oss. Dtirftir åir
vi håir."

Rader ur Stig Dagermans dikt.
Nej, jag valde inte att lämna 61p

ftiräldrar, och jag tror inte mamma
heller valde att skicka bort mig och
min bror.

Hon hade inget val.
Förlusten av ett barn, och fem

veckor senare av pappa, bröt ner hen_
nes motstånd mot tbc, och dessutom
hade hon dåligt hjåirta.

De fe månader som Väinö och jag
skulle vara i Sverige blev Srra år ftir
Väinö och ett helt liv ftir mig.

Det hm slaivits en doktorsavhand_
ling om finska krigsbarn i Sverige, av
Lillemor Lagnebro: Finska loigsbarn
1994.

Har man gjort en liknande av-
handling i Finland?

Omsorgsminister Eva Biaudet
framställer allt så idylliskt med oss
laigsbarn. Vet ministem något om de
barn som fick återvända till Fintand
men som inte hade något hem eller
några niirstående att återvåinda till?
Och vet ministern något om syskon
som skilts åt och som fick våixa upp i
helt främmande hem?

Eller furns det massor av utred_
ningar och avhandlingar om oss
krigsbam faståin jag inte vet om det?
Och om det finns så kan jag inte läsa
mitt fdrsta språk och jag kan inte till-
godogöra mig vad som slaivits.

Våra ftiräldrar som älskade oss
skulle inte ha accepterat mina syskons
uppvåixt i Finland. Jag hade tur som
kom till en familj som ville mig väI.
Jag var en av dem. findå htinde det
att jag kåinde mig som en fråimling.

Man skulle inte tala om ',det trå_
kiga", alltså upplevelsema fran l«i_
get, man skulle vara lydig och snäll.
Den enda som riktigt brytt sig om att
fråga och lyssna på mig åir min barn-
domsvåin Lena, prästgfudsflickan.

Jag kom till min familj valborgs-
mässoafton 1942. pä hösten gick jag
i trädgården med vår jungfru och

plockade äpplen. på andra sidan grin_
den stod det plötsligt en pojke i blå
overall och en flicka i röd dito. Sedan
dess har vi hållit ihop, mycket på
grund av att Lena intresserade sig ftr
mitt finska hem, min finska familj,
det som var jag innan jag kom till
Sverige.

Täck vare en finsk diakon i min
stad har jag spårat mitt ursprung - jag
finns med i finska kyrkoböcker. Men
jag fär fortsätta att leva med lögnen
att jagitr född i L nårr jag i verklighe_
ten åir fddd i V hemma hos farmor_
farfar. Det fitr jag stå ut med. Våirre
var det att inte finnas med på släkt-
papper. Mycket iir dessutom fel på
papperen från Riksarkivet, men det
var ju krigstid niir de skrevs ut.

Jag for inte att man helt blir ac-
cepterad niir man vill bejaka sitt ur_
sprung. Så fick jag inte ha en finsk
bordsflagga på min arbetsplats ftir att
fra min födelsedag. Men det blev
ingen svensk heller!

Weno Mårtensson

Biaudet svarar:

Det iir klart att jag inget kan veta
om hur det verkligen är och hur det
verkligen kåindes att vara krigsbam.

Det iir oclaå klart att man i tal el-
ler korta slaiftliga inlägg inte alltid
§ckas överftira den medkänsla med
mottagaren som man avsett att ftir_
medla.

Jag tror dock attjag kan ftireställa
mig hur det kan ha varit ftir väldigt
många, åtminstone en aning. Att ftir_
lora sina föräldrar är alltid svårt och
att bli bortskickad av sina fiiräldrar
måste vara nästan omöjligt fiir ett li-
tet barn att fdrstå. Mycket beror na-

turligtvis på i vilken ålder barnen åir.

Hur mycket kan man ftirstå av att ens
mor ftirsöker rädda ens liv, och hand_
lar så gott som hon ftirstår.

Genom mina erfarenheter och
kunskaper om adoptivbam vetjag, att
bli övergiven av sin mor åir den viir_
sta upplevelse ett barn kan ha. Att
göra det två gånger kan vara svårt aff
klara av. Håir iir inte avgörande vil-
ken den verkliga situationen varit,
utan avgörande ur barnets synpunkt
är hur barnet uppfattar det.

I dag skulle vi inte skilja bam från
sina mödrar ens i värsta kris_
situationer, utan hjälpen måste riktas
till båda två. I dag vet vi också hur
viktigt det iir att prata med bamen och
berätta så mycket som möjligt fdr bar-
net. Vi vet också att ,,foster_

ftiräldrarnas" inställning till barnet
och deras f(iräldrar är viktig med
tanke på hur barret upplever sin till_
varo och sig själv. Bamet upplever
alltftr lätt att hon åir ssldig till olyck-
liga håindelsers ftirlopp. Detta åir i dag
i högsta grad aktuellt i olika situatio-
neribams§ddettex.

Jag vill inte heller säga att alta
bam varit olyckliga. Det fmns också
situationer som löst sig till barrets
bästa.

Med hopp om ftirstäelse ftir att jag
inte kan veta hur det verkligen varit
och om tro på attjag trots det har en
förmåga och erfarenheter som hjäl-
per mig att fdrstå någonting av sam_
manhanget.

Med viinlig hälsning
Eva Biaudet

Det finns
Iitteratur

Ja, Vieno, det finns en hel del av-
handlingar och undersöloringar publi-
cerade om kigsbarnsproblematiken,
de allra flesta på finska.

En fr rteckning över krigsbarnslit-
teratur finns tillgänglig på intemet:
www. immi. s e/biblio/krigs b arn. htm

Den kan rekvireras från redaktio-
nen. Bifoga frankerat kuvert.

Red.
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Katri Lingman 100 är den
En ltyllning till en mor

Du ftddes nio dagar ftire sekelskiftet, den 23 decem-
ber 1899, i Pori (Björneborg), i västra Finland. Du var
äIdst av två systrar, de tre övriga barnen dog som späd-
barn. Det var fattiga ftirhållanden på den tiden i den
finska arbetarklassen.

Din mamma var sträng mot dig
och kom att favorisera din syster Lea
som var åtta fu yngre. Du var pappas

flicka och han var snälImot dig. Nåir
du var nio ar reste han till Minnesota,
dit manga sliiktingar hade emigrerat.

Vid avskedet sa han till dig: "Gråt
inte, Katri, pappa skall skicka en
klocka till dig från Amerika!"

Han var borta i fiorton år och kom
tillbaka med endast ett ben i behåll.
För den lilla livräntan köpte ni ett hus
i Uusi Koivisto. Efter din pappas död
fyra är senare såldes huset.

Flyttning till Åbo
Det gick som din pappa hade sagt

till dig: "Tro mig, Kafri, niir mitt hu-
vud faller så kommer du inte att få en
penni, det kommer dom aff se till."

Då hade du redan flyttat till Åbo
där du skulle möta ditt öde på
"Krejton Vulkan" i form av fackets
kassör Arthur Herman Tähtinen. Med
honom skulle du få två döttrar,
Orvokki och Soile.

Jag tittar på de tre fotografier av
dig som finns hiir. På det ftirsta står
du som nioåring tillsammans med din
mamma som har lilla Lea i famnen.

Synbarligen iir det en idyllisk familje-
bild som skall skickas till Amerika.

På det andra fotot sitter en ung
flicka i en karrnstol med tankfull min
och med huvudet lutat mot handen.
Du kan vara i 18-20-årsåldern. Du
anade nog inte vilka påfrestningar
som livet skulle bjuda dig. Du var en
glad och livlig flicka som tyckte om
att sjunga och dansa.

Ett tredje foto som finns hos
Orvokki ftirestälIer dig, Katri, tillsam-
mans med dina döthar Orvokki och
Ssils något år före kigsutbrottet. Det
är åinnu fred, sommar, och alla ser
glada ut. Orvokki som minns något
från den tiden säger att vi hade det
bra tillsammans. Du var ännu fris§
du var glad och snäll mot oss. Du,

23.12.1999

pappa och farmor var vår trygghet.
Men vintern 1940 frck Orvokki

åka iväg till Norge, hennes oroliga
krigsår hade börjat. I juni 1941 var
det min tur att tillsammans med
Orvokki påbörja resan till Sverige.

Du hade i det längsta motsatt dig
att vi skulle åka iväg, du kåinde att
det inte yar rätt, varken mot dig eller
mot oss. Du blev slutligen övertalad
med att detbara skulle vara över som-
maren, men det blev fem år.

När vi kom hem efter halvtid i
Sverige var du redan så sjuk att du
knappast orkade glädja dig över att
ha oss tillbaka. Vi bodde eländigt
men den julen vi tillbringade tillsam-
mans i Åbo tir den enda jul jag minns
fran min barndom. Då var jag sju ar.

Återftirenade
Men kriget satte igang igen och

vi fick aka tillbaka till Sverige. Dina
påfrestningar fortsatte och ni flyttade
till Helsingfors. Du hamnade sedan i
Pori där vi slutligen återftirenades på

jiirnvägsstationen i augusti 1946.

Vi kände inte igen dig och vi
kunde inte tala med dig. Jag minns

att du grät. Du hade under ett år bott
med din marnma och syster och ar-
betat på restaurang. Dom sa att du
hade varit frisk och glad under den
tiden. Du hade sluppit ansvar och oro
ftir Arthur Herman som varit borta
på grund av vissa omständigheter.
För oss behövde du inte oroa dig, vi
hade det ju bra, åtminstone materi-
ellt.

Men nu var Arthur Hennan till-
baka och vi också. Bostad ordnades
och han blev fastighetsskötare hos
Lipsanen på Antinkatu 6. Ansvaret
tyngde och du var väldigt sjuk under
en lang tid. Vi trodde att du skulle
dö, men du överlevde, som genom ett

t2

Mamma Katri med döttrarna
Orvokki och Soile sommaren 1950.

under. Vi flyttade till Vanha Koivisto.
På foto nr 4 har vi fotograferats

sommaren 1950 då Orvokkikomhem
från Göteborg, rydiirlovad. Det iir vi
tre, du mamma Katri 50, Orvokki 19

och jag 14 år. Det var sommar och vi
ser ganska glada och nöjda ut.

Sedanblev det flythingtill Sverige
och tio års exil ftir dig. Det var såikert

tunga, trista och tråkiga år att leva så

fattigt och isolerat, att inte få tala på
sitt eget sprak med folk. Du som egent-
ligen var en så glad och sallskaplig
varelse. Du tynade bort i derna på-
tvingade isolering.

Sista sommaren
På ett foto jag har i albumet sitter

du och jag en sista sommar i en trappa
i Göteborg. Det iir en smått ödesmät-
tad stämning över det svartvita fotot.
Vi anar kanske att det kan vara slut
nåir som helst. Ända Utev aet en chock
ftir mig när jagkallades till Göteborg
den 3 mars 1960 och fick höra att du
var död. Jag hade ju ståindigt en tanke
att någon gång i framtiden kanske
kunna göra ditt liv lite ljusare, ge dig
lite mer glädje i Livet. Jag grät varje
dag i ett års tid efter din död.

Nu niir jag blickar tillbaka på mitt
liv iirjag glad och tacksam fiir attjag
fick komma tillbaka till Finland, fick
Itira mig finska på nytt, fick låira ktinna
dig igen och därigenom få kontakt
med min bakgrund och mina rötter.
Du hade så mycket positivt att filr-
medla, trots allt, av ljus, våirme och
livsglädje.

Jag hälsar dig - Seklets dotter -
Katri Lingman - med en skål!

Länge leve ditt minne!

Soile Lingman



Judarna i Finland Pikkaj oulu i llelsingfors
...forts från sidan 5.

Inrikesminister Toivo llorelli blev
ftirgrymmad över att Tänner fattade

beslut inom hans område, och valpo-
chefen Anthoni gav inte upp.

En vecka senare lyckades han fiir-
passa åtta judar med s€tmma båt till
Tallinn och dtirifran till tyska koncen-
trationsläger.

'oBrottslingar"
Förevåindningen var att de ätta var

"brottslingar", Bland dem fanns Ge-

org Kolknanns fru och lille son samt
ytterligare ett barn.

Förpassningen kunde ft)rstås inte
hållas hemlig, och alkntint ansägs det

som en skam att ett civiliserat land
som Finland skickade flyktingar i
döden.

Krigsrätt
Efter kriget ställdes Anthoni in-

for krigsrätt dtir han frikåindes! Rät-
ten dömde efter fmltindsk lag, utan
hänsyn till internationell rätt. I en

högre instans fick Anthoni åindå en

varning ftir "oskicklighet i tjänsten".
De judiska flyktingama kåinde sig

iindå inte Wgga i Finland och fiir-
sökte på alla sätt komma över till
Sverige. Men inte ftirriin sommaren
1944 fick de resa över Bottenhavet till
s?ikerheten i Sverige.

Valpo hade en ftirdig lista över de
judiska flyktingarna som skulle "ftir-
passas", med på den listan finns nam-

net Marcel Reichberg, Pauls far.

Kuoleman laiva
De judiska flyktingarnas öde iFin-

land har varit ft)remäl ftir en doktors-
avhandling. Elina Suominens
"Kuoleman laiva s/s lfohenhörn"
(Wemer Söderström oy 1979, ISBN
95I-0-09477-3) har fått stor upp-
märksamhet och mycket beröm i Fin-
land. Den åir oerhört noggrann. För-
fattaren har funnit och publicerat
gamla dokument och anteckningar
som, om de åberopats i rättegången

mot Anthoni, säkert skulle fiitt honom
fälld.

Det exemplar av boken som lig-
ger till grund ftir denna artikel ägdes

av Marcel Reichberg, och finns nu i
Paul Reichbergs ägo.

Helsingforsnejdens krigsbarn fi-
rade "lilljul" - pikkujoula - 24 no-
vember. Vi tre o'svenska" finska
krigsbarn, Seija Lindqvisto Raija
Ilermansson samt undertecknad,
hade möjlighet att vara med.

Vi fick smaka på den goda tradi-
tionella finska juhnaten, med kålrots-
låda, morotslåda, skinka, sill m m.
Allt smakade fiirträffligt. Sttimningen
var hög och allsången i de finska
julsångema sjöngs under skratt och
glam. T o m undertecknad, vars fin-
ska språkkunskaper är lika med noll,
klarade av att sjunga med.

Sedan vidtog underhållningen.
Vilken festl Vilka skådespelartalan-
ger vå,ra finska vänner äger! Ni skulle
sett Pertti Kavdn och Pentti
Knuutinen i den dialog de framftirde.
Jag ftirstod ingenting, men att döma

av sl«atten och minerna på de andra
måste det ha varit mycket roligt.

Att se Liisa Pöyhönen som troll-
mor och Anita Hämäläinen som

tomtemor var håirligt. När sedan vår
vän Pertti Kavdn med flera herrar
kom indansande som snöflingor i
kortkorta kjolar brötjublet löst. Flera
andra sketcher framftirdes också un-
der stort jubel. Ja, det var verkligen
en underbart trevlig afton.

Under november månad hade man

anordnat en utställning om de finska
krigsbarnens skolgång i Sverige. Vi
hade tillfiille att se den under vårt
besök. Man hade samlat ihop sko[-

böcker, skrivböcker och annat skol-
material som bokmåirken, pennskrin
m m. En del gamla skolbetyg visade
man också upp. Vi blev nog lite nos-

talgiska ftir vi kände ju så väl igen
alla saker.

Tack alla ni i Helsingfors som så

våinligt tog emot oss, och tack Helena

Hemberg, Liisa Pöyhönen m fl ft)r att
ni ställde upp även dag två och vi-
sade oss denna utställning!

Seija, Raija och Pirkko
genom Pirkko Ahlin

"Jag såg hennes liv som en Jilm"
- Nåir jag träffade Kerstin, 83 fu

nq och hon började berätta om Impi
som hon hade haft som krigsbarn, då
rullades hela hennes liv upp som en

fikn i mitt huvud. Jag började måla.
Så berättar Gunilla Bönner om

iddn till bildserien "Impi från
Suomussalmi", en utställning som
blev klar redan 1989 och som visades
på museet i Karlstad, med invi8ning
12 februari.

Gunilla Bönner sökte upp Impi i
Finland som visade henne runt i sin
hembygd. Det resulterade i cirka 100

bilder, av vilka 50 var med på utstälI-
ningen. Boken med samma namn
innehåller 25 av bilderna.

Vi var cirka 50 personer nåirva-

Gunilla Bönner vid utstrillningen i
museet i Karlstqd. Foto: KaiRomell

rande vid invigningen i Karlstad.
Det iir fantastiskt att kunna måla

så realistiskt nästan direkt ur fanta-
sin. Trots att jag aldrig varit i
Suomussahni tyckte jag mig känna

igen allt!
Kai Rosnell

Annus material arkiv erat
Annu Liikkanen åir ftirfattare bl

a till boken Lapp om halsen, samt
dess ftiregangare Det får inte hända
igen.

Nu har hon donerat allt sitt grund-
material till Immigrant-institutet i
Borås, där chefen Miguel Benito sor-
terar och arkiverar den omfattande

samlingen av intervjuer, brev, band

etc.

- Det var två stora flyttkartonger,
jag har inte hunnit sortera allt och
jag har inte utymme l?ingre, ftirkla-
rar Annu Liikkanen som åir mycket
nöjd med att materialet nu ställts till
andra forskares ftirfogande. 

K. RKai Rosnell
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Lördag 20 maj:
10-10.30
11.00

Skånefiireningen Finska Krigsbarn
inbjuder till

RIKSFÖRBT]IIDET FINSKA KRIGSBARNS
Ånsvrörr
20-27 maj2O00

Hotel Åhus Strand, Åhus

Kaffebuffd med baguette. Inkvartering.
Välkomsttal, flagghissning, öppnande av
Riksmötet. Gästftireläsning av Leena
Saarinen och Eila Hietala-Persson, psyko-
loger, samt Röda Korset, kulturinslag.
Lunch. Vamrätt med kaffebuft.
Gästftireläsningar fortsätter.
Kaffe.
Årsmötesftirhandtingar RFK.
Skånegille.

Frukost.
Bussutflykt tilt Österlen med guidning.
Kaffekorg fiir picknick i naturen. Lunch-
uppehåIl i Löderups strandbad. Ankomst
till Åhus Strand ca kl 14.00.

Prisuppgifter, se nedan i zllpiilningsblanketten.
Övemattning, att beställa själv:
ÅhusVandrarhem, Stavgatan3,Åhus, bokningpertel044-2477l0.Pris 160 SEKperpersoni
dubbelrurq 120 SEK per person i 4-6-bäddsrum. Frukost 40:-. Medtag lakan och handduk.
SweCamp Åhus Camping****, Kolonivägen 59, Åhus. Tel (eller fax) 044-248969. För husvagrs-
plats 140 k/dygn. Campingen ligger ca 600 m fran Hotel Åhus Strand.

Bindande anmälan absolut senast 10 april, på blanketten nedan, till
Gunnel Nordström, Fajansvägen 102,238 40 O)OE (tel040-545696),
eller Keijo Ynd6n, Klarinettgränden 9 8,22468 LTIND (tel046-303788.
Beloppet sätts in på postgiro nr 13 4419 - f . Glöm inte skriva namn!
Rummen fördelas efterhand som anmälningarna kommer in.
ViIl du bli hrimhd vid Kristianstads jämvägsstation eller Kristianstads Airport, ring Onni
Lönnqvist tel 044-2387 63. Samordna giirna resan med andra deltagare.

Varmt Välkomna!

"Kuinos song"
OO..ps ursmöte

i Danmork
Finnebsm i Danmark inbjuder till

sitt årsmöte lördag 29 april 2000 på
Brobyvark Kro (söder om Odense på
Fvn).

Det blir ett endagsarrangemang i
år och ovanligt tidigt. Orsaken iir att
ca 50 "finnebom" reser till Helsing-
fors i juni, och det skulle bli för
mycket med ett årsmöte 5amma må-
nad.

Dagen startar med samling ca kl
10. Kl I I ger teatergruppen
"Skagspire" IJrban Lindhs fina
stycke "Kainos Sang". Det åir den
ftirsta danskspråkiga uppsättningen
(hade premiåir i september 1999).

Efter lunch kl 12 spelar Odense
Skoleorkester tills de danska
finnebsmen har sitt årsmöte, dit gäs-
terna fran Sverige inte brukar ha till-
träde. De kan passa på att besöka
Olavi Niikanoff (<rigsbarn, pressfo-
tograf) och hans renar - han brukar
uppträda som tomtefar hela novem-
ber-december.

Middag och kaffe serveras kl
18.30 och hela evenemanget beriik-
nas sluta caW22.

Priset ftir lunch, eftermiddags-
kaffe, två rätters middag och kaffe
btir 3 50 danska kronor (dryck tillkom-
mer). Svenska gäster får räkna med
att övernatta: dubbelrum kostar 600,
enkeln'm 400 DKr (inkl frukost).

Är du intresserad att delta?
Då ska du anmäla dig, med namn

och övernattningsönskemåI, senast
l0 april, till

Kai J Palomäki Schmidt
P A Madvigsvej 17

DK-6100 IIADERSLEV
Danmark

På gensyn på Brobyvark Kro!

13.00
14.00
15.00
15.30
Ca 18.00

Söndag 2l maj:
07.30
08.30

ås

tr

tr
tr
tr
tr
tr
tr

Anmätningsblankett till Riks - 2000 i Åhus 20-21
Helpens. m övernathr i dubbelrum lö-sö, bussutflykt
eller någoUnägra av ftiljande:
Endast måltider och fiireläsningar lördag
Bussutflykt söndag

Övernattning (inkl frukost) dubbelrum lö-sö
Extra övernattning (inkl frukost) dubbelrum fre-lö
ExEa övemattning (inkl frukost) dubbelrum sö-må

maj 2000
950:-

500:--
I70--
300:-
300:-
300:-
200--

tr
tr

Enkelrumstillägg
Önskar dela rum med

Summa
Önskas vegetatisk kost?
Önskas specialkost?
Namn:.........
Adress:........

Tänker du

FLYTTA?
Meddela redaktionen.

Annms missar du
tidningen!

t4

Telefon:......

ffi



RFK-info l/2000 På gång i lokaffireningarno
Riksmötet 2000 äger rum i Åhus,

Skåne, 20-21 maj (se inbjudan på ft)-
regående sida).

Anmälningstiden är utsträckt till
10 april eftersom denna tidning knap-
past hunnit ut till medlemmarna fiire
deadline 31 mars.

Åtminstone två busslaster med
krigsbarn kommer från Helsingfors
och Åbo-Bjtirneborg så det blir såikert

trivsamt i Åhus.

Föreningen Norden inbjuder till
resor.

Först en resa till Finland 11-15
juni: "Österut tur och retur", en kul-
turgeografisk exkursion i Finlands
historia och natur.

Så två studieresor till Danmark,

"Lär känna Danmark", l9-21juni
samt 8-10 augusti.

Upplysningar från Föreningen
Norden, tel08-506 113 00.

Vid en traff23 februari framftirde
Pentti Knuutinen, ordf i Finlands
motsvarighet till RFK, ett förslag att
"Krigsbarns sommardagar" som an-

ordnats på olika platser i Finland
skulle alternera mellan Finland och
Sverige, så att svenskarna skulle ar-
rangera vartannat år.

Förslaget kan liimpligen diskute-
ras på Riksmötet i Åhus.

Göteborg
Onsdag 12 april kl 18.30, Med-

borgarhuset, Brahegatan 11, Göte-
borg. Diskussionssamkväm om
krigsb arns litteratur.

Våravslutning tisdag 6 juni kl 19

hos Pentti Käppi, Sjögången 30.

Göteborgsföreningens postgiro-
nurrmer: 65 48 -2 (uppgift en saknades

i senaste utskick).

Stockholm
Torsdag 27 april kl 18.30,

medlemsträff, Kristinehovs malm-
gård.

Vårfest söndag 28 maj kl l4-f8,
Kristinehovs malmgård.

Mellansverige
Årsmöte 15 april kl 14,

Stolplyckans servicehus, Förenings-
gatan 37, Linköping. Medverkan av

Gunilla Bönner.

Skåne
Årsmöte lördag

mus-restaurangen,

Gävle-Dala
Irja Olsson har tagit över som ord-

fiirande. Hon iir krigsbarn från Kemi
och har varit verksam somjournalist
på Radio Gävleborg i många år.

Lördag 6 maj kl 13 har man en
träff på församlingshemmet i Tors-

åker.

13-14 maj är ftireningen inbjuden
till en träff i Nordmaling med Krigs-

barn Norr.

Teater i Pori
Porin Teatteri har haft urpremiär

på "Saara, sotalapsi" av Ritva
Thutti, själv krigsbarn. Pjäsen har
uppmärksammats bl a med en glimt i
finsk TV.

Stycket visas i april-maj. Om du
har vägarna ftrbi så kolla om tiderna
passar.

Tel till biljettkassan:
00358-263344t0.

Riksförbundet Finska Krigsbarn 1999

Ordf. Pirkko Ahlin, John Ericssonsg. 55, 652 19 KARLSTAD" Tel 054-158638.
Lokalavdelningar:
X'inska Krigsbarn i Gävle-Dala (FKGD):
Ordf. Irja Olsson, Arentvägen 5, 80648 GÄVLE. Tel026-167678.
Finska Krigsbarn i Mellansverige (F'KMS):
Ordf. Raimo Berglund, Välljiimsg. 240,724 73 VÅSTERÅS. Tel 021-354507.

Göteborgsföreningen Finska Krigsbarn, (GFK):
Ordf. Pentti Käppi, Sjögången 30, 42171 V FRÖLLINDA. Tel 031-291688.
Direktanslutna till RX'K (RX'K):
Kontakt: Raimo Arhnan, Peiponpolku 9, FIN-53 650 LAPPEENRANTA. Finland. Tel 00358-5-4569580.
Stockholmsföreningen Finska Krigsbarn (SF.'K) :

Ordf. Sinikka Ortrnark Akngren, Furusundsg. 18, 115 37 STOCKHOLM. Tel08-6515808.
Skåneföreningen Finska Krigsbarn (SIG'K):
Ordf. Kosti Markkanen, Ribetuatorp, 297 94 DEGEBERGA. Tel044-352412.

Dessutom finns foljande två ftireningar icke anslutna till RFK:
Vätterbygdens Finska Krigsbarn:
Ordf. Väinö Bistsjö, Box 115, 520 40 FLOBY. Tel0515-41223.
Finska Krigsbarn i Norrland:
Ordf. Oiva Boström, Kronoskogsv. 43,902 51 LIMEÅ. Tel090-32433.

KrigsbamNorr
nu på internet

Föreningen Finska Krigsbarn
i Norr har installerat sig på
Internet. Hemsidans adress är
krånglig:

http:ll user. tninet. se/
"""bxj142r

E-mail: bxjT 42r @,tnnet.se

Det meddelar sekreteraren

Hillevi Hammarlund.
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