
Finska 
krigsbarn 

Lillemor Lagnebro 

<5 -f5 
U~> 

V 
o . v 

Umeå 1994 





Studier i socialt arbete vid Umeå universitet 
Institutionen för socialt arbete 

Umeå universitet 

Nr 19 

Finska Krigsbarn 

Lillemor Lagnebro 

AKADEMISK AVHANDLING 
som med vederbörligt tillstånd av rektorsämbetet vid Umeå universitet för avläggande av 
filosofie doktorsexamen kommer att offentligt försvaras i Hörsal A, Samhällsvetarhuset, 

Umeå universitet, fredagen den 3 februari 1995 kl 10.15. 

Umeå 1994 



Organization Document name 
Department of Socialt Welfare Doctoral dissertation 
Umeå University Date of issue 
S-901 87 Umeå Nov 30th 1994 

Author 
Lillemor Lagnebro 

Title 
Finska krigsbarn 

Abstract 
The worlds largest exodus of children is considered the transfer of circa 70,000 children 

from Finland to Sweden from 1939 to 1945. The experience of the Finnish war children 

contains a distinctive wealth of knowledge which should not be lost. It is important from a 

social and cultural-anthropological point of view to pass on this collection of experiences 

without misrepresentation and to interpret the material to the best of my ability. Childhood 

experiences have a great psychological importance on how an adult his/her life. When a 

person's social world changes, their psychological world is also threatened. This is what 

happened to the Finnish war children. To be a foster child, to be a war child, to be a 

Finnish war foster child entails something very distinctive. Such a child has experienced 

separation and break-up from the biological family, confrontation with the foster family or 

orphanage, sometimes difficult experiences from the war itself and a change of language 

and culture, all of which can be very traumatic. The Finnish war children were "child 

refugees" and their experiences must be understood on this basis. 
Finnish war children represent a unique event in our chaotic world. Therefore, one can say 

that my interpretation has a limited scope. I cannot refer to the broader "immigrant debate." 

My research is of a special character and my material is unique! In our world there are 

countless child refugees, children who live in extremely exposed conditions and who have 

lost their parents. About the Finnish war children's experience it has been said that "it may 

not happen again". This is a very careless statement - what do we know of the world's 

future? No, this may not happen again. But it can happen again. The Finnish war children 

remember experiences which are frightening and fascinating, but which are also important 

for us to understand and learn from in order to be able to deal with children who are in that 

most exposed of situations - refugees from war and persecution, but without the protection 

of a parent. 
Key words: Migration, identity, discrimination, trauma, separation, guilt, Finnish war-
children. 
Language: 
Swedish with English summary 
ISSN and key title Number of pages Price 
ISSN0283-300X 205 250 SEK 
ISBN 91-7174-985-3 
Distribution by: Department of Social Welfare, Umeå University, S-901 87 Umeå 
I, the undersigned, being the copyright owner of the abstract of the abovementioned 
dissertation, hereby grant to all reference sources permission to publish and disseminate the 
abstract of the above mentioned dissertation. 
Signature \^ - \, Date 1994-11-30 



Studier i socialt arbete vid Umeå universitet 
Institutionen för socialt arbete 

Umeå universitet 
nr 19 
1994 

Finska krigsbarn 

av 

Lillemor Lagnebro 



Title 
Finska krigsbarn 
Finnish War Children 

Abstract 
The worlds largest exodus of children is considered the transfer of 
circa 70,000 children from Finland to Sweden from 1939 to 1945. 

The experience of the Finnish war children contains a distinctive 
wealth of knowledge which should not be lost. It is important from a 
social and cultural-anthropological point of view to pass on this col
lection of experiences without misrepresentation and to interpret the 
material to the best of my ability. Childhood experiences have a great 
psychological importance on how an adult his/her life. When a per
son's social world changes, their psychological world is also threate
ned. This is what happened to the Finnish war children. To be a foster 
child, to be a war child, to be a Finnish war foster child entails somet
hing very distinctive. Such a child has experienced separation and 
break-up from the biological family, confrontation with the foster 
family or orphanage, sometimes difficult experiences from the war it
self and a change of language and culture, all of which can be very 
traumatic. The Finnish war children were "child refugees" and their 
experiences must be understood on this basis. 

Finnish war children represent a unique event in our chaotic world. 
Therefore, one can say that my interpretation has a limited scope. I 
cannot refer to the broader "immigrant debate." My research is of a 
special character and my material is unique! In our world there are 
countless child refugees, children who live in extremely exposed 
conditions and who have lost their parents. About the Finnish war 
children's experience it has been said that "it may not happen again". 
This is a very careless statement - what do we know of the world's fu
ture? No, this may not happen again. But it can happen again. The 
Finnish war children remember experiences which are frightening and 
fascinating, but which are also important for us to understand and learn 
from in order to be able to deal with children who are in that most ex
posed of situations - refugees from war and persecution, but without 
the protection of a parent. 



Suurella kunnioituksella "minuit " suomen sotalapsilleni 
(Till "mina" finska krigsbarn med högaktning) 



Copyright © 1994 av Lillemor Lagnebro 
ISBN 91-7174-985-3 

ISSN 0283-300X 

Tryckt hos UmU Tryckeri 
Umeå 1994 



FÖRORD 

Denna undersökning är ett möte med människor vilkas livserfarenhet 
inrymmer en smärtsam och dramatisk barndomsupplevelse - flykten 
från Finland till Sverige under krigsåren i böljan på 1940-talet. 

I mina samtal med den vuxna människan har jag återigen mött 
barnet, dess ångest och förtvivlan, men också obändlig livsvilja och 
livskraft. 

Jag har mött förtroende och välvilja; detta bemötande har också varit 
förutsättningen för mitt avhandlingsarbete och för den intellektuella 
och känslomässiga läroprocess det inneburit för mig. Ett stort tack 
till Er alla! 

Professor Bengt Börjeson och docent Lars Dahlgren har varit mina 
handledare och deras intresse har övertygat mig om att mitt material 
har ett stort värde - trots att det beskriver händelser som utspelades 
för snart ett halvsekel sedan. 

Det finns två forskare som betytt åtskilligt för mig. Anders 
Bergmarks och Lars Oscarssons sätt att tolka intervjumaterial; deras 
avhandlingsarbete (Drug Abuse and Treatment 1988) har inneburit 
att jag funnit ett metodiskt grepp för att överblicka det 
oöverblickbara? 

Lärare och doktorander vid institutionen för socialt arbete har i flera 
sammanhang givit viktiga uppslag och synpunkter på mitt arbete. 
Här vill jag särskilt rikta ett varmt tack till professor Lennart 
Nygren, universitetslelektor C G Edström och forskarassistent Urban 
Karlsson. Jag har varit - bland annat av ekonomiska skäl - outsider i 
forskningsgemenskapen, men jag har ändå kunnat uppleva vitaliteten 
och generositeten i det intellektuella klimatet på institutionen. 



Jag vill också rikta ett varmt tack till Kempefonden och särskilt då 
till Nils Pårud. Kempefonden har tilldelat mig två stipendier på 
tillsammans 10.000:- kronor och det gav mig ett moraliskt ansvar att 
fullfölja min studie. I övrigt har jag ej erhållit något ekonomiskt 
bistånd. Mina ansträngningar härvidlag gav inget utbyte. Måhända 
har "ämnet" som sådant och undersökningsmetoden, den kvalitativa, 
haft svårt att finna förståelse att kunna genomföras, eller är området 
för känsligt. 

Tack också till pol.mag. Pertti Kavén i Finland som var med mig 
vid mitt besök i Riksarkivet i Helsingfors och översatte skrivelser 
om finska krigsbarn från finska till svenska för mig. En ovärderlig 
hjälp. 

Ett stort tack också till Gunnel Lennartsson, Brattby vårdhem, som 
glatt och villigt under en period gav mig tjänstledighet för 
slutarbetandet av avhandlingen. 

Ett tack till min kollega Britt Rudolfsson som när jag genomförde 
mina intervjuer vid åtskilliga tillfällen skjutsade mig till intervju
personerna, då jag själv saknade bil. 

Sist, men inte minst riktar jag ett kärleksfullt tack till min familj, 
min kära pappa som tålmodigt läst allt jag skrivit, till Anneli och 
Ulf, Linda, Emelie, Ida och lilla Elin. Ni betyder så oerhört mycket 
för mig. 
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INLEDNING 

Världens största barnförflyttning 

* Det var bland det jobbigaste av alltihopa, sedan när man var på 
plats så var det över. 

* Vi grät och det var svårt, men mamma tröstade så gott det gick. 

* Man skulle helst inte åka ensam, man skulle nog följas åt hela 
familjen. 

* Jag var för liten för att förstå innebörden, jag visste bara att jag 
skulle till ett annat land. 

* Minns inte att det var svårt, jag grät inte. 

* Vi skulle inte skiljas åt, för det hade mamma sagt, vi skulle följas åt 
och vara på samma ställe. 

* I karantänen fick en del barn nya kläder, men jag fick ingenting, 
det var ytterligare en bitterhet. 

* Varför slängde dom mina röda hemstickade strumpor som mamma 
hade gjort, när jag så väl behövde dem. 

* I början lyssnade jag alltid på radion vad som hände, jag var oro
lig för dem som var kvar där hemma. 

* Det var fruktansvärt, jag grät hela första månaden och jag längta -
de efter mamma. 

"Världens största barnförflyttning" har ibland - med rätt eller orätt -
varit benämningen på överflyttningen av 70 000 finska barn som kom 
från Finland till Sverige under krigsåren 1939 -1945. I det oerhörda 
drama som andra världskriget innebar för många av jordens folk är 
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naturligtvis de finska krigsbarnens erfarenheter då de flydde till Sve
rige, en mycket liten episod, men sett ur vårt perspektiv, det snävare, är 
denna erfarenhet en särpräglad erfarenhetsskatt som inte bör gå 
förlorad. Det är denna både kulturella och vetenskapliga uppgift jag 
ålagt mig; att vidareföra erfarenhetsmaterialet utan förvanskning, men 
också att bearbeta det på ett sådant sätt, att min egen tolkningskapaci
tet ianspråktas. 

Undersökningen 

Syftet med min undersökning har varit att få en uppfattning om och 
därefter en förståelse av dessa krigsbarns upplevelser i barndomen. 
Vilka spår det de varit med om har avsatt i form av psykologiska för
vecklingar, identitetsuppfattning, anpassning till samhället etc. Mitt val 
av metod ligger inom den hermeneutiskt kvalitativa idétraditionen, 
men jag har också utnyttjat mer konventionell metodik, exempelvis 
använt mig av projektiva frågor. 

Jag vill alltså bevara och tolka fragment av de erfarenheter som de 
dramatiska och tragiska krigsåren innebar - erfarenheter som, fastän de 
är svåra att generalisera, ändå har något att säga oss - nu och alltid. 
Kulturhistoriskt och socialt vill jag alltså vidareföra krigsbarnens upp
levelser. Krigsbarnen i dag, upplever de en emotionell ensamhet, odel
bara upplevelser? Klarar de psykologiskt av att leva ett innehållsrikt 
vuxenliv efter sina krigsbarnsupplevelser? Det är sådana frågor jag vill 
få svar på. Det är detta mina intervjuer med de finska krigsbarnen 
handlar om. 

Den ständiga svårigheten då man arbetar med ett empiriskt material är 
att göra detta "teoretiskt meningsfullt". Vad innebär för övrigt detta 
uttryck "teoretiskt meningsfullt"? Bland annat är det en fråga om hur 
man "närmar" den teoretiska analysen till det empiriska materialet och 
jag tror att detta - när området är mer eller mindre outforskat - sker 
genom en ständig och nästan omedveten växelverkan. Man bygger 
gradvis upp det teoretiska perspektivseendet genom att studera det 
empiriska materialet och man förstår detta material - också gradvis -
genom att pröva olika teoretiska begrepp och infallsvinklar. 
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Fyra huvudkategorier 

För min del har jag så småningom1 bestämt att jag vill kategorisera 
mitt material i fyra mycket vida och omfattande huvudkategorier eller 
teman. Jag benämner dem: 

• Resan till Sverige 
•Vart hör jag? 
• Vems barn var jag? 
• Barndomen som symbolisk representation. 

De resonemang som ligger bakom denna kategorisering skisserar jag 
såhär: 

De finska krigsbarnens ålder vid överflyttningen till Sverige, var från 6 
månader upp till 15 år och deras problematik är naturligtvis en sepa
rationsproblematik. Väsentliga bidrag till en förståelse av deras si
tuation i det förgångna - när de var/blev "krigsbarn" - måste, enligt 
min uppfattning komma från de teorier om separationens konsekvenser 
som är utarbetade inom psykologin (Bowlby, J., 1978, Mahler, M., 
1975, Mängs, K., & Martell, B., 1977). En sådan alldeles oundgänglig 
bedömning liärrör till exempel från de erfarenheter rörande 
separationsförloppet som knyter an till om barnet uppnått så kallad 
objektkonstans vid individuations-separationsutvecklingen. Ett annat 
oundgängligt perspektiv är, som jag ser det, att se separationen som ett 
krisförlopp ((."ullberg, J., 1984). Av speciellt intresse när man ser se
parationen som ett krisförlopp är den inledande fasen, barnets reaktio
ner och omvärldens bemötande då separationen drabbar barnet, dess 
akuta känslor inför det faktiska avskiljandet från föräldern/föräldrarna. 
Det är detta inledande krisförlopp vid separationen jag belyst i min 
kategori; "Resan till Sverige". Det är nu barnet blivit åtskilt och 
själva resans händelser - yttre och inre - tydliggör för barnet att dess 
värld nu är en unnan än hemmets. 

1 Min kategori tering är mer exakt uttryckt ett resultat av ett tidigt möte mel
lan min induktiv a metod och min förförståelse. 
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Det finns tre mycket viktiga aspekter på kritiska tillstånd i barndomen. 
Den första av dessa är fruktan för objektförlust, rädslan att förlora ob
jektets kärlek (Bowlby, J., 1978). Barnet är utomordentligt känsligt för 
föräldrarnas gillande respektive ogillande. Många av de finska krigs
barnen upplevde resan till Sverige som ett straff och som uttryck för 
föräldrarnas ogillande och avståndstagande. Ett trauma kan till exem
pel uppstå när mamman försvinner under en längre period eller avli
der, när barnet läggs in på sjukhus utan att föräldrarna är med, eller 
som det blev för de finska krigsbarnen; när de sändes till ett annat land 
utan att föräldrarna var med. 

En andra viktig aspekt är karaktärsutvecklingen och där vet man att 
den kan försvåras om barnet utsätts för en ryckig och otrygg barn
domstid med många vårdnadshavare, okända vuxna i barnets närhet, 
okända miljöer, brister i kontinuiteten som hindrar barnet från att ta in 
och pröva verklighetens gränser etc. (Bowlby, J., 1978, Mahler, M. 
1975). För många av krigsbarnen var denna situation påtaglig. 

En tredje viktig aspekt är att barnet är mycket känsligt för kroppsliga 
känsloförnimmelser. Krigsbarnen blev vid ankomsten till Sverige 
avlusade och ' sanerade" på ett totalt aningslöst sätt och därmed berö
vade sin "kroppsidentitet". 

De finska krigsbarnens separationsreaktioner tog sig för det mesta ut
tryck i sänkt sinnesstämning som ofta kulminerade i förtvivlad gråt 
eller tyst accepterande där den nya omgivningen uppfattade barnet som 
anpassat till den nya miljön och den nya situationen. 

Frågan; "Vart hör jag" är en central aspekt av individens identitets-
bekräftande och sökande. För att utvecklingens dialektik, samspel, 
skall fungera krävs en underliggande och fungerande primär relation, 
vilken ger individen trygghet att "låta sig själv möta världen" i sitt 
sammanhang. 

De finska krigsbarnen var med om ett totalt utbyte av sin omvärld. De 
fick inga klara signaler om vilken värld de levde i, vilken värld som 
var deras? 
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Förlust av samanhang kan få dramatiska konsekvenser för identitets
bildningen. Risken för regression, tillbakagång i barnets utveckling, 
stagnation eller skuldkänslor är mycket stor. Det är en avsevärd emo
tionell påfrestning för barnet och jag frågar mig; Kan jag ett halvt se
kel efter dessa händelser förstå vad som har hänt? Det är naturligtvis 
min förhoppning att jag i mina intervjuer lyckats med detta och mina 
två huvudfrågor i denna kategori är: Till vilket socialt referenssystem 
hör ett krigsbarn? Upplever det ambivalens eller tvånivåidentitet? 

Den psykoanalytiska teorin beskriver identitetsutveckling från mycket 
tidiga stadier och vidare genom de olika åldrarna, där många psykiska 
processer är involverade, särskilt identifikationen och jagets syntetiska 
aktivitet. Utvecklingen tar en mer definitiv form i adolescensen, men 
sökandet efter en identitet slutar inte där, det är en fortlöpande process 
genom hela livet. Identitet och identifikation har både språkligt och 
psykologiskt en gemensam rot (Böljeson, B., 1974, Eriksson, E.H., 
1977a och b). 

Vems barn var jag, mina biologiska föräldrars eller fosterföräldrarnas 
barn? Här kan barnet uppleva en objektförlust, en störning i person
lighetsutvecklingen, vilket i sin tur beror på att separationen och indi-
viduationen härleder ifrån och är beroende av människans symbiotiska 
ursprung, det vill säga symbiosen med en annan människa, modern. 
Klyvning är en försvarsmekanism som man ofta finner i närmandefa
sen när en viss jagutveckling uppnåtts, till exempel att den frånvarande 
modern upplevs som enbart god, medan andra människor upplevs som 
enbart onda. På så sätt kan barnet förskjuta sina aggressioner till den 
del av omvärlden som inte är modern och samtidigt överdriva sin kär
lek till den frånvarande och efterlängtade modern, överidealisering. 

I en normal symbiotisk fas är det väsentligt med moderns tillgänglig
het och barnets medfödda förmåga att delta i det symbiotiska förhål
landet. Barnet kan då upprätta intrapsykiska förbindelser mellan min
nesspåren av behovstillfredsställelsen och bilden av ett mänskligt an
sikte. I närmandefasen upplevs modern som en separat individ och 
barnet återvänder regelmässigt till henne efter sina utflykter. Barnet 
blir mer och mer medvetet om avskildheten och därmed också om sin 
sårbarhet och negativa reaktioner på korta skilsmässor är vanliga. Kan 
barnet ersätta modern med någon annan vuxen person? Svaret är - i 
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teoretiska termer - att detta beror på under vilken fas i separations-
individuationsförloppet barnet befinner sig. De finska krigsbarnen som 
var mitt uppe i sin närmandefas kan få uppenbara svårigheter i sin 
identitetsutveckling (Eidheim, H., 1969, Tajfel, H., 1974, Segal, H., 
1974). 

Det är viktigt att barnet accepteras av sin omgivning, något som inte 
var så lätt alla gånger i de finska krigsbarnens omgivning. Det var svårt 
att garantera en kontinuitet i barnens uppfostran, bland annat beroende 
på ovissheten kring hur länge vistelsen i det nya hemmet skulle vara. 
Krigshändelser med mera skapade en oro hos många svenska foster
föräldrar. 

I min undersökning har jag funnit stora skillnader i hur barnen upptogs 
i det nya hemmet. Barn som blev adopterade blev också älskade för sin 
egen skull, det fanns kontinuitet och kärlek i deras uppfostran och 
uppväxt. Barn som kom till barnhem led däremot ofta svårt av både 
psykisk och fysisk misshandel, samt av social isolering från det sven
ska samhället. Vid ett barnhem fick de inte ens lära sig ett enda ord 
svenska! Många av barnen som inte blev adopterade blev också rejek-
terade (bortstötta) av sina svenska mödrar. En del av de barn som av 
och till återvände till Finland hade samma upplevelser av sina finska 
mammor. 

Barndomen som symbolisk representation. Barnets första moraliska 
världsuppfattning har som utgångspunkt differentieringen mellan det 
onda och det goda. Denna emotionella grundinställning détermineras 
via barnets möjlighet att få "höra till" eller att rejekteras. I en positiv 
utveckling upplever barnet ett självmedvetande och kommer till in
sikt om sitt eget förhållande i det sociala systemet. Barnet upplever 
glädje och bekymmer, sorg, raseri, bitterhet och vänder sig till vuxna 
människor inte enbart på grund av yttre omständigheter, utan även på 
grund av inre tillstånd och upplevelser (Segal, H., 1974). Barnet behö
ver ett språk för att kunna verbalisera de inre upplevelserna och med
dela dem till vuxna. Inom objektrelationsteorin talar man här om 
människors behov av "lekområdet", d.v.s. fantasivärldar där ideér och 
copingstrategier kan stötas och blötas, så att säga på förhand. Rubbas 
dessa lekområden på ett tidigt stadium, exempelvis i samband med ett 
trauma, riskerar de "förstöras. En stabil och tillitsfull barndom har 
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m.a.o. ett klart symbolvärde och reproduceras ständigt när fantasi
världen tas i bruk av den vuxne i olika situationer. När denna repro
duktion rubbas "försvinner" därmed viktiga resurser ur våra liv. 

Självmedvetandet hos barnet grundas i barnets självbedömning. Barnet 
lär sig särskilja den inre verksamheten och de inre upplevelserna från 
den yttre verkligheten och de yttre relationerna. 

Många av de barn som hamnade i normala hem utvecklade en slags 
ytanpassning som kan betraktas som en tillfällig "lösning" på 
motstridiga upplevelser och känslor (Cederström, A. & Hessle, M., 
1980). Barnet skaffar sig ett förhållningssätt som är att betrakta som en 
överlevnadsstrategi, med andra ord; barnet identifierar sig med förhål
landen i den nya familjen, det nya landet. Försöker anpassa sig för att 
så småningom inlemmas i den nya miljön. 

Det är ju så för oss människor att hela vår existens är direkt beroende 
av vår förmåga till anpassning. Vi talar om att förändringar kan vara 
antingen positiva eller negativa. När det gäller positiva förändringar är 
inte ens de alltid lätta men när det gäller en negativ förändring -
ofrivillig - exempelvis tvångsförflyttning, förlust av anhöriga, ja, då 
påtvingas individen en svår anpassningsprocess. Detta var ju också vad 
som skedde med många av de finska krigsbarnen. Föräldrarnas och 
omgivningens inställning är med andra ord synnerligen viktiga för 
barnets utveckling. Om barnet känner av nedvärdering eller fientlighet 
från någondera hållet, står det inför slitsamma anpassningsproblem. De 
finska krigsbarnen fick vid många tillfällen "känna av" att de dels var 
finnar, dels krigsbarn och heller inte alltid efterlängtade. 

Min undersökning har en alldeles speciell karaktär som begränsar 
möjligheterna att generalisera till 'invandrarproblematiken' i stort. Då 
vi diskuterar invandrarnas situation i vårt land, gör vi det från utgångs
punkten att invandraren är en vuxen människa som beslutat söka sig 
hit, eller ett barn som följt sina föräldrar till det nya landet. 

De finska krigsbarnen var emellertid "barnflyktingar" och deras situa
tion måste tolkas med utgångspunkten att de upplevde en separation 
från föräldrar och anförvanter, samtidigt som de mötte en annan kultur 
och ett nytt språk. 
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De finska krigsbarnen representerar en unik händelse och måste därför 
förstås på sina villkor. Därmed kan man också hävda att mina tolk
ningar har begränsad räckvidd. Detta är naturligtvis sant - men det är 
också sant, att det i vår värld finns otaliga bamflyktigar, barn som lever 
i extremt utsatta situationer och som förlorat sina föräldrar. Det har om 
de finska krigsbarnens situation sagts att; "detta får inte hända igen!" 
Det är ett ganska vårdslöst uttalande - vad vet vi om världens framtid? 
Detta får inte hända igen, nej. Men det kan hända igen. De finska 
krigsbarnen minns erfarenheter som är skrämmande, fascinerande men 
också viktiga för oss att ta del av för att kunna tolka mötet med barnet i 
den mest utsatta av livssituationer - på flykt undan krig och 
hemsökelser, men utan skydd av en förälder. 

I en mening öppnar sig därför de finska krigsbarnens erfarenheter för 
mycket långtgående generaliseringar. De utgör synedoker^ för speg
ling av helheten. De utgör som Urie Bronfenbrenner (1971) skriver ett 
mått på samhällets värde, det vill säga dess förmåga att ta omsorg om 
sin nästa generation. 

2 Begreppet är hämtat frän: Richardson, L., (1990). 



10 

DE FINSKA KRIGSBARNEN 

Vinterkriget 

Sovjetunionen gjorde 1938 en framställning till Finland, till en böljan i 
obestämd form, om åtgärder för att förebygga att Tyskland, om det 
skulle bli krig mellan Sovjetunionen och Tyskland, skulle få utnyttja 
Finlands territorium. Sovjet nöjde sig inte med försäkringar om neut
ralitetsvilja, utan man fordrade garantier i form av förbindelse att motta 
rysk väpnad hjälp och att tillåta ryska försvarsanläggningar inom Fin
lands gränser. Regeringen kunde dock inte lämna några sådana garan
tier utan riksdagens vetskap, och det verkade som det hela skulle falla i 
glömska. 

Den 23 augusti 1939 upprättades det tysk-ryska vänskapsfördraget. 
Detta förändrade plötsligt det världspolitiska läget och Finland rycktes 
på fullt allvar in i farozonen. Det nya världskriget bröt ut den 1 sep
tember 1939, då de tyska armeérna utan föregående krigsförklaring 
trängde in i Polen. Den 3 september förklarade Storbrittanien och 
Frankrike Tyskland krig, men någon möjlighet att ge Polen hjälp i den 
aktuella situationen hade de inte. Vid mitten av september månad 
ryckte också tyska trupper in i landet och den 28 september ingicks en 
tysk-rysk överenskommelse om Polens delning. Samtidigt tvingades 
de baltiska småstaterna att inom sina gränser åt Sovjetunionen upplåta 
militära stödjepunkter. Sedan kom turen till Finland. Den 5 oktober 
anmodades regeringen att sända delegater till Moskva för att överlägga 
"konkreta politiska frågor". Med tanke på vad som hänt de baltiska 
staterna var uppmaningen mycket hotfull. De ryska kraven innebar en 
militär stödjepunkt på sydkusten, väster om Helsingfors, en 
gränsförskjutning på Karelska näset, avträdande av utöarna i östra de
len av Finska viken samt en del av Petsamoområdet och slopande av 
gränsbefästningarna på Karelska näset. Man hade kunnat enas om en 
kompromiss, men det hela föll på kravet om stödjepunkten på sydkus
ten. Hade Finland fallit undan på den punkten hade det inneburit, att 
neutralitetspoli tiken uppgivits. Man bör också komma ihåg, att förhål-
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landet mellan Sovjetunionen och Finland var reglerat genom ett flertal 
fördrag med internationell giltighet, vilket innebar att man förutsatte 
en fredlig lösning på konflikterna. Därför ansåg sig Finlands regering 
inte ha skäl att räkna med ett omedelbart förestående krig, en uppfatt
ning som för övrigt delades av diplomatin och pressen överallt i värl
den, utom i Tyskland. 

Den 26 november 1939 framställdes från rysk sida krav på att Finland 
skulle dra tillbaka sina trupper 20-25 km från gränsen under före
vändning att en rysk trupp vid Mainilla by hade utsatts för artilleribe-
skjutning. Detta lämnades dock utan beaktande. Den 28 november 
uppsade ryske utrikesministern Molotov med omedelbar verkan non-
aggressionspakten med Finland. I gryningen den 30 november år 1939 
gick Sovjetunionens armé till anfall utmed hela den långa landgränsen 
och ryskt bombflyg flög in över Finland (Holm, N.F., 1968). 

Skillnaden mellan ländernas militära styrkeförhållanden var naturligt
vis enorm. Finlands armé var dessutom synnerligen bristfälligt utrus
tad. Pansarvärnsvapen saknades nästan fullständigt, flyget var obetyd
ligt, luftvärnsartelleri fanns inte. Signaltruppernas tekniska materiel var 
oerhört föråldrat. Större delen av reservisterna som måste rycka in fick 
använda civila kläder. Även tält saknades. Alltså återstod; "att strida 
och stupa." Finland försvarade dock sitt land med den äran under led
ning av den då sjuttiotvåårige Mannerheim och man lyckades av och 
till tränga tillbaka ryssarna. Jag avstår här från att i detalj beskriva 
själva krigshandlingarna. Det ofrånkomliga krigsslutet var en tidsfråga 
och under senvintern 1940 var Finlands resurser totalt uttömda 
(Horaberg, E., 1963). 

Den 6 mars 1940 beslöt Finlands regering att sända delegerade till 
Moskva och den 12 mars undertecknades ett fredsfördrag som var ut
format av den ryska regeringen. Den 13 mars blev det tyst vid fron
terna. Vinterkriget var genomkämpat. Fredsvillkoren var hårda och 
någon verklig känsla av fred hade man inte i Finland (Hornberg, E., 
ibid). 

Efter vinterkriget sommaren 1940 upphörde Estland, Lettland och Li
tauen att vara självständiga stater och införlivades med Sovjetunionen. 
I Finland fanns det en känsla av att landet stod inför sin undergång och 
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detta var bakgrunden till att Finland gick in i en militär allians med 
Tyskland. 

I september 1940 böljade tyska militärtransporter rulla upp genom 
Finland till sina arméfraktioner i Nordnorge. För en stor del av med
borgarna i Finland ingav pakten med Tyskland en trygghetskänsla -
även hos de som fördömde nazismen och dess metoder. Man trodde sig 
tryggat från sovjetiskt anfall när tyskarna nu upprättat militära stödje
punkter i landet. 

Den 22 juni 1941 gick Tysklands armeér utan förvarning till anfall mot 
Sovjetunionen, det tysk-ryska vänskapsfördraget hade upphört. Tron 
på en snabb och förkrossande tysk seger var utbredd och den finska 
armén kom att spela en förhållandevis betydande militär roll. Finland 
blev alltså i detta läge Tysklands bundsförvant. I mitten av juli månad 
böljade armén sätta sig i rörelse och den var nu starkare än 1939. Un
der hårda strider återerövrades de områden man förlorat 1940, men 
man gjorde inte halt vid den gamla riksgränsen. Finländska trupper 
gick in i ryska Karelen och höll där stånd i två och ett halvt år 
(Hornberg, E., ibid). 

När det tyska militära nederlaget ryckte närmare blev också Finlands 
situation militärt och politiskt extremt utsatt. I mitten av juli 1944 er
höll Finlands regering genom Sverige ett meddelande om att Sovjet
unionen var villigt att inleda fredsförhandlingar, men först måste då
varande finske presidenten Ryti avlägsnats. Han abdikerade den 1 
augusti. Det blev nu bråttom att utse en ny president och i all hast ut
sågs Mannerheim redan den 4 augusti till republikens president. Fient-
ligheterna inställdes den 4 september och den 19 september 1944 un
dertecknades ett fördrag om vapenstillestånd. Den slutliga freden slöts 
långt senare på basis av de för vapenstilleståndet fastställda villkoren 
som var hårda, men dock möjliga att uppfylla. Ett av de tyngsta kraven 
från Sovjetunionens sida var att Finland i krigets slutskede skulle 
krossa de tyska trupperna i Finland. För Finlands del innebar krigsslu
tet att fortsätta kampen inom landets gränser. I detta sammanhang blev 
förlusterna och skadorna än mer omfattande, eftersom tyskarna 
tillämpade "den brända jordens taktik" och många finska samhällen, 
särskilt i norra Finland, jämnades med marken (Persson, A., 1979). 
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Den så kallade barnhjälpen 

Sveriges krigshjälp till Finland påböljades omedelbart efter den sovje
tiska krigsförklaringen. Hjälporganisationer drogs igång på bred front. 
Det gick väldigt snabbt och redan den 11 december 1939 böljade den 
första barnflyttningen. 

9.000 barn sändes genom centrala Finlandshjälpens försorg till Sverige 
under det korta vinterkriget. När finska regeringen den 13 mars 1940 
tvingades underteckna vapenstilleståndet, påböljades återförandet av 
flyktingbarnen (Persson, A., ibid). Det sägs att det var ett telefonsamtal 
i Stockholm, som utlöste hela aktionen - ett samtal mellan fru Maja 
Sandler, maka till dåvarande utrikesministern Rickard Sandler och 
Fredrika-Bremerförbundets ordförande Hanna Rudh. Snart nog till
kom Rädda Barnens ordförande Margit Levinson i arbetet och en rad 
organisationer stötte till: Sveriges Lottakårer, Röda Korset, Fräls
ningsarmen och många andra. Barnomflyttningen blev en folkrörelse 
(Persson, A., ibid). 

Barnhjälpen fortsatte också, men nu i annan form. I januari 1941 star
tades av kommittén för finska sommarbarn fadderskapshjälp, som se
dan övergick i hjälpverksamhet. Namnet ändrades senare till Hjälp-
kommittén för Finlands barn. Avsikten med detta var att öppna sven
ska sommarhem för finska barn (Persson, A., ibid). 

I juni 1941, då Finland på nytt blev ett krigförande land, blev behovet 
ett annat. Socialministeriets barnflyttningskommitté fick i uppdrag att 
hålla i överföringen av barnen från den finska sidan och de finska bar
nen förflyttades åter till Sverige. Till att bölja med behovsprövades de 
barn som plockades ut enligt följande kriterielista: 

• Karelska barn, vilkas föräldrar återvände för att återuppbygga och 
befolka det återerövrade Karelen. 

• Barn från bombskadade hem. 
• Barn till invalider. 
• Stupades barn som inte fått fadderbarnsunderstöd. 
• Barn ur barnrikefamiljer. 
• Barn till inkallade, vars mödrar förvärvsarbetade. 
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Sveriges barnläkarförbund erbjöd sig att ta hand om sjuka barn och 
ordna med vårdplatser i Sverige. Därigenom avlastades de överfyllda 
finska sjukhusen (Edvardsen, A., 1977). I juni 1941 beslöts att de 
skolpliktiga barnen skulle återvända hem för att bölja i sina hemskolor 
till hösten. Nya direktiv kom som föreskrev att endast barn vilkas för
äldrar bestämt insisterade på hemtransport skulle hem. De flesta sven
ska fosterföräldrar som gjort barnen klara för avfärd blev alltså mer 
eller mindre ställda inför detta faktum; de måste ta hand om barnen 
under mycket längre tid än de från böljan räknat med (Persson, A., 
1979). 

År 1944 blev startpunkt för en ny masstransport av barn till Sverige. 
Nu var det bråttom. Även föräldrar som tidigare tvekat att skiljas från 
sina barn vädjade nu om att barnen skulle överföras till Sverige; totalt 
sändes drygt 70000 barn iväg. Det som nu hände har betecknats som 
"världens största bamförflyttning" (Holm, N.F., 1968). Övervägande 
delen var barn under 10 år. År 1949 fanns det drygt 15000 finska barn i 
Sverige. Omkring 1500 av dessa blev kvar. Många av barnen blev fö
remål för uppslitande processer där fosterföräldrarna vägrade släppa 
dem ifrån sig medan de biologiska föräldrarna krävde dem tillbaka. 

Det är omvittnat att många av de finska barnen förlorade fotfästet och 
förblev vilsna och rotlösa i ett själsligt ingenmansland. De blev de 
dolda offren för en välment, men oreflekterad omsorg vars följder 
ingen kunde överblicka (Edvardsen, A., 1977). 

Svenska och finska myndigheters inställning 

Vinterkriget 1939 placerade Finland i centrum för svenskarnas 
uppmärksamhet och engagemang. Villigheten att hjälpa var stark och 
folkstämningen understöddes av massmedia, som målande beskrev det 
lilla landets kamp mot övermakten. 

Det oerhört starka engagemanget för Finlands sak skapade inrikespoli
tiska spänningar. Utanför Finlands ambassad i Stockholm samlades en 
kväll, hösten 1939, människor till en sympatidemonstration. Ett par 
dagar senare protesterade tidningen Västerbottens-Kuriren mot aktio
nen och under rubriken; "inställ demonstrationen" hette det bland an
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nat; "har folk verkligen förlorat allt förstånd? Fattar de inte att tiderna 
är för allvarliga för att ge utlopp åt vilka chauvinistiska känslostäm
ningar som helst? Allvarstid kräver samhällsanda, vaksamhet 
och tystnad! Utlandet lyssnar på oss!" (Persson, A., 1979). 

Den 6 decembar 1939 höll den nybildade Finlandskommittéen ett stort 
möte på Auditorium (senare Vinterpalatset) i Stockholm och där fram
trädde ledande Finlandsaktivister. Dagen efter detta möte skrev tid
ningen Västerbottens-Kuriren; "har dessa politiska analfabeter klart 
för sig att det är kriget de leka med? Förstår de, att deras förehavande 
telegraferas till utlandet och där får gälla som uttryck för den svenska 
folkopinionen? Häromdagen publicerades ett upprop för Sverige och 
Finland, som tämligen oförblommerat, manade till modig uppslutning 
på Finlands sida. Undertecknarna äro ett 70-tal personer i bemärkt 
ställning - ungefär samma ena som man är van att se under alla andra 
upprop om Spaniens barn och kungliga födelsedagspresenter Den 
svenska aktivismen har levt upp inom två väsentligen skilda befolk
ningsskikt, nämnligen dels ett överklasskikt med "fosterländsk" 
känslogrundval och med relationer till den svenskspråkiga överklassen 
i Finland, dels också ett förhållandevis talrikt industriarbetarskikt med 
ideologisk kampinställning. Den sistnämnda beståndsdelen är den mest 
riskabla, ty den förlänar organisatörer förnimmelsen att ha folkets 
flertal med sig i sina förehavanden. Men det har de icke" (Persson, A., 
1979). 

Det rådde ett slags emotionellt krigstillstånd i Sverige, offerviljan och 
nationalismen var på sina håll mycket stor. 

Utrikesnämnden i Sverige enades till sist om att stödja Finland och re
geringen beslöt att inte avge någon neutralitetsdeklaration - något som 
man med hänsyn till den svenska utrikespolitiska linjen måste betrakta 
som ett oerhört starkt ställningstagande. 

En folkrörelse kom till som kallades "Finlandshjälpen". Pengar och 
kläder samlades in och många anmälde sig till "frivillig- kåren". Efter 
någon vecka hade närmare 2000 män anmält sig. 

Den officiella hjälpen från Sverige antog för den tiden enorma propor
tioner. Finland fick totalt under hela kriget låna av Sverige 265 miljo
ner svenska kronor. Man fick krigsmateriel för ca 40 miljoner svenska 
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kronor. Därtill kom 600 stridsvagnsminor, 500 sjunkbomber, 300 mi
nor, 32 flygplan, lastbilar, specialbilar, specialtraktorer, 50 radiosta
tioner mm. Totalt bidrog Sverige med 490 miljoner svenska kronor i 
kontanter och varor (enligt penningvärdet 1939). Detta kan ställas i 
relation till Finlands nationalbudget för samma år vilken uppgick till 
448 miljoner kronor (Holm, N.F., 1968, Hornberg, E., 1963). 

Fortsättningskriget 

I Finland bildade den finska socialministern K A Fagerholm den 3 
september 1941 en kommitté som fick namnet Socialministeriets 
bamförflyttningskommitté. Dess främsta uppgift var att organisera och 
ombesörja förflyttning av finska barn till Sverige samt välja ut de barn 
som ansågs vara i störst behov att få komma. Chef för kommittén var 
professor Elsa Bruun (Holm, N.F, 1968). 

Barnen transporterades med båt eller tåg till Sverige, samt även med 
flyg. Många barn förflyttades vid flera tillfållen, en del barn mer än tio 
gånger! Att det kunde bli flera förflyttningar för en del barn berodde på 
att socialministeriet i Finland gav order om hemtransport av barnen i 
olika perioder. Skolpliktiga barn kallades exempelvis hem av olika 
skäl; ibland stabiliserades läget i Finland och då skulle barnen hem, 
men så blossade kriget upp på nytt och då skedde återflyttning till 
Sverige. 

De flesta barnen kom från Karelen och Viborgtrakten och samlades 
upp i Helsingfors för vidare transporter. Från böljan sändes endast 
friska barn, men då Sveriges barnläkarförbund var villiga att ta emot 
även sjuka barn för vård på våra sjukhus, kom även sådana barn att 
förflyttas (Edvardsen, A., 1977). 

Till en böljan fanns ett starkt motstånd mot barnens flyttning från de 
finska föräldrarnas sida, men allt eftersom krigets påfrestningar ska
pade panik i landet blev inställningen den omvända, "alla" ville skicka 
iväg sina barn. 
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TIDIGARE UNDERSÖKNING 

En studie av psykologiska effekter hos finska 
krigsbarn 

Våren 1983 skrev jag en psykologuppsats (Lagnebro, L., 1983) om 
krigsplacerade finska barn under åren 1939-1945, med undertiteln; "en 
explorativ studie av eventuella psykologiska effekter hos dessa barn i 
vuxen ålder." 

Det är en krånglig titel men den anger klart mitt syfte med uppsatsen -
att försöka komma fram till om barnens flyttning till Sverige medförde 
psykiska återverkningar som fortfarande gör sig gällande för dem - nu 
är krigsbarnen i medelåldern eller i övre medelåldern. 

Det var en psykologisk frågeställning och den är viktig för mig också i 
den mer djupgående studie som jag nu presenterar. Jag skall först be
rätta om några av huvudresultaten från min första studie; resultaten och 
diskussionerna kring dessa avser utgöra en bakgrund till den bild som 
successivt växer fram i min avhandling. 

Undersökningen omfattade 58 personer boende i Västerbotten. När 
dessa barn överflyttades till Sverige var de i åldern 0 - 12 år och när 
undersökningen genomfördes var de i åldern 40 - 55 år. 

Syftet med studien var, som framgått, att visa på eventuella psykolo
giska konsekvenser som flyttningen kan ha medfört för dessa barn och 
som djöjt sig kvar även i vuxen ålder. Jag ville studera: 

• om uppbrottet från hemmiljön för de finska barnen var traumatiskt 
eller ej? 

• vad separat ionen från föräldrarna innebar? 
• vad förlusien av modersmålet betydde för barnens identitetsut

veckling? 
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Hela bamförflyttningen var ju ett enormt men ogenomtänkt socialt ex
periment. Därför försökte jag också bringa klarhet i de motiv som låg 
till grund för svenska och finska myndigheterns agerande, via histo
riska dokument. (Holm N.F., 1968, Hornberg, E., 1933, Persson, A., 
1979). 

I min psykologexamensuppsats använde jag mig av enkäten som data
insamlingsinstrument; (beträffande enkätens utformning se bilaga 1). 
Det är naturligtvis en metodik med klara begränsningar när man vill 
komma åt psykologiska nivåer som är svårtillgängliga, även för indi
viden själv. Mina knappa ekonomiska resurser tillät emellertid inte en 
mer tidsödande och därmed dyr undersökningsmetod. 

Jag måste emellertid framhålla även en annan begränsning - den teo
retiska. Som utgångspunkt för min enkätstudie hade jag två slags teo
retisk förförståelse som båda har beröringspunkter med «identitetsbe
greppet. Dels såg jag det som ett svårt dilemma för det finska 
krigsbarnet att bryta upp från sin hemvanda miljö, sitt fäderneland, 
dels såg jag separationen som sådan - alltså från en primärfamilj till en 
fosterfamilj - som identitetshotande. Denna förförståelse var snarare 
intuituv än grundad i teoretiska överväganden och undersökningen 
kom därmed att få en explorativ karaktär, samtidigt som möjligheterna 
till "upptäckt" av oväntade fenomen paradoxalt nog begränsades kraf
tigt. 

I den beskrivn ing som nu följer redovisar jag i första hand mina reso
nemang som de tog gestalt i samband med min förra studie. Låt mig 
bölja med att mycket kortfattat beskriva mina utgångspunkter för stu
dien och mitt material. 

Min huvudpremiss var att migration i samband med barnets kanske 
känsligaste utvecklingsperiod kan få stor betydelse för identitetsut
vecklingen. Uppbrottet från hemmiljön innebär samtidigt en introduk
tion i en annan miljö och kultur och i ett annat språk. Mina teoretiska 
diskussioner förde jag utifrån George Herbert Meads (1976) symbo
liska interaktionism, Jean Piagets (1976) teori om den kognitiva ut
vecklingen, John Bowlbys (1978) beskrivning av "attachment" - till
givenhetsbeteendets utveckling, det vill säga barnets behov att 
"överleva", bli omtyckt, inte minst av modern, samt sist men inte minst 
utifrån Anna Freuds (1973) iakttagelser av barn i London under andra 
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världskriget. Med utgångspunkt ifrån dessa referenser utförde jag en 
emipirisk undersökning med bla följande hypoteser: 

• Migrationen ger bam svårigheter med identitetsutvecklingen. 
• Migrationen ger barn svårigheter i sina djupare relationer med 

andra människor längre fram i livet. 
• Tvåspråkigheten ger konsekvenser för barn av både positiv och ne

gativ natur. 

Jag fortsatte med att föra en diskussion om hur den mänskliga identi
teten är knuten till den egna gruppen och de samspel som försiggår där. 
Identiteten formas av sociala processer, liksom den i fortsättningen 
bevaras, modifieras och omskapas av dessa. Viktigast är språket, bärare 
av emotionella upplevelser allt sedan barnets första medvetna 
kommunikation med omgivningen, senare också ett instrument för 
intellektet. 

Osäkerhet om normer och värderingar utlöser konflikt just genom att 
identitetskänslan är så hårt knuten till dem. Etnisk identitet utgör den 
del av identiteten som hänför sig till ett från omvärlden avvikande so
cialt och kulturellt system, i vilket vi blivit delaktiga från födseln ge
nom vår uppfostran. Vid uppbyggandet av den etniska identiteten 
spelar traditionsprocessen en stor roll, eftersom den alltid är knuten till 
en grupp människors under lång tid framvuxna norm- och värdesys
tem, samt dess andliga, sociala och materiella kultur. Man kan dela in 
dessa processer i tre stadier (se bland annat: Häggström, Brogegård & 
Rosander 1974): 

Ackulturation, som är en anpassning på ytan, det vill säga funktionell 
anpassning till omgivningen. I första hand manifesterad genom för
ändringar i materiell kultur och sedvänjor. 

Integration, som betyder "sammanfoga till en enhet, men delarna 
förblir sig själva." I denna samlevnad, (symbios med en psykologisk 
term) har individerna kvar sin etniska identitet, men tillåts vara olika 
andra grupper i samhället. Det yttre kännetecknet är att invandrarnas 
sociala organisation upplöses eller, när det gäller mindre grupper, ald
rig byggs upp. 
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Assimilation, som innebär att man avstår från sin egen identitet och 
övertar majoritetsgruppens normvärdessystem. Första generationens 
invandrare torde aldrig assimileras i denna betydelse; den kultur man 
vuxit upp i har ett hårt grepp om personligheten. Har assimileringspro
cessen hunnit böija, utgör detta en svårighet vid en återflyttning och 
kan ge upphov till kulturkonflikter med omvända förtecken. Det krävs 
också anpassning till de förändringar som hunnit ske i hemlandet under 
bortavaron. 

Det är angeläget för mig att markera att denna diskussion har haft stor 
betydelse för min förståelse av det material som många år senare nu 
ligger framför mig. 

Gruppen av före detta finska krigsbarn 

När jag bestämde mig för att göra den första undersökningen utgick jag 
ifrån en population som var okänd. Det visade sig ganska snart att det 
var förenat med stora svårigheter att få fram undersökningsmaterialet. 
Via Riksarkivet i Helsingfors fick jag kontakt med Pertti Kavén, själv 
krigsbarn, som gjort en liknande undersökning. 

Sommaren 1981besökte jag Riksarkivet i Helsingfors och detta var en 
upplevelse för mig. Där finns ett omfattande register över krigsbarnen, 
men tyvärr för mig skrivet på finska. Kavén kom dock till min und
sättning; dels fick jag ta del av det material som han själv då hade och 
dels kunde han översätta registret för mig från finska till svenska. Detta 
var en ovärderlig hjälp för mig. 

Jag har också besökt Riksarkivet i Stockholm för att få fram namn på 
finska krigsbarn nu boende i Västerbotten. Där kunde jag samla ihop 
en del av materialet. Genom Länsstyrelsen i Västerbotten fick jag per
sondata på alla finländare nu boende i Västerbotten. Det visade sig då 
att många av kvinnorna var inskrivna med ett annat efternamn. Alla 
församlingar i Västerbotten förutom Ålidhemsförsamlingen i Umeå 
kommun kunde emellertid hjälpa mig vidare. 

Nästa problem var att från de 376 namn jag erhållit få fram vilka som 
var krigsbarn. Trots den avancerade teknik som vi förfogar över, visade 



21 

det sig omöjligt att enkelt få veta hur många och vilka av dessa männi
skor som eventuellt var krigsbarn. Jag kontaktade då Finska föreningen 
i Umeå och i Skellefteå men av sekretesskäl lämnade de ej ut några 
uppgifter. Jag fick gå vidare genom att ringa upp människor med finskt 
efternamn och frågade om vederbörande möjligen var finskt krigsbarn 
eller om den personen kunde lämna upplysningar om eventuella finska 
krigsbarn. Detta var givetvis tidsödande, men onekligen intressant! 
Urvalet stannade vid 63 personer. Populationen kunde förväntas vara 
större, men kvinnor som är gifta med svenska män har svenskt efter
namn och det har därför varit svårigheter att nå dem. Detta gäller 
människor som i dag lever och är verksamma här i Sverige. 

Ett frågeformulär utskickades och 40 personer besvarade enkäten 
ganska omgående. Till dem som ej svarade första gången togs telefon
kontakt och ett nytt frågeformulär utskickades. Två personer vägrade 
att deltaga och tre personer besvarade ej enkäten trots ytterligare på
minnelse. Sammanlagt har 58 personer besvarat enkäten. 

Naturligtvis äi mina anspråk små när det gäller urvalets representativi
tet. Det är därför viktigt att begrunda vilka begränsningar detta medför 
för min studie. Framför allt torde bristerna i materialet begränsa möj
ligheten till kvantitativa utsagor, hur stor andel av krigsbarnen som 
upplevde separationen från familjen som traumatisk, hur många som 
fick ett positivt bemötande etc. Viktigare ändå är att jag nu efteråt ser 
den avgörande Svårigheten med en enkätundersökning i att människor 
inte lämnar ut emotionella upplevelser i skriftliga svar, dels beroende 
på en viss rädsla (vem som tar hand om materialet?) dels på grund av 
psykologiska bortträngningar (man kommer inte ihåg). En nackdel är 
också att skrivna frågor ej ger möjlighet till följdfrågor utifrån det svar 
respondenten ger, till skillnad från vad fallet är vid en kvalitativ 
undersökningsmetod där intervjuaren direkt får följa upp svaret. 

I min nya datainsamling har därför min ambition varit en helt annan. 
Jag har skapat mitt material i mina intervjuer med de före detta 
krigsbarnen för att levandegöra och dokumentera en viktig och samti
digt försummad mänsklig erfarenhetsmassa. För det syftet, som nu är 
kvalitativt, är jag mycket tillfreds med mitt urval av intervjupersoner. 
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Resultat 

I min psykologuppsats, som jag fortsättningsvis kommer att benämna 
förundersökningen, framkom att över hälften i populationen hade 
problem med att kunna kontrollera sin egen nuvarande situation på 
grund av otrygghet, dåligt självförtroende, patologiskt kontrolle-
ringstvång eller psykosomatiska symtom. De har också haft svårigheter 
med sin yrkesutbildning och har dåliga språkkunskaper. 

Detta styrkte mina hypoteser om samband mellan det ursprungliga 
traumat; Resan till Sverige, och aktuella svårigheter av typ: identi
tetsutveckling, relations- och kommunikationsstörningar (språket). 
George Herbert Meads (1976) teori pekar ju också på hur oerhört vik
tig interaktionen mellan olika individer är. Han talar om 
rollövertagande liksom om gesternas och språkets betydelse och hans 
teori ligger även till grund för förståelsen av hur medvetandet upp
kommer. 

Jag övertygades också om språkets oerhörda betydelse. Många av bar
nen hade stora språksvårigheter, både på grund av överflyttningen till 
Sverige och på grund av återflyttningen till Finland - svårigheter som 
vuxit sig fast. 

Låt mig redovisa några ytterligare reflexioner som jag presenterade i 
min förstudie: 

Jean Piaget (1976) har med en underbar formulering betecknat barnet 
som en kognitiv främling. Detta överensstämmer med min bild av 
krigsbarnen, som hade stora svårigheter att kunna förstå och begripa 
varför den egna familjen handlat så mot dem. Fortfarande, många de
cennier senare, förstod de inte heller den svenska familjens motiv. Vad 
ville egentligen den nya familjen här i Sverige med mig? 

John Bowlby (1973) beskriver separationsångest och med tanke på hur 
dåligt förberedda dessa barn var inför separationen, främst då från mo
dern eftersom fadern var ute i kriget, kunde jag finna en teoretisk 
koppling till dessa människors instabilitet och ångest, otrygghet och 
oro. Här knöt jag även an till Anna Freuds teorier (1975) som också 
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behandlar separationer, på vilket sätt de skett och under hur lång tid 
barnet varit skilt ifrån modern. 

Min huvudtolkning innebar i korthet att barnen utnyttjat psykisk bort
trängning för att uppnå en anpassning på "ytplanet". I svaren på frågan 
"Vad minns Du från Din barndoms- och uppväxtmiljö", framkom ex
empelvis att det som majoriteten ca 70%, i undersökningsgruppen kom 
ihåg från Finland i stort sett var positiva upplevelser, medan från Sve
rige de negativa minnesbilderna dominerade. Många av barnen 
upplevde skuldkänslor för att just de blev flyttade hemifrån till ett 
främmande land. De kunde därför ej tillåta sig att minnas någonting 
positivt från vistelsen i Sverige. För att emotionellt kunna hävda sig i 
sitt nya hemland, i sin nya miljö, i sin nya familj, var det däremot vik
tigt för dessa barn att tillåta sig känna starka emotionella upplevelser 
av Finland och människorna där- känna sig "grundade". 

Många i undersökningsgruppen flyttade mer än fyra gånger. Två av tre 
ansåg att det var felaktigt att flytta barnen till Sverige. Ur etnologisk 
synpunkt kan det ha varit så att assimileringsprocessen hunnit bölja 
och vid återflyttningen ledde detta till en kulturkonflikt. En paradoxal 
slutsats alltså: återvändandet innebar en främlingsupplevelse! 

Det var svårt för mig att i förundersökningen beskriva kvantitativa 
samband i mitt material, främst beroende på det låga antalet individer 
som ingick i undersökningen. Jag har dock den uppfattningen, att 
mycket av upplevelserna i samband med kriget och överflyttningarna 
till Sverige har en psykologisk karaktäristiska, i form av bortträng
ning. Jag vill därför lyfta fram några av de öppna kommentarer från 
enkäten som speglar de positiva och negativa minnen som dessa män
niskor har ifrån sin barndoms- och uppväxtmiljö. 

Jag citerar: 

* Positivt att jag begrep att finska barn togs om hand som arbets
hästar, att fosterföräldrarna tog dom finska fosterbarnen för att 
visa hur god man var, för att freda sitt samvete. 

* Finndjävel var ett ofta återkommande uttryck bland i första hand 
arbetarna. 
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* Man var tvungen säga, att man fått vissa saker av styvföräldrarna, 
trots att man till exempel plockat bär och sålt dem för att kunna 
köpa de önskade sakerna. 

* Av lärarinnan bli kallad finnblod. 

* Det som var negativt i Sverige: Återresan till Finland 

* Ångest - ibland flera veckor före avresan. 

* Jag flyttade sex gånger, jag hade inga barndomskamrater. 

* Språksvårigheter och därigenom dålig kontakt med min biologiska 
moder, min biologiske far död i kriget och modern har numera en 
ny familj med fyra nya barn. 

* Att skiljas från familjen, språksvårigheter, främlingskap. 

När jag så gick vidare i materialet och analyserade de åsikter som 
framkommit i samband med den sista frågan i frågeformuläret - där 
det fanns utrymme för personliga reflexioner om riktigheten av att 
flytta barnen till Sverige - så blev jag ytterligare stärkt i mitt anta
gande att det hos många föreligger ett mönster av bortträngning. Det 
framkom att ca 70% hade uppfattningen att det var felaktigt att över
flytta barnen till Sverige. Jag citerar även här några kommentarer: 

* Man blir rastlös, osäker, känner sig inte hemma någonstans, man 
blir på något sätt kluven. 

* Barn bör få stanna hos sina föräldrar. 

* Man hjälper barnen bäst i sin egen hemmiljö. 

* Försök få tag på en fattig familj, skicka dit mat och kläder 
(direkthjälp). Minns själv grannens familj (pappan död i kriget), 
paketen från Sverige, vilken hjälp för dem. 
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* Mitt hem i Finland, pappan hjärtsjuk, storfamilj. Vi levde på bot
ten av fattigdom. Det var bara dom rika bönderna i byn som fick 
hjälp från Röda Korset och dom packade sina bodar fulla. De var 
rika och aktade och fick förtroende att dela ut till de 
hjälpbehövande. Nästan allt behöll de för egen räkning. Jag blir 
ledsen varje gång jag ser hjälpinsamlingar. 

* Jag har ingen större referensram, men jag har förstått att några av 
de barn som kom över samtidigt som jag - att de haft det svårt när 
de återvänt till Finland - men behållit fosterföräldrakontakten i 
Sverige, med flera lojalitetskonflikter, vilket i vissa fall skadat dem. 
När jag skriver detta sitter jag och tittar på identitetshandlingar 
och andra småsaker som jag har kvar sedan den tiden. Min 
reaktion är - låt det aldrig behöva hända igen! 

* Den känslomässiga splittringen, rädslan att mista tryggheten, har 
säkert följt många krigsbarn genom hela livet. På något sätt blir 
man varken finsk eller svensk 

* Många familjer var inte lämpliga som fosterhem. Plikten och sta
tus spelade en stor roll och kärleken till barnet fattades. 

* Retad för sitt namn, dumma människor, problem att inte veta om 
man är finsk - svens/c. Bäst för barnen att få stanna i sitt hemland, 
även under krig. 

* Bättre kontroll på fosterhemmen samt uppföljning. Låta barnen 
stanna kvar tills de fullgjort sin skolgång och inte pendla mellan 
svensk och finsk skola. Det är aldrig lyckligt att flytta barn ensam 
till ett land där man inte kan språket. Jag är mycket kluven som 
människa, jag har egentligen inget hemland. 

* Finns det möjlighet bör barnen få träffa och tala sitt modersmål. 
Vi var tre bröder inom några kilometer, men vi fick aldrig träffas 
och prata vårt modersmål. 

Även om min kvantitativa analys gav vissa svar, kvarstod mycket som 
oklart. Informationen ifrån de öppna frågorna i enkätformuläret hade 
däremot gett mig mersmak och redan då förstod jag att personinter
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vjuer skulle ge en större förståelse kring mina frågeställningar, särskilt 
bilder av emotionella aspekter kring traumatiska upplevelser. 
Detta var i praktiken den första och inledande fasen i mitt avhand
lingsarbete. Jag har givit en kort historisk tillbakablick på hur Finland 
drogs in i vinterkriget 1939 och hur Finland i mars 1940 återigen blev 
ett krigförande land. Jag har därefter formulerat mina hypoteser kring 
krigsbarnens upplevelser. Jag frågade mig om krigsbarnen i dag 
upplever emotionella problem grundade i det ursprungliga traumat. 
Klarar de av att psykologiskt leva ett innehållsrikt vuxenliv trots sina 
krigsupplevelser? 

Som framgått blev resultaten från min undersökning tämligen begrän
sade, men de pekar i vart fall på en intressant teoretisk hypotes - den 
om bortträningens roll för livsanpassning. Denna har spelat en stor roll 
för mig då jag gått vidare i min datainsamling. 

Ett par viktiga slutsatser från den första undersökningen är följande: 

• Att en klar majoritet i urvalet, ca 70%, anser att det var felaktigt att 
överflytta barnen från Finland till Sverige. 

• Att åldern vid överflyttningen spelat en viss roll så till vida att ju 
äldre barnen var vid överflyttningen, desto starkare medvetna 
emotionella upplevelser finns kvar i vuxenlivet. 

Med detta resultat från förundersökningen i bagaget kände jag mig 
beredd att fortsätta arbetet genom att genomföra muntliga djupinter
vjuer med samma undersökningsgrupp som den från vilken jag här har 
redovisat resultat. 

Jag kommer att disponera min fortsatta framställning enligt följande: 

I det kapitel som närmast följer redovisar jag vissa centrala teoretiska 
överväganden och mitt val av metodologi. Jag genomför också en 
första presentation av mitt empiriska material utifrån mina huvudkate
gorier: a) Resan till Sverige, b) Vart hör jag? c) Vems barn var jag? 
samt d) Barndomen som symbolisk representation. 

Nästa del av avhandlingen handlar om metod och material och här 
presenteras min undersökningsdesign. Därefter redovisas i del 2 mina 
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empiriska resultat, där strukturen i presentationen följer mina huvud
kategorier. Avhandlingen avslutas med en sammanfattande diskussion 
och ett försök att syntetisera mina resultat. 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Huvudkategorierna 

Som i "alla andra" undersökningar ingår i mitt arbete såväl empiriska 
som teoretiska inslag. I forskarmödan ingår att finna ett sätt att få dessa 
båda"språk" att tala med varandra - det empiriska och det teoretiska 
språket. Det bör ske en växelverkan, men hur ser den ut i det konkreta 
fallet, i min studie? 

Jag skulle vilja karakterisera min studie så att den i ovanligt hög grad 
består av en mängd emperi som är relativt litet förreflekterad. Givetvis 
finns där, som framgått, en såväl praktisk^ som teoretisk förförståelse, 
men jag har ansträngt mig för att tolka mina emperi så öppet och för
utsättningslöst som möjligt. Jag har velat hitta även sådant som jag inte 
medvetet sökt i mitt material. De teorier och perspektiv som jag haft 
med mig i bagaget är inte desto mindre inmängda i mina frågor och i 
mitt sätt att kommunicera med de personerjag intervjuat, i mitt sätt att 
förstå och reagera på deras svar. 

Jag kommer att disponera min kommande resultatpresentation enligt 
följande: i ett första steg formulerar jag , vilket jag redan till viss del 
gjort, mina huvudkategorier. De är, som framgått, till viss del förre
flekterade men samtidigt resultatet av en öppen^ kodningsprocess och 
naturliga^ utifrån intervjupersonernas berättelser. De följer deras liv 

3 Jag är själv fosterbarn och har upplevt klara bearbetningssvårigheter. 

4 Glaser, B., & Strauss, A., (1967), Strauss, A., & Corbin, J., (1990) Basics 
of Qualitative Research. Grounded Theory Procedures and Techniques, Sage 
Publications, London. Se också: Starrin, B. m.fl., Från upptäckt till 
presentation. Om kvalitativ metod och teorigenerering på empirisk grund, 
Studentlitteratur, Lund. 

5 Lincoln, Y., & Guba, E., (1985) 
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och den värdering de gör av vad de varit med om. Den första hu
vudkategorin är: Resan till Sverige, det vill säga själva startpunkten av 
traumatiska händelser. Den andra huvudkategorin är mera existentiell 
och handlar om tillhörighet. Jag benämner denna kategori: Vart hör 
jag? Den tredje huvudkategorin rör identifikationen, den/de man 
identifierar sig med: Vems barn var jag? Den ijärde huvudkategorin 
slutligen handlar om hur intervjupersonerna värderar sin barndom och 
vad de varit med om. Den speglar deras subjektiva erfarenheter och 
minnen av de sociala sammanhang man upplevt. Här spelar språket i 
vid mening en viktig roll och jag benämner den: Barndomen som 
symbolisk representation. Dessa huvudkategorier utgör skelettet i 
min resultatpresentation och står som rubriker i min framställning. I ett 
andra steg och inom mina fyra huvudkategorier identifierar jag därefter 
först signifikanta aspekter för att därefter klassificera materialet i 
olika upplevelsekategorier. 

Jag går nu över till att lite närmare presentera mina fyra huvudkatego
rier (teman) och de viktigaste begrepp och tolkningsramar inom vaije 
kategori som jag kommer att använda mig av när jag tolkar och 
bearbetar mina resultat. 

1. Resan till Sverige 

I mitt inledande kapitel skrev jag att de finska krigsbarnens problema
tik är en separationsproblematik och att en förståelse av deras sitaution 
i det förgångna - när de var/blev krigsbarn - måste komma från de 
teorier om separationens konsekvenser som är utarbetade inom psyko
login. 

Separations- och individuationsprocessen innebär knutpunkter för 
struktureringen, mognaden och utvecklingen och där vissa händelser 
har en speciellt traumatisk effekt. Exempel på detta är en alltför tidig 
differentiering av jagkärnorna, brist på uppmuntran från omgivningen 
och ökad icke neutraliserad aggression i den tidiga övningsperioden 
(Mahler, M., 1975). Som ett exempel: modern som vägrar släppa ifrån 
sig barnets kropp i den första närmandekrisen. I närmandefasen, som 
varar från 14-15 månaders ålder upp till 24 månader eller längre, upp
lever barnet modern som en separat individ och efter utflykter på egen 
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hand återvänder barnet till henne. I denna övningsfas upplever barnet 
en växlande medvetenhet om avskildheten och sårbarheten. Det är 
vanligt med negativa reaktioner på skilsmässan. Modern kan inte utan 
svårighet ersättas av andra, inte ens av människor som är bekanta för 
barnet. Denna fas kulminerar ofta i en mer eller mindre övergående 
närmandekris, vars "lösning" har stor betydelse för utvecklingen. I 
kliniska sammanhang har man funnit konstellationer där traumatiska 
situationer förblev inaktiva till dess att utvecklingen nådde olika knut
punkter eller "vägskäl" i utvecklingsförloppet. Detta innebär alltså att 
ett barn kan tillfogas psykiska skador under olika faser av separations-
och individuationsutvecklingen. Den traumatiska effekten gör sig 
gällande vid särskilt viktiga övergångsskeden och en dålig (eller ingen) 
bearbetningsmöjlighet innebär att det ursprungliga traumatiska temat 
fördjupas. 

Genom hela förloppet av separations/individuationsprocessen är en av 
de viktigaste uppgifterna för det växande jaget att klara den aggressiva 
driften, samtidigt som medvetandet om avskildheten gradvis tilltar. 
Denna medvetenhet, jagets strukturering, individuationen och se
parationen är parallella. Barnet kan lättare acceptera avskildheten utan 
rädsla för objektförlust, förlust av objektets kärlek, separations- ka-
straktionsångest om barnet kan neutralisera sin energi utan alltför star
ka inslag av ambivalens (Mahler, M. 1984). Detta innebär att självet 
böljar investera i en sund sekundär narcissism, vilket möjliggör att 
jagutrustningen når fram till sekundär autonom. Objektvärlden blir då 
laddad med ett visst mått av neutraliserad libido vilket underlättar 
uppkomsten av sublimering (Kris, E. 1955). Har de finska barnen upp
nått en sådan objektkonstans vid separationsutvecklingen? Jag åter
kommer till detta. 

Separationen och individuationen är beroende av människans symbio-
tiska ursprung, av symbiosen med en annan människa, främst modern. 
I vaije människas primärt ursprungliga och omedvetna tillstånd finns 
en längtan efter faktiska eller inbillade tillstånd där alla önskningar är 
uppfyllda, ett skyddat tillstånd av primär identifikation. Den fortskri
dande personlighetsutvecklingen är oerhört komplicerad, människan 
skall ju som separat individ anpassa sig till de ständigt växande faror 
som hotar oss som lever i en väsentligen "fientlig" värld. Ingen männi
ska kan därför förvänta sig att gå igenom separa-
tions/individuationsprocessen utan kriser och gå in i den oidipala fasen 
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utan utvecklingssvårigheter. Inför de olika utvecklingsstadierna i 
människans liv sker en regression, en slags avcheckning inför nästa 
stadium och det är viktigt att så sker (Mahler, M., 1975). Denna pro
cess pågår under ett helt människoliv, men är mest påtaglig under 
barndomsåren. Har då de finska krigsbarnen insett betydelsen av vad 
som kvarstår från den symbiotiska perioden och från separations- in-
dividuationsperioden? Ja, många av dem är medvetna om att deras 
neurotiska symtom under uppväxttiden och senare i livet har sin grund 
i upplevelser under separations- och individuationsprocessen. 

Jag vill ytterligare belysa några mycket viktiga ångestframkallande 
tillstånd under barndomen; rädslan för objektförlust, att förlora objek
tets kärlek (det vill säga kärleksobjektet, främst mamman) samt brister 
i kontinuiteten, i föräldrarnas gillande respektive ogillande. 

Av stor och central betydelse för barnets utveckling är om mamman 
försvinner under en längre period, avlider, eller om barnet läggs in på 
sjukhus utan att föräldrarna är med. Eller som det blev för de finska 
krigsbarnen, att sändas till ett annat land utan föräldrarnas beskydd. 
För de finska krigsbarnen skapade detta varierande grad av skuldkäns
lor: Har jag varit olydig mot mina föräldrar? Varför skall just jag 
åka? Särskilt förskolebarn karakteriseras av denna egocentricitet. Den 
vänds i detta fall emot barnet själv och yttrar sig i oförmåga och svå
righet att sätta sig in i andra människors sätt att reagera. 

En annan svår upplevelse under barndomstiden med konsekvenser för 
barnets karaktärsutveckling är om barnet utsätts för många olika vård-
nadshavare/identifikationsobjekt. Denna rubbning i en livsviktig kon
tinuitet hindrar barnet från att ta in och pröva verklighetens gränser 
(Bowlby, J., 1978, Böljeson, B., 1974). 

På vilket sätt reagerade de finska krigsbarnen vid separationen hem
ifrån och inför anpassningen till det nya hemmet? Ofta tog sig deras 
separationsreaktioner uttryck i sänkt sinnesstämning som ofta kulmi
nerade i förtvivlad gråt eller tyst accepterande. Men dessa reaktioner 
undvek barnen att visa öppet. Fosterföräldrarna kunde då uppfatta att 
barnet hade anpassat sig till den nya miljön och den nya situationen. 

I den inledande fasen i separationens krisförlopp inträder ett tillstånd 
där ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräck
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liga för att kunna bemästra den aktuella situationen. Vi kan här tala om 
två slags kriser; traumatisk kris och utvecklingskris. 

Den traumatiska krisen kan definieras som en psykisk situation som 
individen helt plötsligt befinner sig i på grund av yttre händelser som 
han ej rår över och som upplevs hotande för den fysiska existensen, 
den sociala identiteten och tryggheten. Utvecklingskriser däremot på
går under hela vårt människoliv, så länge vi har vår mentala hälsa i be
håll. I vuxenlivet talar vi om omprövningsperioder som puberteten, 
småbarnsföräldraperioden, medelåldern, pensionsåldern. Under dessa 
perioder ökar ångestbenägenheten och hos barn kan detta ibland upp
fattas som psykiska störningar. Det kan röra sig om nattoro hos två
åringen, tillfällig sängvätning hos ett tidigare torrt barn, rädsla för att 
gå ut hos en sexåring etc. (Cullberg, J., 1984). Sådana beteenden är 
ofta, som Anna Freud (1981) beskriver det, uttryck för att barnet står i 
begrepp att ta ett nytt utvecklingssteg - i samband därmed ökar 
ångestbenägenheten. 

De finska krigsbarnen upplevde traumatiska kriser när de blev finska 
krigsbarn, när resan till Sverige påböljades, kriser som också fortplan
tade sig till försvårade utvecklingskriser längre fram i livet. 

I psykoanalysen talar man om tre omständigheter som kan utlösa en 
traumatisk kris; förlust eller hot om förlust, kränkning eller hot om 
kränkning eller en genomlevd katastrof (Cullberg, J., 1984). Vid avre
san från Finland upplevde många av barnen hot om förlust eller förlust 
när de förstod att de skulle lämna sin familj, sitt hemland, sitt språk. 
Därefter konfronterades de med ett främmande språk, nya människor, 
nya miljöer. I den akuta fasen var upplevelserna ofta chockartade, bar
nen kom in i ett stadium där all deras psykiska energi upptogs av 
orienteringen i tillvaron. En del barn reagerade våldsamt, skrek, rusade 
omkring i panik, klängde på någon medmänniska. Syskon trängde ihop 
sig och vägrade att släppa varandras händer. Det var svårt för de 
föräldrar som lämnade ifrån sig sina barn, liksom det även var svårt för 
de blivande fosterföräldrarna att möta dessa uttryck för smärta 
och/eller förvirring. Andra barn verkade ytligt sett oberörda, men inom 
dem kunde allt vara kaos. Nästa fas brukade inträffa ganska snart, re
aktionsfasen, där den nakna smärtan över vad som hänt bryter fram i 
hela sin vidd och detta stadium kan vara från några veckor upp till flera 
månader. De finska krigsbarn som upplevde en traumatisk kris reage
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rade med sömnstörningar, aptitstörningar, drog sig undan i någon liten 
vrå för sig själva, undvek kroppskontakter. Reaktionen kunde också 
vara depressiv förtvivlan, en längtan bort ifrån alltihopa (Mahler, M., 
1975). Så småningom böljade en bearbetning ske på så sätt att smärtan 
kunde hållas borta under längre eller kortare perioder. Behovet att lära 
sig svenska språket, att försöka anpassa sig till nya förhållanden, det 
vill säga bearbetningsfasen påbörjades. Denna bearbetning kunde pågå 
olika länge och berodde i hög grad på den yttre livssistuationen, 
Framför allt på vilka förutsättningar det fanns för de finska krigsbarnen 
att få stöd, få förståelse. Senare i livet kunde olösta kriser inkapslas i 
sorg över det inträffade. 

Många barn upplevde den kränkning det innebar att tvingas bli helt 
beroende av andra människors godtycke. Barnen befann sig verkligen i 
underläge, dels var de finnar, dels var de krigsbarn. Ville verkligen 
fosterföräldrarna ha dem? Var det en önskan eller var det ett tvång? 

Jag har tecknat en generell bakgrund inför en fortsatt tolkning av mitt 
intervjumaterial, primärt betraktat ur ett objektrelationsperspektfv. 
Denna generella bild har naturligtvis många olika individuella firam-
trädelseformer beroende på att barnen var mycket olika utsatta för se
parationens påfrestningar. Också deras möte med de nya föräldrarna i 
det nya hemmet uppvisade stora skillnader. 

2. Vart hör jag? 

Denna huvudkategori handlar som framgått om de finska krigsbarnens 
etniskt kulturella tillhörighet och de svårigheter som separationen ge
nererat kring denna. Den är nära relaterad till, eller utgör kanske snara
re en inledning till, den identifikationsproblematik som kommer att 
behandlas i nästkommande huvudkategori - det vill säga, relationen 
till de inblandade familjerna och där främst mödrarna. Sökandet efter 
den egna identiteten är för de finska krigsbarnens livstolkning en oer
hört väsentlig upplevelse som alltför sällan belysts och diskuterats. 

Problematiken har emellertid upplevt en ränessans under de senaste 
decennierna. Uppmärksamheten väcktes kanske främst i samband med 
publiceringen av romanen "Rötter". I denna framställning beskrivs 
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starka drivkrafter hos den svarta befolkningen i USA att återfinna den 
sociala och psykologiska utgångspunkten i sina liv genom att 
"återvända" till ursprungsmiljön Afrika (Haley, A., 1976). Naturligt
vis är begreppet "rötter" en bra metafor för detta ursprungliga, från 
vilket livet och livsomständigheterna avskärmar människan. Man 
samtidigt är metaforen "rötter" socialt intetsägande beträffande de 
psykologiska omständigheter som så att säga är hemlöshetens villkor. 

Jag föreställer mig saken på ungefär följande sätt. Den primära relatio
nen mor-barn skapar de inre psykiska gestalterna hos barnet i olika fa
ser och etapper, men samtidigt konstituerar också denna första rela
tionen det viktigaste elementet i individens hela omvärldsuppfattning. 
Individens omvärld utgör i sitt nav en relation! Mina ord blir fyrkan
tiga då jag försöker formulera denna "sanning" - men poängen med 
mitt resonemang är att omvärlden inte finns utanför, utan att denna -
relationen - är själva organisationsprincipen för individens tolkning av 
sin omvärld. Denna omvärldstolkning bidrar senare till att vara en 
dialektisk referenspunkt för individens indentitetsutveckling. För att 
denna utvecklingens dialektik skall fungera krävs med andra ord en 
underliggande och fungerande primär relation, vilken ger individen 
trygghet att låta sig själv möta världen. 

Vilken underliggande primär relation hade då de finska krigsbarnen 
när de fick uppleva ett totalt utbyte av sin omvärld, när de saknade 
klara signaler om: "I vilken värld lever jag?" och "Vilken värld är 
min?" Det är allmänt accepterat att kulturella förändringar av denna 
typ kan få dramatiska konsekvenser för identitetsbildningen, men frå
gan är naturligtvis; Kan jag ett halvt sekel efter dessa händelser tolka 
och bedöma vad som hänt? 

Rent praktiskt har jag här gått till väga så att jag sökt avgöra om den 
person jag intervjuar anger en tydlig psykologisk identitet med an
knytning till det svenska hemmet eller samhället, eller om det i stället 
är ursprungsmiljön i Finland som fortfarande utgör individens psyko
logiska referensram eller; Är intervjupersonen ambivalent kring dessa 
frågor? 

Barn identifierar sig på olika stadier av sin utveckling med sådana si
dor hos andra människor som de själva i verkligheten eller i sin fantasi 
mest påverkas av (Eriksson, E.H., 1977). Dessa identifikationer är inte 
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alltid socialt accepterade men de engagerar den infantila fantasin, vil
ken så småningom träder tillbaka för mer realistiska omdömen. Äldre 
barn kan uppfatta och förstå en hel rad av psykologiska roller, alltifrån 
yngre syskon, till far- och morföräldrar och andra som tillhör familjen 
i vidare mening. Barnet identifierar sig med många olika människor i 
flera olika avseenden och bygger upp en slags hierarki av förhopp
ningar som de senare i livet försöker få verifierade. Kulturella- och 
livshistoriska transformationer kan få dramatiska konsekvenser för 
identitetsbildningen, då de kan bryta sönder det inre sammanhanget i 
detta mönster. 

För att ge barnet en främsta trygg stomme av självkänsla när barnet 
sträcker sig mot sitt kärleksobjekt; modersbestalten, är det oerhört vik
tigt med en tillfredsställande ömsesidighet. Får barnet uppleva ett till
fredsställande samspel med förtroendeingivande psykiska represen
tanter har det stor betydelse för barnet förmåga att vara någon som kan 
knyta an. Många av de finska krigsbarnen har svårigheter i detta avse
ende på grund av förluster av kärleksobjekt och de kultu
rella/livshistoriska förändringar som skedde under denna period. Där
till kom i vissa fall avsaknad av tillfredsställande ömsesidighet i de nya 
objektrelationeran. I detta läge kan ett selektivt förkastande av barn
domsidentifikationerna uppstå. Detta hänger samman med den process 
varigenom ett samhälle identifierar den unga individen, samtidigt som 
samhället känner sig erkänt av individen. Samhällets sätt att identifiera 
individen stämmer alltså mer eller mindre väl med individens sätt att 
identifiera sig med andra (Westin, C., 1973). De finska krigsbarnen 
upplevde en kluvenhet. Deras tidigare upplevelser och identifikation 
hörde hemma i ett annat samhälle, en annan kultur, miljö och i ett an
nat språk. De första månaderna i Sverige var de finska krigsbarnen ofta 
tysta och slutna och helt koncentrerade på att försöka tillskansa sig det 
nya språket så korrekt som möjligt för att bättre bli accepterade av 
svenskarna. Som jag påpekat tidigare upplever många av dessa krigs
barn en kluvenhet, en ambivalens i sin identitet. Till vilket samhälle 
hör jag egentligen, till det svenska eller till det finska? 
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3. Vems barn var jag? 

Min diskussion i detta avsnitt vill jag föra utifrån människans sym-
biotiska ursprung, det vill säga symbiosen med en annan människa, 
främst modern. Barnet som upplever en objektförlust reagerar med en 
störning i personlighetsutvecklingen, vilken i sin tur beror på att sepa
rationen och individuationen är beroende av den primära symbiosen 
med primärobjektet. Ett försvar man ofta finner i närmandefasen; 
nämligen "splitting" tydliggör förloppet. En viss jagutveckling har 
uppnåtts. Barnet kan uppleva den frånvarande modern som enbart god, 
medan andra människor upplevs som enbart onda. Barnet förskjuter då 
sina aggressioner till den del av omvärlden som inte är modern, sam
tidigt som det överdriver sin kärlek till den frånvarande och efterläng
tade modern, det vill säga överidealiserar. 

I utvecklingshänseende, under den normala separations-individua-
tionsprocessen, är det av stor vikt att etablera både en viss objektkon
stans och en viss självkonstans, det vill säga en hållfast individualitet. 
Det uppstår en identitetskänsla på två olika plan; medvetandet om att 
ha en separat och individuell existens samt ett gryende medvetande om 
en könsbestämd självidentitet (Mahler, M., 1975). 

Barnet har en medfödd förmåga att delta i den symbiotiska relationen. 
I en normal symbiotisk fas är det oerhört väsentligt med moderns till
gänglighet. Stämmer relationen kan barnet upprätta intrapsykiska för
bindelser mellan minnesspåren av ett mänskligt ansikte och behovs
tillfredsställelsen. I barnets olika utvecklingsstadier, speciellt i när
mandefasen, upplevs modern som en separat individ och barnet åter
vänder regelmässigt till henne inför vaije ny utvecklingsfas. I och med 
detta blir barnet mer och mer medvetet om avskildheten men även om 
sårbarheten. Det är därför vanligt med negativa reaktioner också på 
korta skilsmässor. Inte minst handlar det vid separationer om att kunna 
ersätta modern med någon annan vuxen person. 

Mahler (1975) beskriver här en positiv omständighet i den främlings
reaktion som uppstår när barnet upplever andra än modern; nämligen, 
att jaget är beroende av sensomotoriska, ja, nästan kognitiva funktioner 
som innebär mycket mera än ångest. Främlingen väcker förutom ång
est även lindring eller kanske till och med oemotståndlig nyfikenhet. 
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Detta innebär att nyfikenhet och intresse för det nya och ovanliga har 
lika mycket del i främlingsrelationen som ångest och vaksamhet. En 
del av de finska krigsbarnen har också berättat om spänningen och ny
fikenheten inför det okända att få resa till Sverige. Beskrivningen av 
"splitting" som en försvarsreaktion i närmandefasen - som en reaktion 
mot aktualisering av symbiotisk objektförlust - har stor plats i lit
teraturen. Bland annat utgår diagnosen; borderlinetillstånd ofta från 
händelseförloppet under denna fas. 

Splittingfenomenet är alltså kulmen på ett drama mellan barnet och 
modern; begreppet infogar däremot inte de händelser som rör barnets 
möte med de nya föräldrarna. Jag tror emellertid att man kan föra över 
begreppet splitting till att också gälla barnets kluvna förhållningssätt 
till två föräldrar, de ursprungliga och de nya. Splitting innebär en till
delning av gott och ont, av allt eller intet eller till endera av dessa och 
denna splittingtendens är alltså det psykologiska innehållet i frågan: 
Vems barn var jag? (Segal, H., 1974). 

En problematik som berörts tämligen knapphändigt i litteraturen är 
barnets reaktioner på skilsmässa och könsrelationernas betydelse. Hur 
reagerar flickan respektive pojken på separationen ifrån modern res
pektive fadern? Blir konsekvenserna artskilda? (Böljeson, B., 1980). 
En samspelsmodell som är extra farlig i samband med barnets separa
tion är till exempel den där den vuxne knyter relationens upphörande 
till barnets upplevelse av skuld - just för relationens upphörande 
(Böljeson, B., 1980). 

Den relation som gällt mellan barnet och de biologiska föräldrarna in
för separationen är naturligtvis av stor vikt för det finska krigsbarnet. 
Har samspelet, relationerna dem emellan varit goda betyder det mycket 
för barnets identitietsutveckling och för dess förmåga att bilda nya re
lationer, införliva sig själv i omvärlden, i en ny miljö, en ny kultur och 
i ett nytt språk. Händelseförloppet i samband med en separation är 
oerhört komplicerat och barnets "psykiska speglar" mot omvärlden 
och de inre självrepresentationerna riskerar krossas. 

När man talar om de psykologiska föräldra-barnrelationerna skall man 
också hålla i minnet att om relationerna är emotionellt ensidiga så blir 
de också ofullgångna. Både barn och föräldrar måste ha ömsesidiga 
emotionella roller i varandras liv. Ett barn som blir älskat och uppskat
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tat kan därmed utveckla en sund självuppskattning. Det är också vik
tigt att barnet kan upprätta psykiska representationer, känslomässiga 
bilder av föräldrarna när dessa inte är närvarande, för att så småningom 
identifiera sig med deras värderingar som då kan ge stabilitet åt barnets 
inre struktur. Både föräldrar och barn bidrar med en kombination av 
kärleksfulla och fientliga känslor och detta karakteriserar det emotio
nella livet hos alla människor, vare sig de är mogna eller omogna. 
Svårast kan detta bli under puberteten och då för båda parter (Eriksson, 
E.H., 1977). 

Att vara en bra föräldrer psykologiskt sett är att verkligen bry sig om 
barnet. En passiv frånvarande vuxen, oavsett om han är biologisk-, 
foster- eller adoptivförälder, kan aldrig upprätthålla det dagliga sam
spelet med barnet i form av kamratskap och gemensamma upplevelser 
(Hydén, L-C, 1982). 

Det är som framgått viktigt för barnets normala utveckling att det finns 
kontinuitet i relationer och miljöpåverkan. Om barnet före 18 måna-
dems ålder upplever "splitting" i kontinuiteten kan detta leda till mat
vägran, matsmältningsbesvär, sömnsvårigheter, skrikighet eller 
liknande symptom. Genom hela barn- och uppväxttiden går som en 
röd tråd kontinuiteten. Den är värdefull just därför att de emotionella 
banden är spröda och ömtåliga, särskilt under de tidiga åren och det 
kräver stabila yttre förhållanden. 

Ett barn under två års ålder som upplever föräldrarnas frånvaro kan re
dan efter några dagar bli alldeles överväldigad och uppleva detta som 
en mycket lång tidsperiod. Det söker kanske tröst i någon sak som på
minner om modern. För ett barn under fem år kan en bortovaro från 
föräldrarna på två månader upplevas ofattbar och en bortovaro på sex 
månader eller mer för det yngre skolbarnet upplevs på ungefär samma 
sätt. Barnet upplever en given tidsperiod helt enligt sina subjektiva 
känslor av otålighet och frustrering. Konsekvensen av föräldrarnas 
frånvaro beror alltså på tidslängden, hur ofta och i vilken utvecklings
period barnet befinner sig. 

För de finska krigsbarnen var det som framgått inte alltid lätt att bli 
accepterade av sin omgivning. Barnet kanske inte var precis vad fos
terföräldrarna hade längtat efter, eller hade förväntat sig. Det finska 
barnet var inte alltid något efterlängtat barn. Det rådde ovisshet om hur 
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länge barnet skulle stanna i det nya hemmet och detta skapade också 
svårigheter att erbjuda kontinuerlig uppfostran. Krigshändelser med 
mera skapade naturligtvis oro hos människorna. Det är viktigt att för
söka förstå att barn har behov av trygghet och stabila hem- och famil
jeförhållanden. Kunde då detta ordnas i Sverige och vad minns barnen 
av det de varit med om? 

4. Barndomen som symbolisk representation 

Mitt sista tema rör barndomen som erfarenhetsmaterial och den bety
delse detta får som referenspunkt för den vuxne individen i hetmes 
strävan att orientera sig i olika sociala sammanhang. Det handlar, för 
att tala med den amerikanske strukturfunktionalisten Talcott Parsons 
(1951)6, om att man i barndomen intemaliserar vissa grundläggande 
motivations- och värdestrukturer som längre fram i livet fungerar som 
styrmedel i valsituationer. Dessa grundläggande strukturer är av såväl 
kognitiv som emotionell natur och orienteringsmönstren kan röra mo
raluppfattningar, sätt att bli bekräftad på eller helt enkelt förhållnings
sätt till vad som är sant och falskt o. dyl. Barndomen lever här med på 
två sätt; Dels i form av de internaliserigar som lagrats i personligheten, 
men dels också i form av sitt symbolvärde. Den representerar den 
fasta grund man som vuxen kan gå tillbaka till när man bedömer sig 
själv och sitt agerande i olika situationer och är denna grund lös, för
trängd eller kluven försämras orienteringsförmågan i det sociala kon-
textet och därmed det sociala samspelet eller kommunikationen. 

Barnet förvärvar efterhand någon form av moralisk världsuppfattning 
och kan exempelvis differentiera mellan ont och gott, det blir en social 
varelse. I det sociala systemet upplever barnet genom självmedvetan
det hur det kommer till insikt om olika emotionella gensvar. Barnet 
upplever glädje och bekymmer, sorg, raseri, bitterhet. Det vänder sig 
till vuxna människor inte bara på grund av de yttre omständigheterna, 
utan även på grund av inre tillstånd och upplevelser. Barnet behöver ett 

6 För en mycket gedigen genomgäng av Talcott Parsons sociologi, se: Rund
blad, B., (1967) Talcott Parsons, i: Asplund, J., (red) Sociologiska teorier -
Studier i sociologins historia, Almqvist & Wiksell Förlag AB, Stockholm. 



40 

språk för att kunna verbalisera de inre upplevelserna och meddela dem 
till vuxna. 

Anita Cederström och Marie Hessle (1980) hävdar att många barn i 
fosterhem utvecklar en ytanpassning som skiljer sig från barnets 
önskvärda djupanpassning. Den förstnämnda betraktas som en tillfäl
lig "lösning" på motstridiga känslor och upplevelser. Man talar om en 
överlevnadsstrategi, barnet skaffar sig ett förhållningssätt för att på 
ytan ge sken av en anpassning som det faktiskt inte uppnått. Anpass
ning kan också betraktas som en dynamisk process där individen för
söker anpassa sig till förändringar i miljö, kultur och egna upplevelser. 
Denna anpassningsprocess är individens försök till konfliktlösning 
utifrån egna behov och omgivningens krav. Motsättningen mellan in
dividens behov, de inre kraven och omgivningens krav är med andra 
ord drivkraften i denna anpassningsprocess. Det är många faktorer som 
spelar roll i processen, bland annat arten av de yttre kraven, det vill 
säga individens relation till de som har tolkningsföreträde, liksom arten 
av de inre kraven, biologiska och psykologiska behov, samt den psy
kologiska strukturen, kunskaper, perception (Westin, C., 1981). 

Cederström och Hessle (1980) utvecklar vidare begreppet marginalsi
tuation och jag citerar: "En marginalsituation definieras av att indivi
den befinner sig mellan två olika grupper, vilka skiljer sig i något eller 
några viktiga avseenden, exempelvis kultur, språk, normer, politik eller 
religiös tillhörighet. Individen har tillhört den ena gruppen, vi kan 
kalla den minoritetsgruppen och strävar mot att tillhöra och bli med
lem i den andra gruppen, majoritetsgruppen. Samtidigt som han är på 
väg från den egna gruppen, vilket han inte längre vill eller kan tillhöra, 
blir han inte acccepterad av majoritetsgruppens medlemmar som en 
fullvärdig medlem. Han kommer att stå med en fot i varje grupp utan 
någon verklig förankring i någondera." 

Den inre konflikt som marginalsituationen skapar hos individen be
skriver alltå Cederström och Hessle (ibid) som ett spel mellan olika ni
våer inom barnet, som ett spänningsförhållande mellan yt-och djup
anpassning. Detta uttrycks hos individen via så kallade marginalsym
tom: "dubbel identitet, ambivalens i attityd gentemot det gamla och 
det nya livet, överdriven självmedvetenhet, översocialt beteende, ökad 
sårbarhet, isolering, tendens att sluta sig till grupper och människor 
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som befinner sig i en liknande situation etc. De hävdar vidare att man 
hos fosterbarn återfinner dessa symtom i mycket stor utsträckning och 
att invandrarbarns situation på många sätt kan liknas vid fosterbarns. 

Föräldrarnas och omgivningens inställning till varandra är också avgö
rande för barnets utveckling. Om barnet känner av nedvärdering eller 
fientlighet från någondera hållet så står det inför slitsamma lojalitets
konflikter. De finska krigsbarnen fick exempelvis vid många tillfällen 
känna av att dels var de finnar, dels krigsbarn, dels heller inte alltid ef
terlängtade barn. 

Upplever barnen sin situation på detta sätt blir identitetsbilden kon-
fliktfylld. Upplevs föräldrarna inte som godtagbara förebilder kan detta 
bli förödande. Barnet kan då finna en lösning genom att dela upp värl
den i två skilda och slutna rum; hemmet på den ena sidan och om
givningen på den andra. Detta kräver kluvenhet, dubbla identiteter, 
oäkthet, konturlöshet. Barnet kan tvingas förneka sina rötter, "hata" 
sitt ursprung. Kring de finska krigsbarn som genom bortträngning ej 
har några klara minnesbilder från sina finska hem, ingenting ifrån 
transporten till Sverige och ej heller något ifrån den första tiden i det 
nya hemlandet, de nya familjerna, kan kanske detta resonemang leda 
ett stycke på väg mot förståelse. 

Carl Rodgers (1960) ger en klarsynt tolkning av det sätt på vilket för
äldrar förhåller sig till sina barn. Han talar om betingat accepterande -
när barnet uppträder som föräldrarna vill. Barnet är beroende av att bli 
omtyckt och kommer att bete sig som omgivningen vill. Behovet av att 
vara omtyckt är viktigare än strävan efter självförverkligande. I kon
flikten mellan jaget och behovet av att vara omtyckt och accepterat 
"förlorar" därmed jaget. Rodgers avser med obetingat accepterande att 
föräldrarna tycker om sitt barn oavsett vad barnet gör. Det får då sitt 
behov av accepterande tillfredsställt. Rodgers tankefigur stämmer väl 
överens med vad Alice Miller (1980) skrivit om den villkorade kärle
ken, en "kärlek" som skapar en särskild sorts beroende från barnets 
sida eftersom den alltid innehåller hot om sitt upphörande. 

Med detta har jag presenterat mina fyra huvudkategorier och de tolk
ningsramar som jag primärt kommer att använda mig av fortsättnings
vis - min teoretiska förförståelse. Nu följer ett kapitel där jag litet mera 
ingående presenterar de metodologiska verktyg jag utnyttjat. 
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DEL 2 

OM METODEN 
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MATERIAL OCH METOD 

Inledning 

Materialet och datainsamlingen omfattar 65 personer med finskt ur
sprung boende i Västerbotten. Av dem har, som framgått, 56 personer 
ingått i den första undersökningen 1983. Antalet personer har således 
ökat med nio personer beroende på att de hört talas om den nuvarande 
undersökningen och funnit det angeläget att vara med. 

Metoden har i huvudsak varit kvalitativ - tematiserade forsknings
intervjuer med inslag av projektiva frågor. Alla samtal och intervjuer 
har spelats, in på band, avlyssnats och en sammanfattning av vaije in
tervju har sedan renskrivits. Jag har strävat efter att få intervjuperso
nerna att berätta så öppet och nyanserat som möjligt om sin uppväxt 
och tillvaro i det gamla respektive nya landet och om flyttningspro
cessen. Vaije intervjutillfälle har tidsmässigt löpt från en till fyra tim
mar. Ett personligt kontrakt om integritet och tystnadsplikt gentemot 
utomstående har muntligen upprättats mellan intervjuare och respon
dent. Intervjuerna har skett i samförstånd och värme under ordnade och 
systematiska former och haft formen av ett gemensamt projekt. De har 
varit öppna och endast strukturerade i vida frågeområden, detta för att 
samtalet inte skall flyta ut alltför mycket, utan kvarhållas inom respek
tive intresseområden. Intervjuns sex frågeområden eller preliminära 
teman är följande: 

Frågeområden 

1. Nuvarande levnadsförhållanden 
Samtalet rörde sig om på vilket sätt intervjupersonen lever i dag, en
sam eller i familj, boendeform, yrkes- eller hemarbete. Meningen med 
detta frågeområde var naturligtvis att få en så detaljerad bild som möj
ligt av personens nuvarande levnadsförhållanden. Men jag var inte en
dast intresserad av de objektiva villkoren, utan också av hur den inter-
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vjuade själv såg på det han/hon skapat i sitt liv. De objektiva villkoren 
är ju i en mening det "livsresultat" som hittills uppnåtts. 

2. Kontakter bakåt i Finland 
Här rörde samtalet den bild jag ville få fram om den sociala 
"ursprungssituationen", nuvarande relationer och kommunikationen 
med finska släktingar. Samtalet avsåg täcka upp kontakter bakåt i tiden 
med människor i Finland och även inbegripa den senaste generationen, 
det vill säga egna barn, syskonbarn och kusiner. 

3. Barndomen 
Samtalet under denna rubrik syftade till att beskriva hur barndomen 
tedde sig, både i Finland och Sverige. Jag ville också veta vilka före
ställningar intervjupersonen hade om den barndom som man endast 
kunnat fantisera om. Det vill säga den i Finland eller Sverige som man 
tvingats avstå från - alternativet. Viktiga aspekter att täcka in var 
skuldkänslor, självförtroende, tvåspråkigheten och kluvenheten. Den 
intervjuade ombads konkretisera sina svar med minnen och exempel. 

4. Överflyttningen till Sverige 
Här ville jag att personen skulle fokusera händelseförloppet. Hur gick 
det till när det blev bestämt om överflyttning till Sverige; ensam eller 
tillsammans med syskon, upplevelser av resan, på vilket sätt den före
togs och vad som hände vid ankomsten till Sverige. Jag ville få en bild 
av förhållandena hemma i Finland, direkta krigsupplevelser och dess 
konsekvenser, om barnet visste/förstod någonting om grannlandet 
Sverige, vad en förflyttning hemifrån kunde innebära. Samtalet följdes 
upp med frågor om förhållanden under resan, förhållanden vid even
tuell karantänvistelse - integriteten, omhändertagandeupplevelsen etc. 

5. Traumatiska forflyttningar 
Hur var uppbrottet ifrån Finland, från den egna familjen? Här var det 
viktigt att den intervjuade förmedlade sina emotionella upplevelser av 
uppbrottet, vilka människor man kom till, vilket bemötande man fick, 
blev man upptagen som barn i familjen, blev man utnyttjat som extra 
arbetskraft, eller misshandlad? Eller blev man omhändertagen för att 
just den familjen skulle få beröm av andra människor? Det var av in
tresse att kartlägga hur många gånger barnet flyttade, dels inom olika 
familjer i Sverige, dels hur många gånger man flyttade mellan Finland 
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och Sverige och vilka separationsupplevelser barnet hade. Just det sätt 
på vilket separationen skedde, inklusive de olika uppbrotten kunde 
förväntas ha väsentlig betydelse för hur dessa barn reagerat inför flytt
ningar och separationer i vuxen ålder. Att återvända till Finland - gav 
det vad man kanske gått och drömt om i Sverige eller blev det en be
svikelse, en anledning till nya uppbrott? Jag försökte få en bild av den 
samlade emotionella händelseutvecklingen. 

6. Kompletterade projekäva frågor 
Intervjun innehöll också som avslutning tio så kallade projektiva frå
gor som ställdes i rask följd. Jag ville med detta få fram spontana emo
tionella reaktioner på olika upplevelser i samband med förflyttningen, 
till exempel avskedet från den finska familjen, bytet av hemland, språk 
och föräldrar. Vad det innebar att inte förstå vad människorna i det nya 
landet sade. Om man ansåg det vara riktigt att flytta barn från sin 
hemmiljö, sin kultur, sitt språk och till en främmande miljö. Vilka 
konsekvenser upplevde man att detta fick i vuxen ålder? Jag ville 
också kartlägga hur personen själv skulle agerat som förälder om 
han/hon hamnat i en liknande situation som de egna föräldrarna. För 
att kunna belysa identitetsbegreppet projicerade jag också på personens 
nationella känslor. Om han/hon upplevde sig som svensk eller som 
finsk - ingendera eller både och (Se bil.:2). 
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EN HERMENEUTISK ANSATS 

Empati och förståelse 

Jag har försökt förstå och leva mig in i "den andres" situation och 
upplevelser utifrån mina egna erfarenheter och upplevelser. Hur skulle 
jag själv uppleva att befinna mig i en liknande situation? Genom en 
slags "introspektion" har jag försökt få fatt i vilka känslor och tankar 
som väckts inuti mig under samtalet och på så sätt har jag kunnat 
samla in en mängd förståelsedata i det jag undersöker. Jag har försökt 
att aktivt sätta mig in i den andre personens upplevelser, känslomäs
siga uttryck och kroppsspråk. Jag har också försökt ge tillbaka något av 
min förståelse och i någon mening upplever jag att den tolkning som 
skett redan i intervjusituationen varit gemensam - "a joint venture". 

Empatin är den metod med vilken man kommer nära en annan männi
skas medvetna och omedvetna själsinnehåll, hennes avsikter och me
ning. Vid medvetna innebörder är empatin överlägsen som metod, 
dock med ett förbehåll; det är endast de känslor jag delar med den 
andre som kan fångas upp. När det gäller antagonistiska data, sådana 
som väcker "motstånd" och som beror på mitt eget omedvetna för
svarssystem, är risken betydande att jag mister min lyhördhet. Det 
finns emellertid - måhända - i min egen livshistoria omständigheter 
som möjliggjort ett öppet förhållningssätt till de berättelser som jag 
tagit del av. Jag är själv fosterbarn, adoptivbarn, med som mest tre 
olika släktförhållanden och därmed tre olika krav och förväntningar, 
tre olika levnads- och synsätt, tre olika tankesätt och så vidare. Emo
tionellt har jag också under intervjuerna upplevt personernas situation 
på ett mycket påtagligt sätt. Detta gör såväl inter- som intrasubjektivi-
teten och tolkningen tillförlitligare och underlättar förhoppningsvis 
även för läsaren att förstå min tolkning av data. Samtidigt innebär det 
att jag "via min egen inlevelse" sökt finna subjektiva nyanser i mitt 
material, att mina data bundits till min person. En annan forskare 
skulle därmed förmodligen fått andra svar även om han/hon arbetat på 
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samma sätt som jag. Detta är ett oundvikligt dilemma som vidlåter den 
kvalitativa forskningsmetoden. 

Mitt syfte har varit att ge en representativ och korrekt bild av min be
arbetning av mitt material, en successiv strävan att nå fram till begrepp 
som sammanfattar och ökar förståelsen av den problematik som un
dersökningen omfattar. Jag sökte hela tiden nya infallsvinklar utifrån 
den information jag fick vid mina intervjuer och från de observationer 
som jag gjorde i samband med dessa. Metodiken kan ses som en 
variant av Glaser's och Strauss' (1967) grundade teorigenerering. 

Den öppna kodning som Glaser och Strauss (ibid) anvisar erbjuder 
både risker och möjligheter. Man måste ta sitt intervjumaterial på all
var. Dels söka efter begrepp som sammanfattar materialet och som 
samtidigt går att utnyttja för analys av samband och händelseförlopp. 
Dels söka efter dolda budskap, det vill säga sådan information som in
tervjupersonerna förmedlar utan att själva vara fullt medvetna om dess 
mening. Därefter har jag försökt konstruera ett möte mellan den emperi 
som blivit resultatet av den öppna kodningen och de teoretiska refe
rensramar jag valt att arbeta med. 

I samspelet med den intervjuade har jag försökt uppnå en "närhet i 
praktiken", del: vill säga via mina egna handlingar kan jag förstå den 
innebörd respondenten ger sin handling och genom samspelet kan jag 
också samla in och tolka data på olika nivåer. Jag har också försökt att 
registrera känslor omsatta till uttryck och handlingar, beteenden och 
kroppsspråk. 

I undersökningen har jag också tillämpat "direkta observationer" vilka 
i samspel med den empatiska metoden ger möjligheter till förståelse
data på omedveten, förgivettagen och "otänkbar" nivå. Jag har försökt 
bilda mig en uppfattning om vad händelseförloppet har för innebörd 
och i intervju - situationen strävat efter att pröva rimligheten i min 
förståelse. Jag har givit materialet en personlig tolkning, men 
kompletterat det med hjälp av teorianknutna karakteriseringar. Jag har 
med andra ord försökt finna det generella i det specifika. 

Jag har arbetat med ett helhetsperspektiv som fångar in begreppet 
"krigsbarn" och försökt ge det ett konkret uttryck och innehåll. Varje 
kvalitet har betraktats som en aspekt av helheten där jag försökt fånga 
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så många olika betydelser som möjligt för att komma fram till ett 
"intentionsdjup" i det sammanhang som företeelsen avser. 

Jag har i min metod utgått ifrån två olika förståelsebegrepp, dels den 
redan beskrivna förståelseprocessen med igenkännande och empati och 
dels ett "hermeneutiskt" förståelsebegrepp. Hermeneutiken hävdar, 
som bekant, att en förståelse är möjlig bortom ordens gräns och att 
man kan ge tolkning åt det osagda och åt den mening som också är 
förborgad för individen själv. Förståelsen är, enligt Ödman (1979), en 
psykisk process där vi tillgodogör oss innebörden i en levande mänsk
lig erfarenhet. Intellektuellt (vetenskapligt) kan vi i bästa fall ge för
klaringar, medan hermeneutiken däremot syftar till förståelse utifrån 
våra egna samlade upplevelser. Både vår egen och andras värld öppnar 
sig för oss och vi kan förstå, samtidigt som vi förnyar och fördjupar 
våra försök att förstå. I transaktionsanalysen (Berne, 1964) talar man 
till exempel om olika jagtillstånd som utlöses i olika givna situationer. 
I den goda forskningsintervjun handlar det då om försök att måla upp 
sådana situationer - om att hitta de relevanta jagtillstånden. 

I den modell som Radnitzky (1968) presenterar finner vi begripandet, 
ett begrepp som det är ganska svårt att få grepp om. Han menar, att 
detta begripande snarare handlar om förstånd än förnuft. Rothacker 
(1927) däremot framhåller att det är förnuftet som bestämmer syf
ten/ändamål, medan förståndet försöker finna medel för att nå dessa. 
Förståndet, menar han, har själv inget innehåll och inga syften utan sö
ker, som den ändamålsbestämmande viljans tjänare, sina medel. Det är 
med andra ord begripandet och förklarandet som ger förståelsen, en 
komplementär transaktion. Min tolkningsmetodik ligger här, som 
framgått, närmare Radnitzkys. Så här (se figur: 1) kan det hermeneu-
tiska tillvägagångssättet skisseras i sin renaste form: 

Figur:! Hermeneutikens cirklar (efter Radnitzky, G., 1968) 

förståelse Hermei 

Förståelse av 
motiv 

Begripande 
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Förståelse av motiv är, som framgår av figur: 1 bara en del av begri
pandet, som i sin tur bara är en del i den hermeneutiska förståelsen. 

Ett viktigt drag i den hermeneutiska kunskapsprocessen är samskapan
det. Gadamer (1960) ser förståelsen som en dialog där relationen mel
lan "den andre" och tolkaren är ömsesidig. Tolkning och validering 
sker i ett givande och tagande i det gemensamma syftet att utveckla 
kunskap, främst i bemärkelsen förståelse och mening. Processen brukar 
också benämnas; den hermeneutiska cirkeln. 

Vi kan betrakta denna cirkel eller kanske snarare spiral på många olika 
sätt; fråga-svar-fråga, förståelse-tolkning-förståelse, helhet-del-hel
het. Problemet i hela processen är dock att nå en djupare och menings-
fullare förståelse. Förståelsen kan heller inte skiljas från tolkningen, 
och underordnas till att bli ett redskap (Helenius 1990). För att förstå 
vad en människa gör måste man få hennes förklaring till varför hon 
gör det (Lindholm 1979). 

Förhandsuppfattningar och förståelse utvecklas genom språket. Många 
hermeneutiker; Heidegger (1981), Gadamer (1960), Habermas (1984) 
med flera anser att språket är en del av människans vara och en förut
sättning för tolkning, varseblivning och förståelse - något mera än ett 
redskap för analys. 

Både inom historieforskningen och inom den naturvetenskapliga 
forskningen har man utarbetat metodregler för att kunna göra objektiva 
analyser av sociala och mänskliga förhållanden. Centralt i Gadamers 
(1960) diskussioner av den hermeutiska cirkeln är begreppet förförstå
else. Redan vår existens, vårt språk och de historiska villkor under 
vilka vi lever ger oss denna förförståelse. Detta sker vare sig vi vill det 
eller inte, vare sig vi försöker frigöra oss från störande fördomar eller 
ej. Förförståelsen (och fördomarna) är för Gadamer (ibid) därmed inte 
något negativt som skall avlägsnas, utan i stället ett faktum som bör 
erkännas och tas hänsyn till. Vi väljer ett sätt att iaktta, ett "noema". 
Det är väl knappast bara en händelse att vi forskar i vissa problem och 
ställer vissa frågor. Utifrån min egen personliga förförståelse kan jag 
också som forskare engagera mig i andra människor och samtidigt nå 
kunskaper via dessa. 
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Begreppet samskapande framhäver även en annan viktig dimension i 
den hermeneutiska förståelsen, nämligen dess sociala karaktär. Då de 
finska krigsbarnen socialiserats in i svensk kultur förväntas de exem
pelvis inte bara förstå språket utan också en mängd andra samhälleliga 
fenomen. 

Jag menar alltså att mina intervjuer med "krigsbarnen" inte är en si
tuation där en utomstående, dvs forskaren/intervjuaren "står utanför" 
den värld av tolkningar som den intervjuade förfogar över (Ödman 
1979). Intervjun är inget "överlämnande" av tolkningar som inter
vjuaren får av den intervjuade. Det som i stället äger rum är att inter
vjuaren möter en människa med en unik erfarenhetsvärld och därefter 
blir intervjun ett gemensamt tolkningsarbete, men där forskaren ytterst 
ändå har tolkningsföreträde. Vid det empatiska tillvägagångssättet 
däremot gäller snarast det motsatta förhållandet. 

Svårigheten med dessa båda arbetssätt - som jag ser det - är inte att 
bygga upp ett gemensamt tolkningssystem - för båda tolkningsstrate
gierna är detta snarast en oundgänglig förutsättning för att intervjun 
skall kunna genomföras. Nej, svårigheten är att vara trogen de tolk
ningar och den förståelse man kommer fram till i det fortsatta arbetet 
med materialet, vid presentationen av materialet för läsaren (som na
turligtvis själv vid läsningen tolkar vidare och därmed distanserar sig 
ytterligare från det ursprungliga materialet). 

När det gäller dessa arbetssätt finns det knappast någon framställning 
som på ett auktoritativt sätt kan berätta om hur detta kvalitativa forsk
ningsarbete kan gå till rent praktiskt eller hur det bör gå till. Mitt arbete 
bör därför uppfattas som ett försök i ordets egentliga bemärkelse; ett 
försök där det inte funnits möjlighet att anlita yttre kriterier för en be
dömning av dess resultat. 

Validitet - reliabilitet 

I hermeneutiken har dessa båda vetenskapsteoretiska begrepp speciellt 
djup och speciella dimensioner. Tolkningar av data får till exempel 
förändras under forskningsprocessens gång. Validiteten (den inre och 
yttre), eller som den brukar benämnas i kvalitativ forskning: 
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"crcdiability" och "transferability" är relativt oproblematisk vad 
beträffar den förra aspekten, distansen mellan data och tolkning är kort 
och därmed "trovärdig". Däremot är möjligheten att generalisera till 
bestämda populationer vansklig. Jag har i min forskning sökt be
greppens och problemens idévärld jämsides med en empirisk pröv
ningsprocess och där blir validiteten inte bara ett svar, utan mera en 
fråga som öppnar nya dörrar och fönster - en möjlighet till distanse
ring och därmed till generalisering. Reliabilitet i hermeneutiken bety
der framför allt att tankegångarna framställs på ett logiskt stringent 
sätt, att framställningen är begriplig. Samtidigt ges forskaren i en sådan 
kontinuerlig process stor frihet att välja sina epistemologiska premis
ser, söka lämpliga källor och utveckla metoder som förefaller natur
liga, givet de problem som utforskas (Helenius 1990) ? 

7 Inom den kvalitativa forskningen ser man allt oftare validitetsbegreppet 
utbytt mot begreppet "crediability", det vill säga trovärdighet. Denna trovär
dighet kan stärkas genom avcheckning mot intervjupersonerna själva eller 
mot, i problematiken insatta referensgrupper (se exempelvis: Lincoln, Y., & 
Guba, E., (1985). 
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BESKRIVNING OCH ANALYS AV 
MATERIALET 

Inledning 

Min undersökning kan ges en - schematiskt - väldigt enkel beskriv
ning när det gäller uppgiften att vidareföra den kunskap de före detta 
krigsbarnen givit mig. 

I min första studie nådde jag 56 individer och jag tillställde dem ett 
enkätformulär där de redogjorde för olika livsepisoder i anslutning till 
barndomens flykt till Sverige och avseende deras fortsatta livsöde i ett 
svenskt och norrländskt landskap. 

Där fanns hela tiden och förstärktes en otillfredsställelse hos mig när 
det gällde detta material och i all synnerhet min möjlighet att tolka den 
information som blev resultatet av enkäten. Min föresats då jag sedan 
gick vidare var att skapa bättre tolkningsmöjligheter, men också att 
bättre förvalta det förtroende de före detta krigsbarnen visat mig då de 
delgav mig sina livserfarenheter. Därav den fördjupade undersökning 
som denna avhandling resulterat i. Den schematiska beskrivning som 
nu följer beskriver mitt tillvägagångssätt. 

Indelning av materialet i teman, signifikanta 
aspekter och upplevelsekategorier 

De 65 intervjuerna var, som framgått, inriktade på att få del av upple
velserna och livserfarenheterna hos människor som under en period av 
sitt liv genomlevde ett trauma - ja, ett dubbelt trauma. Förutom krigs
upplevelsen i sig själv - den innebar ju ofta förlust av och separation 
från fadern och kanske någon av de äldre bröderna - så innebar detta 
att bli krigsbarn en skilsmässa från hela familjen (i många fall) samt 
mötet med en ny familj och en ny kultur - språkligt och socialt. 
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Samtidigt som intervjuerna avsåg ge mig material som avspeglade 
denna upplevelsebakgrund var det också viktigt att genomföra dem så 
att den intervjuade inte "lockades" till att berätta saker som hon/han 
skulle vilja behålla för sig själv. En balansgång således, men där den 
största och viktigaste hänsynen naturligtvis togs till personen själv. 

Låt mig introducera mitt material med hjälp av en kort berättelse ifrån 
en intervju med en kvinna som vid intervjutillfallet hunnit bli 52 år 
gammal. Berättelsen slår an tonen även om just denna kvinnas minnen 
kanske är ovanligt ljusa och positiva. 

Hon kom till Sverige 1942 och skulle då fylla 10 år. Hon har haft en 
lycklig barndom trots fattigdom. Hon säger: vi hade en underbar mor, 
sammanhållningen var god i familjen. Materiellt hade vi det fattigt, 
men sammanhållningen och syskonkärleken var bra, relationerna 
mellan föräldrarna var mycket bra. Vår pappa var 18 år äldre än vår 
mamma. Mamma hade alltid tid med sina barn. Jag är nummer nio av 
tio syskon. Vi var alla helt finsktalande i familjen. 

Denna kvinna kom till karantänen i Stockholm och genomgick läkar
undersökning. Tycker så här sedan hon blev vuxen och böljat tänka 
tillbaka att organisationen av den här förflyttningen av barnen var 
mycket dålig. Det var trångt på tåget, barnen fick ligga tätt tillsammans 
på bräder och lössen spred sig snabbt. Själv fick hon dock inga löss. 

Hon kom till en by i Västerbotten efter karantänen där fosterföräld
rarna ville ha ett finskt barn. Det var fyra flickor som kom till den här 
byns lanthandel med adresslapp kring halsen. Hon upplevde det hela 
som skrämmande och tror att det hade varit lättare om hon varit yngre. 
Hon berättar att de åkte spark: De hade trott att jag var mindre än vad 
jag var. Inne på affären var alla föräldrarna samlade och fosterpap
pan tittade på mig och jag på honom och vi fick ögonkontakt på en 
gång. Min fosterpappa har senare berättat, att han i det ögonblicket 
kände att här hade han sin lilla flicka. 
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Hon kom så till fosterhemmet. Hon minns att hon satte sig på kökssof
fan, fosterpappan hämtade frukt och satte sig bredvid henne. Hon bjöds 
på apelsiner, men: jag tänkte, nähä, jag ska inte ha någonting, jag blev 
litet tjurig. Men det blev ändå för frestande och till slut tog hon apel
sinen. Under tiden lagade fostermamman pannkakor och dukade för 
dem alla tre. Samma reaktioner där: nej, jag skulle inte äta. Foster
mamman pekade på stolen. De kunde ju inte tala med varandra på 
grund av språksvårigheter, men flickan ville inte ha någon mat och de 
tvingade henne inte heller. Till slut tog dock hungern överhanden och 
hon böljade äta. 

Första natten i det nya hemmet minns hon mycket väl. Hon fick ligga i 
kökssoffan. Efter en stund böljade hon gråta och längta hem efter 
mamma. Hon ville inte låta de övriga höra att hon grät, hon skämdes 
för detta. Fosterpappan hörde gråten och kom upp. Han tog en stol och 
satte sig bredvid bädden och strök henne gång på gång över håret och 
pratade med henne. Vad han sa förstod hon dock ej, men hon blev lugn 
och somnade. 

Jag återgår till min diskussion före detta lilla berättelsesmakprov. Jag 
menar att "balansgången" mellan informationsbehov och etik kan 
markeras genom en tydlig gränsdragning; genom att markera att in-
tervjuen har ett slut och att detta också innebär slutet på kontakten. En 
sådan vetskap innebär för personen en möjlighet att se dialogens be
gränsning och reservera viktiga upplevelser för sig själv - om detta nu 
upplevs som angeläget. Även intervjuns uppläggning tydliggjorde en 
slags gräns. Intervjuen rörde sig i en riktning från frågeställning till 
frågeställning - uppgjorda och presenterade i förväg. Aven en sådan 
avgränsning är till hjälp för intervjupersonen när det gäller att 
strukturera situationen och välja sitt förhållningssätt. Mellan dessa 
givna frågeställningar var det emellertid fritt spelrum för den inter
vjuade att göra sina tillägg, ge sina livstolkningar, obunden av min 
styrning - en möjlighet som också oftast utnyttjades. 

Hur skall man då sortera informationen i dessa berättelser? Jag har, 
som framgått, valt att göra detta i två steg. Det första steget var att 
finna övergripande frågeställningar som vägledare i intervjuerna - som 
röd tråd. Det andra steget blev att finna teman eller huvudkategorier 
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som syftade till att bli bärare av centrala upplevelser; "nav i känslans 
och tolkningens hjul". 

I föregående kapitel gav jag teoretiska motiveringar till mitt framväx
ande val av huvudkategorier (teman) Beskrivningen som nu följer ger 
några ytterligare kommentarer i anslutning till dessa. 

Mitt första tema är: Resan till Sverige. Det är centralt av det skälet att 
det utgör en vändpunkt i livet. Det är via resan till Sverige som barnet 
lämnar något och anträder något nytt. Men resan till Sverige är inte 
bara vändpunkten - den är också ett förlopp. Jag föreställer mig att en 
rad upplevelser som överhuvud taget är knutna till "att vara finskt 
krigsbarn" acossierar till resan, eftersom det är resan som verkliggör 
krigsbarnet. Utan denna resa hade deras liv inte blivit krigsbarnets liv. 

Det andra temat är: Vart hör jag? Det är för barnets identitetsupple
velse mycket viktigt. I och med resan till Sverige lämnar barnet sin 
identitet som finskt barn i en finsk familj och passerar ett själsligt 
ingenmansland. I detta tillstånd, som varar längre eller kortare tid, är 
det av oerhörd vikt för barnet att få uppleva sin själsliga och kroppsliga 
hemvist, att hitta sin egen identitet. De finska krigsbarnen blir i större 
omfattning än andra barn tvingade in i en identitetskris just på grund 
av att de blivit krigsbarn och som krigsbarn lämnat sin biologiska 
familj, sin kultur och sitt språk. Att utsättas för detta trauma under en 
viktig utvecklingsperiod kan leda till en identitetskris. Språket har stor 
betydelse för självkänslan, att bli förstådd och att kunna förstå. En ge
nomgången identitetskris leder otvivelaktigt till men i barnets utveck
ling och försvårar dess möjlighet att finna en stabil identitet. 

Det tredje temat är: Vems barn var jag? I en identitetskris kommer 
osökt funderingar kring; vems barn var jag egentligen? Var jag önskad 
av mina föräldrar? Var jag en belastning för dem? Älskade de mig 
verkligen? Det är av stor vikt, särskilt då som krigsbarn, att uppleva 
vem jag som barn tillhör - var jag har mina rötter, för att inte tappa 
fotfästet i tillvaron. 

Många av krigsbarnen åkte flera gånger mellan Finland och Sverige 
vid olika åldrar beroende på hemkallelser från de finska myndighe
terna. Då upplevde barnen splittringen mellan olika familjer och mil
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jöer och språkförbistringen var många gånger stor. Vid alla uppslitande 
avsked och främlingskap i nya situationer (även om färden gick till 
hemlandet) är det av största vikt att veta sitt egentliga ursprung, för att 
kunna klara av olika situationer som barn hamnar i och som de själva 
måste försöka klara sig igenom. Med alla dessa upplevelser ökar också 
understundom förmågan att finna sin egen identitet, sin egen själv
känsla. 

Det fjärde temat handlar om: Barndomen som symbolisk represen
tation. Vilka möjligheter hade då de finska krigsbarnen att utvecklas 
som normala barn? Deras barndomsliv kom ju att präglas av helt andra 
upplevelser och händelser än vad som är vanligt i deras barndomsmil
jöer, just på grund av att de var krigsbarn. I dessa upplevelser ingår 
separationen ifrån den biologiska familjen, hemlandet, språket, 
kulturen och mötet med en ny familj, ett nytt språk, ett nytt hemland 
och dess kultur. Har man möjlighet att ta till sig sociala normsystem, 
förstå sociala sammanhang, utvecklas till en social varelse? Gav 
barndomen den reellt symboliska grund som behövdes? 

Att gruppera materialet i ett antal huvudkategorier har jag upplevt som 
en tämligen naturlig arbetsprocess, men hur går man då till väga efter 
detta? 

Jag har inspirerats av ett arbetssätt som ett par forskare genomfört i en 
studie av "drogmissbrukarens erfarenhetsvärld" - alltså ett ämnesom
råde som på ytan är väsensskilt från mitt. (Anders Bergmark & Lars 
Oscarsson, 1988). Under ytan är emellertid min tolkningsuppgift 
mycket likartad den som Bergmark och Oscarsson stått inför. Även i 
deras fall har tolkningen i intervju- och undersökningssituationen 
uppstått genom ett "intellektuellt möte" där både intervjuarens och 
intervjupersonens förförståelse kombinerats, smälts samman och ut
vecklats. Även för Bergmark och Oscarsson gällde att sluttolkningen i 
undersökningssituationen utgick från ett möte mellan erfarenhetsvärl
dar som var mycket olika. Drogmissbrukarens liv och erfarenheter lig
ger lika långt från deras erfarenheter som de finska krigsbarnens upp
levelser skiljer sig från mina. 

Det vi har gemensamt i de bägge undersökningarna är intresset för in
tervjupersonernas erfarenheter och att kunna förstå dem. Vi gör det ge
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nom att infoga intervjupersonernas förståelse i vårt eget tolkningssys
tem, respektive erbjuda dem en ny tolkningsmöjlighet genom mötet 
med vår förförståelse. 

I enlighet med Bergmarks och Oscarssons tillvägagångssätt har jag 
låtit mina teman bilda utgångspunkt för en ytterligare strukturering av 
materialet. Mitt nästa steg blev att finna signifikanta aspekter och 
därnäst att formulera relevanta upplevelsekategorier inom ramen för 
dessa signifikanta aspekter. 

I föregående avsnitt introducerade jag en, som jag finner, viktig meto
disk tankegång. Min kategorisering av materialet har inte i första hand 
syftat till att sortera materialet i över- och underavdelningar, utan den 
hermeneutiska principen har varit att skapa begrepp för en berikande 
tolkning. Dilemmat med denna arbetsmetod är emellertid att den möj
ligen kan namnges - men hur går man faktiskt tillväga? Hur skapar 
man till exempel ett begreppsträd? 

Det ligger nära till hands att man också som forskare till slut vill hän
visa till "det kreativa ögonblicket" då benämningen äger rum - som en 
följd av en djupliggande och onåbar process - onåbar för beskrivning i 
efterhand. Ett uppfordrande faktum är inte desto mindre att den her
meneutiska metodens legitimitet just innebär att man påstår sig kunna 
medvetandegöra dessa processer. Språnget mellan verklighet och 
verklighetens benämning är ju i det hermeneutiska systemet det his
nande ögonblick då det väsentliga i tolkningen konstitueras. 

Låt mig återigen hänvisa till mitt sätt att arbeta: Från intervjumateria
lets mångfald och frågeområden har jag i ett första steg valt ut ett antal 
huvudkategorier eller teman. Nästa steg har varit bestämningen av ett 
system av signifikanta aspekter baserade på dessa. Därefter är dessa 
signifikanta aspekter tydliggjorda via ett antal upplevelsekategorier. 
Det är denna process; - frågeområden - teman - signifikanta aspekter 
- upplevelsekategorier - som bygger upp det begreppssystem som jag 
benämner; begreppsträdet Med dess hjälp kan (vill) jag tolka och 
beskriva mitt material. 

Vad är då denna kedja för slag av intellektuell process? För att förstå 
detta föreställer jag mig att man måste problematisera relationen mel
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lan verkligheten och begreppsliggörandet av denna verklighet. Enligt 
den positivistiska traditionen skall denna relation vara enkel och enty
dig - helst också möjliggöra mätning och operationalisering av be
greppen. Begreppen måste enligt denna tänkefigur utgöras av långt 
drivna förenklingar (indikationer). Det hermeneutiska begreppet där
emot är till sitt väsen annorlunda. Det fungerar endast till följd av sin 
mångtydighet. Denna mångtydighet förutsätter därtill att begreppen är 
mättade. Med detta menar jag att en betydelse inte kan uttömma be
greppet. Där återstår betydelsemöjligheter som "aldrig" uttömmer be
nämningens möjligheter. 

Om denna tankeskiss har fog för sig innebär det alltså att det herme-
nutiska projektet aldrig åsyftar en erövring eller ett bemästrande av 
verkligheten; projektets syfte är som mest att göra verkligheten känn
bar, förnimbar och hanterbar. 

De signifikanta aspekterna av de huvudkategorier jag arbetar med är 
alltså ofullständiga och omättade benämningar av en verklighet som 
aldrig helt kan överblickas eller uttömmas - endast benämnas! 

Om övergången från huvudkategori till signifikant aspekt alltså inne
fattar ett "tolkningens ögonblick" så menar jag däremot att upplevelse
kategorierna är relativt triviala konstruktioner. Deras viktiga funktion 
är att för läsaren lyfta fram mitt material. De syftar till att låta läsaren 
ta del av intervjupersonernas erfarenheter men förmedlade och sorte
rade genom mina tolkningars filter - teoretiskt och empiriskt grundat. 

Mitt arbetssätt resulterade alltså i en matris för tolkning av materialet 
vilken jag i skelettform, som framgått, valt att benämna begreppsträd. 
Metaforen kan konkretiseras som i figur:2. Mina frågeställningar och 
därefter teman kan liknas vid rötter avsedda att suga upp information 
från mitt urval av respondenter. Trädets grenar i sin tur symboliserar 
mitt val av signifikanta aspekter och bladen/blommorna de upplevel
sekategorier som jag valt att lyfta fram i min tolkning och därefter 
framställning.^ Metaforens markerat biologiska karaktär kan väl också 

8 Även om det knappast är brukligt har jag efter varje vald upplevelsekate
gori angett dess frekvens i intervjuerna. Detta innebär inte att frekventare 
kategorier är "viktigare" än mindre vanligt förekommande. Däremot visar 
frekvensen på hur nära ytnivån upplevelserna ligger. Exempelvis är traumat i 
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ses som en tillgift för den hermeneutiska tanken att förståelse bygger 
på transformationer och att tolkningar, liksom blommor, kan skifta i 
form och färg. 

Vart och ett av de fyra resultatredovisningskapitel som nu följer kom
mer att avslutas med ett begreppsträd eller snarare med ett av dess gre
nar (nu dock i taxonomisk form). I mitt avslutande kapitel försöker jag 
därefter syntetisera mitt material samt låta det möta de teoretiska an
satser som jag tidigare beskrivit. 

upplevelsekategorier 

signifikanta aspekter 

teman 

Figur:2 Begreppsträdets symboliska form 

samband med resan till Sverige frekvent förekommande vilket torde bero på 
att just upplevelser i samband med detta reflekterats av intervjupersonerna 
redan före intervjutillfället. 
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RESULTAT
REDOVISNING 
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REDOVISNINGENS STRUKTUR 

Den resultatredovisning som nu följer kommer att struktureras på 
följande sätt. Huvudindelningen är att jag delar upp redovisningen på 
fyra kapitel som beskriver mina huvudkategorier; Resan till Sverige, 
Vart hör jag? Vems barn var jag? och Barndomen som symbolisk re
presentation. Vart och ett av dessa kapitel delas därefter in i tre delar. 
Den första delen innehåller en inledande ramberättelse av tematisk 
natur. Därefter kryper jag mitt material närmare genom att redovisa ett 
komprimat av citat från mina intervjuer under rubriken; förkategorier. 
Citaten är en produkt av min öppna kodning av materialet och syftar 
till att föra in läsaren i flyktingbarnens förståelsevärld på ett 
preliminärt plan. Del tre i avsnitten har jag gett rubriken; fragment av 
berättelser, och här lyfter jag fram lite mer sammanhållna delar av 
materialet vilket syftar till att leda läsaren fram till mitt val av 
signifikanta aspekter. Vaxje avsnitt avslutas därefter med en 
sammanfattning som syftar till att beskriva byggstenar i vad jag, som 
framgått, betecknar som ett begreppsträd, det vill säga den 
tolkningsmatris som jag i den avslutande diskussionen kommer att 
relatera till mina teoretiska utgångspunker och ursprungliga tematan. 
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RESAN TILL SVERIGE 

Inledande ramberättelse 

Uppbrottet från hemmet var naturligtvis både dramatiskt och trauma
tiskt för krigsbarnens del. Resordern från de finska myndigheterna kom 
i de flesta fall med mycket kort varsel; även om man i allmänhet under 
en tid vetat om att det skulle bli fråga om en barntransport. Många av 
de finska mammorna hade inte haft verkliga möjligheter att i förväg ta 
ställning till om barnet skulle följa med transporten och ännu mindre 
var de - eller barnen - emotionellt förberedda på uppbrottet. Beslutet 
att låta barnet/barnen fara till Sverige var ett fruktansvärt dilemma: 
Föräldrarna ställdes inför ett beslut där alla rationella möjligheter att 
bedöma beslutens konsekvenser saknades. När uppbrottet så blev ett 
faktum försökte mödrarna utrusta sina barn med varma sockor, kappa, 
mössa och någon leksak i ett försök att försona sig med den svåra 
upplevelsen att lämna ifrån sig barnet. 

Barnen transporterades i allmänhet från sina respektive hem med häst
skjuts, därefter med buss eller järnväg till Helsingfors eller Vasa för 
vidare befordran till Sverige. De flesta överresorna skedde med järnväg 
upp genom Finland till gränsen mot Sverige i Tornedalen och därefter 
fortsatte transporterna från Haparanda i norr till Skåne i söder, med 
uppehåll på olika platser utefter norrlandskusten och i Stockholm. 
Uppsamlingsläger anordnades bland annat i Haparanda, Skellefteå, 
Vännäs och Umeå. De flesta transporterna i Finland skedde nattetid på 
grund av bombhot. En barntransport på järnväg från Helsingfors till 
Haparanda kunde ibland ta en vecka eftersom tågen stod stilla på dag
arna och endast kunde färdas på nätterna. Det är känt att flera av tåg
transporterna bombades. Vid ett tillfälle blev en barntransport (tåget 
var Röda Kors-märkt) svårt träffad när den befann sig i Österbotten -
flera barn och deras vårdare omkom, ännu fler skadades. 

Barnen reste från Finland till Sverige, förutom med järnväg, också med 
båt från Helsingfors till Stockholm eller från Vasa till Umeå. I Bott
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niska viken fanns minor utlagda och många av dessa fartygstransporter 
stoppades temporärt - båtarna låg stilla och väntade i den finska skär
gården på klarsignal från finska eller svenska flottenheter inför den 
fortsatta färden. 

Med på barntransporterna var finska och svenska lottor. Den svenska 
personalen avlöste de finska kollegorna vid svensk-finska gränsen i 
Tornedalen. Lottornas uppgift var att ge barnen mat och dryck och 
"nödig tillsyn", men ofta fungerade de också som ett känslomässigt 
stöd för de förtvivlade barnen. 

Många finska mödrar förmådde inte tala om för sina barn att de skulle 
resa till Sverige. Mor och barn for tillsammans till järnvägsstationen 
eller fäijeläget. Där kunde mamman plötsligt försvinna under någon 
förevändning. Dessa barn hade ingen aning om att de skulle åka till 
Sverige och skiljas från modern. Resan blev därför i sig ett onödigt 
svårt trauma utöver den grundläggande separationsproblematiken. 

I andra fall skickades barnet tillsammans med någon släkting eller god 
vän till platsen för avresan till Sverige. Ett särskilt arrangemang var 
syskonresorna - flera barn i samma familj lämnade Finland samtidigt. 
I dessa fall hade nästan alltid det äldsta syskonet i uppdrag att ta hand 
om det yngre/de yngre syskonet(en). Syskonbarnen visste nästan alltid 
om att de skulle resa till Sverige - naturligtvis utan att förstå innebör
den av den kolossala förändring av deras liv som resan och framtiden 
skulle innebära. Inför resan fick barnen en adresslapp fästad kring hal
sen med sina namn, födelsedatum och hemort angivna. Adresslappen 
var också försedd med ett litet band i en färg, till exempel röd, blå, 
grön etc. och vid ankomsten till Sverige var den fortsatta färden och 
slutdestinationen beroende av bandets färg. (22)9 

När barnen skildes från sin familj visste ingen när återföreningen 
skulle ske. Det tog oftast ganska lång tid innan den finska familjen fick 
vetskap om vad som hänt deras barn, hur resan gått och var de hamnat 
vid ankomsten till Sverige (55). För krigsbarnen bröts kontakten med 
föräldrarna från några veckor upp till ett år. De finska föräldrarna 

9 De inom parentes angivna siffrorna hänvisar fortsättningsvis till en bestämd 
intervjuperson. 
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förlorade alltså i viss utsträckning möjlighet att själva välja framtid för 
sina barn - åtminstone temporärt och under ett kritiskt utvecklings
skede. 

Under transporten till Sverige var syskonbarnen en "priviligerad" 
grupp - de visste oftast om skälet till resan och syskonen hade ett stöd 
i varandra. De försökte hålla ihop och lyckades i allmänhet rätt väl. 
Barn som kom från samma trakt och barn som kände varandra höll 
också ihop. Men bland dessa grupper av syskon eller av barn som 
kände varandra fanns också ensamma barn - de omedelbara uttrycken 
för naken förtvivlan är ofta att hänföra till just dessa barn (1,2,24). 

Nästan alla finska krigsbarn kom i första hand till uppsamlingsläger. I 
några fall fick emellertid de blivande fosterföräldrarna redan på järn
vägsstationen gå ombord på tåget för att "välja ut" sitt barn. Detta var 
ett tragiskt moment - proceduren att välja barn innebar i många fall 
skilsmässa från andra barn för det utvalda barnets del - även skils
mässa från medföljande syskon. Det är viktigt att komma ihåg att dessa 
barn hade utomordentligt begränsade möjligheter att tolka det händel
seförlopp de själva var inbegripna i, de hade ju kommit till en för dem 
totalt främmande språkmiljö. Uppsamlingslägren varierade i storlek. 
Det fanns små som tog emot ett tiotal barn, men också sådana som 
hade inemot 600 barn som mest. 

I uppsamlingslägren läkarundersöktes barnen, avlusades och tvättades, 
de "avidentifierades". Deras kläder och tillhörigheter samlades ihop 
och transporterades bort, oftast för att brännas. De barn som hade blivit 
utrustade med ägodelar hemifrån upplevde nu en andra förlust. Den 
första förlusten var skilsmässan hemifrån och från modern och famil
jen, den andra förlusten var förlusten av de "kärleksobjekt" som mo
dern försett barnet med. 

Under stor förtvivlan splittrades oftast syskonen i uppsamlingslägren, 
men inom några dagar hade de som regel återfunnit varandra igen. Det 
vilade ett tungt ansvar på det äldsta syskonet att hålla ihop syskonska
ran (54). 

Efter några veckors vistelse för barnen i karantän kom så de blivande 
fosterföräldrarna till uppsamlingslägren för att välja ut sitt barn. Hade 
splittringen mellan syskon och barn som kände varandra sedan tidigare 
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varit tillfällig så blev den nu i det närmaste total, då de flesta foster-
familjer endast tog sig an ett barn. Dock försökte man, om det var 
möjligt, att placera syskonen i samma by, men det kunde ändå gå 
ganska lång tid innan syskonen fick vetskap om att de bodde på 
samma plats. 

De barn som inte kom till fosterfamiljer fick plats på barnhem. Barn 
som kom till Västerbotten fick plats på barnhem i Lövånger, Roberts-
fors och Vännäs. Till Lövånger kom bland annat en syskongrupp om 
tre syskon och till Robertsfors barnhem kom en syskongrupp om två 
syskon (55,49,54). 

När så barnen äntligen kom till sina respektive hemortsadresser i Sve
rige var de oftast rädda, oroliga och trötta och ovissheten om vad som 
nu skulle hända var uttalad. Vissa barn lärde sig redan efter några må
nader att förstå och tala litet svenska, vilket var oerhört betydelsefullt 
för dem (4,6). 

Många av de svenska fosterföräldrarna var äldre jordbrukarefamiljer 
med vuxna barn som flyttat hemifrån eller också hade de tonårsbarn 
som fortfarande bodde hemma. Om fosterföräldrarna var yngre var de 
ofta barnlösa, men de fick med tiden egna biologiska barn. 

En del av fosterföräldrarna tog till sig ett finskt krigsbarn för att få ex
tra hjälp på gården, en del för att det sociala trycket att ta hand om ett 
finskt krigsbarn varit stort och en del därför att de helt enkelt ville 
hjälpa ett finskt krigsbarn på bästa sätt. Denna insats kunde vara både 
humanitär och ett uttryck för solidaritet gentemot ett broderfolk i krig. 

En ny värld öppnade sig för de finska krigsbarnen när de kom till sina 
nya föräldrar och kanske till nya "syskon". Relationen mellan de finska 
krigsbarnen och de svenska mödrarna blev oerhört betydelsefull, inte 
minst med tanke på barnens eventuellt fortsatta existens i familjen. 
Blev dessa relationer mindre goda fick detta återverkningar på relatio
nerna överhuvud taget, i familjen och i den sociala omgivningen. 

För de krigsbarn som fick en emotionell plats i sin fosterfamilj var re
lationerna mellan fostermoder/fader och eventuella syskon goda. Här 
gjordes ingen skillnad på biologiskt släktskap till barnet - många av 
dessa barn blev så småningom också adopterade av den svenska famil
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jen med den finska familjens samtycke. För somliga blev dock adop
tionen ej klar förrän de var i vuxen ålder. Dessa barn lärde sig oftast 
snabbt att både förstå och tala det svenska språket och hade få problem 
i skolan eller i övriga sociala kontakter. Tack vare emotionellt goda 
relationer inom familjen, dit krigsbarnen självklart räknades, blev upp
växttiden för dessa barn positiv. 

I andra fall blev bemötandet av barnen känslomässigt otillfredsställan
de. I vissa fall blev de till och med utsatta för både psykisk och fysisk 
misshandel. Det var alls inte ovanligt att dessa barn mer eller mindre 
utnyttjades som extra arbetskraft (8,13). Vid några tillfällen ingrep 
baraavårdsmyndigheterna och omplacerade barnen när det kommit till 
myndighetens kännedom vilka svårigheter barnen var utsatta för. Of
tast vidtogs dock inga åtgärder. Barnen var alltså till stor del utlämnade 
åt fosterfamiljen och deras godtycke - på gott och ont (5). 

Många barn upplevde skuldkänslor i förhållande till sina biologiska 
föräldrar, främst då mammorna, eftersom papporna var ute i kriget. 
Barnen trodde att de hade varit olydiga på något sätt eftersom just de 
blev skickad till Sverige: Mamma måste vara ond på mig eftersom hon 
skickade iväg mig. 

Oron över sina riktiga föräldrar där hemma, oron över att kanske aldrig 
få se dem igen upptog stor plats i barnens tankevärld och i deras käns
loliv (20). De barn som upplevt att mamman varit förtvivlad vid av
skedet och de barn som aldrig fick säga adjö från sin mamma, kände 
större oro för dem därhemma jämfört med de barn vars mödrar glatt 
vinkat iväg dem (55,63). 

Äldre syskon, som lovat sin biologiska mamma att ta väl hand om 
yngre syskon var oroliga att inte kunna sköta sina åtaganden till full 
belåtenhet. Detta kunde ofta vara en hart när omöjlig uppgift eftersom 
vuxna människor ju till sy vende och sist bestämde. Det äldre syskonets 
ord vägde oftast lätt i detta sammanhang. 

Barnens oro över vad som hände där hemma i Finland var också svår 
att stilla. För de barn som kunde läsa och skriva blev det lättare då de 
kunde bölja brevväxla med sin mor. 
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Förkategorier. 

Jag har nedan samlat upp några av barnens upplevelser, som ett första 
åskådliggörande av materialet.10 Det är också antagligen så man som 
lyssnare går till väga då man möter ett stort material; man väljer ett 
antal förkategorier som underlättar en förförståelse; H Mitt val av citat 
kring barnens upplevelser är följande: 

*** 

* Det var bland det jobbigaste av alltihopa, sedan när man var på 
plats så var det över. (7) (Avskedet) 

* Vi gråt och det var svårt, men mamma tröstade så gott det gick. (2) 
(Avskedet) 

* Man skulle helst inte åka ensam, man skulle nog följas åt hela 
familjen. (60). (Avskedet) 

* Jag varför liten för att förstå innebörden, visste bara att jag skulle 
till ett annat land. (3). (Avskedet). 

* Minns inte att det var svårt, jag grät inte. (4). (Avskedet). 

* Det gick väl bättre för oss eftersom vi var tre stycken, vi kunde 
känna stöd av varandra. (10). (Avskedet). 

* Det var ett glatt avsked, mammorna stod på stranden och vinkade 
till oss barn när vi åkte iväg. (13). (Avskedet). 

* Jag kommer inte alls ihåg någonting ifrån avskedet. (19). 
(Avskedet). 

Mitt arbetssätt följer nära den metod som brukar benämnas naturalistisk. 
Se Lincoln, Y., & Guba, E., (1985). 

Arbetssättet innebär en form av "öppen kodning", det vill säga den metod 
för textanalys som Glaser och Strauss (1967) rekommenderar. 
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Jag förstod inte alls att det skulle bära iväg till främmande män
niskor och främmande land, hemma sa dom ingenting. (17). 
(Avskedet). 

Det var jobbigt, fruktansvärt jobbigt, jag minns inget mera. (24). 
(Avskedet). 

Sorg och rädsla, mamma följde mej till tåget och det var ohyggligt 
jobbigt för henne. (35). (Avskedet). 

Jag skulle ha rymt hemifrån, inte skulle jag ha suttit hemma och 
väntat på avresan inte. (46). (Avskedet). 

* * * 

Vi skulle inte skiljas åt, för det hade mamma sagt, vi skulle följas åt 
och vara på samma ställe. (55). (Syskonsällskapet). 

Det gjorde mej absolut ingenting för min syster var med och dit 
hon for, dit ville jag också fara, för hon var mera som mamma för 
mej än min egen mamma. (22). (Syskonsällskapet). 

• • * 

Jag hade hela tiden i mej att jag skulle fara hem igen, jag längtade 
hem. (5). (Den emotionella ensamheten). 

Man har klarat av det, man fungerar någorlunda, men jag tror att 
det har färgat mej. (6). (Den emotionella ensamheten). 

Jag har svårt att tänka nu, det är jobbigt det här, nu kommer tan
karna och känslorna tillbaka, nu känner jag precis som jag har 
känt tidigare, nu kommer det för nära allting. (15). (Den emotio
nella ensamheten). 

Jag var orolig och kände ångest tills jag fick min vilja igenom och 
fick återvända till Sverige. (32). (Den emotionella ensamheten). 

Man får väl acceptera, man har väl inte gjort sig förtjänt av något 
annat, man är den man är. (37). (Den emotionella ensamheten). 
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• • • 

* I karantänen fick en del barn nya kläder, men jag fick ingenting, 
det var ytterligare en ny bitterhet. (6). (Förlusten). 

* Min fina kappa som mamma hade sytt och min fina hatt fick jag 
inte behålla, de slängdes bort i karantänen. Jag blev väldigt ledsen 
och tänker ofta på detta fortfarande. (14). (Förlusten). 

* Varför slängde dom mina röda hemstickade strumpor som mamma 
hade gjort när jag så väl behövde dom. (24). (Förlusten). 

• * * 

* Det känns som om man skulle ha gått miste om någonting, hemmet, 
att man aldrig har fått vara i ett hem, att man aldrig har fått känna 
att man haft ett hem, det är det man saknar. (13). (Saknaden och 
oron). 

* Nej, nej, aldrig, aldrig, aldrig att jag skulle skicka någon.Det har 
jag sagt flera gånger, att om det skulle bli krig, så skulle jag ald
rig, aldrig skicka iväg dom. (13). (Saknaden och oron). 

* I början lyssnade jag alltid på radion vad som hände, jag var oro
lig för dom som var kvar där hemma. (20). (Saknaden och oron). 

* * * 

* Det var fruktansvärt, jag grät hela första månaden och längtade 
efter mamma. (24). (Hemlängtan). 

* Jag skulle aldrig ha farit hemifrån, jag skulle vara lika modig som 
ungarna är nu, då skulle jag bara sagt ifrån. (25). (Hemlängtan). 

*** 

De återgivna citaten innehåller en rad olika ternata; från en intensiv 
och ihågkommen upplevelse till sådana uttryck som endast gömmer 
glömska, från hågkomster som beskriver uppsluppna avsked till sådana 
som återger svåra och förtvivlade upplevelser. 
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Citaten - på ytan artskilda - har ett underliggande samband. Om man 
minns eller inte minns har med den upplevda smärtan att göra. Det är 
alltså sannolikt att de beskrivningar som saknar påtaglig innebörd 
egentligen har en smärtsam undertext. Det är ett svarssystem som trä
der i kraft, psykologisk bortträngning, ett sätt för individen att klara av 
att leva i nuet. I detta finns dolda smärtsamma upplevelser som, om de 
kom upp till ytan, ger minnesbilder som kan bli svåra att hantera. 

Det finns en märklig tematik i ett av de återgivna citaten (35); perso
nen minns situationen som: ohyggligt jobbig, men upplevelsen för
läggs till modern. Trots att detta är ett enda citat så återspeglar det nå
got som gällde för många barn. Det skrämmande var inte endast bar
nets egna upplevelse utan att det som hände vid avskedet var svårt 
också för den vuxna människan. Jag föreställer mig därför att man, 
åtminstone i vissa fall, till barnets egen smärta kan lägga dess vånda 
över moderns smärta. 

Fragment av berättelser 

Jag har försökt finna väsentliga känslomässiga stödjepunkter i be
skrivningarna av Resan till Sverige och dessa har blivit mina signifi
kanta aspekter, sammanlagt fyra stycken. En första och central sådan 
är: Det traumatiskta uppbrottet 

Minnesbilderna från detta uppbrott är påtagligt ojämna - det saknas 
ofta en psykologiskt hel figur - en gestalt. 

Ofta är det ytterst sporadiska fragment av ett händelseförlopp som be
skrivs, en synbild som etsat sig fast eller ett motiv som liksom får do
minera berättelsen. I vissa fall beskrivs händelseförloppet på ett förvänt 
sätt; som en positiv och spännande upplevelse. I dessa fall kommer 
ofta en fördröjd chock när barnet förstått att det verkligen kommit 
hemifrån. 

En andra signifikant aspekt är: Familjens splittring. Den spinner på 
det dialektiska temat; ensam - tillsammans med någon (oftast ett sys
kon). Ett vanligt tema i berättelsen är syskonens förtvivlade kamp för 
att få vara tillsammans och hur dessa ansträngningar ibland möttes 
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med oförståelse av de vuxna. Ibland negligerades detta behov full
ständigt på grund av för barnen outgrundliga motiv, rutiner med läger
förflyttningar och så vidare. 

För många av de finska krigsbarnen var uppbrottet från den biologiska 
familjen inte omedelbart ångestladdat. Man längtade av olika anled
ningar till Sverige och såg avresan mest som ett spännande äventyr. 
Förr eller senare fick dock de flesta betala ett pris för denna bekym-
merslöshet och det är kring detta pris som den tredje signifikanta as
pekten spinner: Oron för de biologiska föräldrarna. Man grundlade 
här såväl känslor av skuld som en längtan tillbaka och den fjärde och 
sista signifikanta aspekten under detta tema blev följdaktligen: Käns
lor av skuld. 

*** 

Från "upptäckten" av dessa signifikanta aspekter skall jag nu gå vidare 
i mitt material. Jag skall göra det genom att ge, vad jag skulle vilja be
nämna, tematiska fragment med kommentarer som är hämtade från de 
olika intervjupersonernas redogörelser. Dessa utvalda berättelser och 
avlyssningen av dem avser konstruera de urval av upplevelsekategorier 
som jag sedan presenterar i det avsnitt som följer: 

Det var någon slags uppsamling i byn hemma i Finland av barn som 
skulle åka till Sverige, jag tror vi fick åka buss. Många grät. Vi kom 
med järnväg från Haparanda till Umeå tror jag, det är svårt att min
nas. Jag tror att jag kom till ett uppsamlingsläger i Umeå eller därik-
ring. Jag minns att det var en massa sängar, skrikande och gråtande 
barn och jag tänkte att det aldrig är tyst, för så liten man än var så 
behövde man ju sova. Jag minns inte hur min syster reagerade, men 
jag tror att det var hon som skötte om mej. Jag minns inte hur det var 
att åka ifrån uppsamlingslägret, men jag minns att vi kom till vår bli
vande hemby Näsland, men inte på vilket sätt vi kom dit, min syster 
och jag. Tyvärr så fick min syster och jag då skiljas åt och vi kom till 
var sin familj, men vi kom till samma by. 
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Jag minns att jag tyckte att det var ledsamt att behöva skiljas ifrån 
henne, men förstod att vi skulle vara i samma by i alla fall. Ingen av 
oss kunde svenska språket, men det var inte det värsta, utan det var att 
man kom till okända människor. Jag tror att man tog skada av detta, 
jag var till exempel sängvätare upp till 10 års ålder. Jag fick bra fos
terföräldrar som hade egna äldre barn, jag fick det mycket bättre än 
min syster. Jag var för liten för att förstå innebörden av att åka till 
Sverige, jag visste bara att jag skulle till ett annat land. Jag minns inte 
så mycket av avskedet ifrån min finska familj, jag var ju så liten, men 
jag minns att det kändes hemskt att lämna dom och bli skickad iväg. 
Man önskar att detta aldrig skall upprepas. Något positivt är det inte, 
man blir kluven och delad. (3). 

Upplevelserna för de finska krigsbarnen i samband med resan över till 
Sverige var väldigt skiftande. Många barn har upplevt stora tragedier 
och svårigheter med separationsångest, ovisshet, osäkerhet och stora 
språksvårigheter. En del av barnen har inte reagerat speciellt inför re
san till Sverige, detta gäller särskilt då litet äldre barn som har haft 
möjligheter att bli förberedda i god tid innan avresan. Det var också 
viktigt på vilket sätt man blev omhändertagen under transporten, hur 
mycket barnet blev uppmärksammat och hur mycket tid det fått ta del 
av vuxna människors intresse för sin lilla person. Ett av barnen berättar 
nu att han (6) kom över till Sverige som 7-åring och inte förstod att 
han skulle åka till Sverige. Men han kunde varken säga ja eller nej om 
han ville resa eller inte. Han kände sig dock ängslig, men blev tröstad 
av sin äldre bror som visade en karta över Sverige och sa att det var; 
mycket brunt här och det skulle betyda att det fanns fina skidbackar. 
Denne man har otroligt klara minnesbilder över hela händelseförlop
pet, men när vi kommer in och pratar om avskedet från den finska 
familjen så orkar han inte svara på denna fråga då den är så oerhört 
känsloladdad. Han ber att få slippa. Han upplevde det också som 
mycket svårt att lära ett nytt språk, nya omständigheter. Även om han 
kom från någonting materiellt sämre, så var det ändå en svår upple
velse. Men det fanns även vissa ljuspunkter - till exempel att det kom 
vatten ur en kran! Han kommer ihåg hemifrån Finland hur man arbeta
de och slet för att få ved till huset och ha någonting att elda med. Det 
var flera män som högg skogen och kapade ved och arbetade för att få 
hem veden, medan man i Sverige slängde upp en stock på kaptrissan 
och bara sågade så att det dånade. 
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I intervjuerna framkommer att många av de finska mödrarna som hade 
haft möjligheter att förbereda sina barn för överresan till Sverige också 
hade målat ut Sverige som ett helt otroligt, fantastiskt land på många 
olika sätt. En kvinna (9) berättar att när hon var 12 år gammal så bad 
hon att få åka över till Sverige, eftersom grannarnas barn skulle åka. 
Hon trodde att allt skulle vara så fantastiskt, att allting skulle vara så 
spännande i ett annat land. Ja, till och med mjölken trodde hon skulle 
ha en annan färg. Hon blev dock förbjuden av föräldrarna att åka, men 
då hon var envis och hade bestämt sig för att åka till Sverige så för
falskade hon sin mammas namnteckning och skickade in en ansökan 
till myndigheterna för att få komma iväg. Till sist lyckades hon också 
få med sig mamman på detta. Så bar det då iväg, men redan när hon 
kom till Vasa böljade hon ångra sitt beslut och hon kände en oerhörd 
hemlängtan. Hon försökte smita, men det gick ju inte. Hon kände det 
väldigt slitsamt, hon förstod inte vad människorna sa då eftersom hon 
var helt finsktalande. Första måltiden i Sverige bestod av mjölkchoklad 
och limpa med leverpastej och det tyckte hon inte om, hon tyckte det 
var förskräckligt, likaså bananen som hon fick. Hon hade aldrig nå
gonsin sett en banan eller en leverpastej, men eftersom hon var hungrig 
åt hon upp båda delarna så småningom. 

Ibland hände det att familjer evakuerades till Sverige från Finland och 
en kvinna (12) i undersökningsgruppen berättar att hela familjen åkte 
tåg ifrån Rovaniemi sent en höstkväll. Det var regnigt och ruskigt och 
det blev bråttom att ge sig iväg. De åkte med tåg till Torneå, sedan en 
bit uppåt till Karungi och det tog hela natten. Familjen var inte framme 
förrän förmiddagen dagen därpå. Från Karungi åkte man båt över till 
Haparanda och där tog svenska militärer emot familjen och placerade 
dem i första hand i ett militärläger. Inför den här evakueringen till 
Sverige hade hon en känsla av hopplöshet, men samtidigt så förstod 
hon inte riktigt vad det här innebar och vad som skulle hända. I mili
tärlägret fick de genomgå avlusning, blev läkarundersökta och vac
cinerade mot olika sjukdomar. Det var många familjer från samma bo
stadsområde i Finland som följdes åt i den här evakueringen. Denna 
kvinna och hennes familj blev kvarhållna ett dygn längre än de andra 
familjerna i militärlägret i Haparanda på grund av att hon blev sjuk och 
fick feber. Hon minns inte om detta berodde på att hon var förkyld el
ler på att hon reagerade på någon av sprutorna. När så familjen blev 
ensam kvar och de andra familjerna fick åka iväg till Bureå, då kom 
den här osäkerhetskänslan och rädslan av att vara övergiven i ett 
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främmande land. Dagen därpå fick de fortsätta sin resa och kom då till 
Flarken. I detta uppsamlingsläger bodde man familjevis och efter ett 
par månader flyttades man till Jörn. 

En kvinna (13), som nu är i 50-årsåldem, berättar att det hon minns 
från den första transporten till Sverige (hon gjorde flera stycken) var 
tågresan. Hon minns att man lade ut masoniteskivor över tågsätena så 
att barnen kunde ligga där. De blev bjudna på köttbullar och det tyckte 
hon var helt underbart. Under själva tågresan hade barnen väldigt roligt 
och pratade och skrattade hela tiden. Avskedet för dessa barn ifrån sina 
mammor var ett glatt avsked. Mammorna stod på stranden hemma i 
Finland och vinkade till barnen när de åkte iväg. De bodde på en ö som 
heter Kousiroutto, en ö vars bebyggelse tyskarna så småningom brände 
upp. Det var många barn som åkte iväg och de fick åka på en flotte 
från ön in till fastlandet och sedan med tåg, men dessförinnan så hade 
de fått en grå adresslapp kring halsen med sitt namn på. Själv var hon 
förväntansfull inför resan. 

En annan kvinna (17) berättar att hon var 4 år gammal när hon kom till 
Sverige och att hon var den enda av åtta syskon som blev överflyttad. 
Varför vet hon inte och hon har aldrig brytt sig om att ta reda på det. 
Hon transporterades med tåg via Haparanda och minns inte om det var 
några barn som hon kände med på transporten. Vad hon minns ifrån 
karantänen var att där fanns många barn och att de låg fyra i samma 
säng. Hon kommer också ihåg att hon hade ett långt vackert hår, men 
detta klippte man bort i karantänen där hon blev snaggad. Anledningen 
var att hon hade hårlöss. Hon var helt finsktalande och förstod inte alls 
vad tanterna sa runt omkring henne. Hon var mycket ledsen över att de 
klippte hennes hår. Efter karantänvistelsen i Stockholm sattes hon på 
tåget tillsammans med de andra barnen för resa upp till Umeå och 
därifrån med buss till Sävar och ICA-affären där bussen stannade. Där 
var fullt med svenska föräldrar som stod och valde ut vilka barn de 
ville ha. Hon kom till en rar och vänlig familj som hade önskat sig en 
flicka. Hon trivdes utomordentligt väl och blev behandlad som en liten 
prinsessa 

Ytterligare en kvinna (22) berättar så här: Om det inte hade inträffat 
det här med Sverigeresan och överflyttningen från Finland så tror jag 
att jag lika gärna kan ha farit illa av andra saker. Jag tror att det har 
varit utvecklande för min personliga del. Jag accepterar allt som har 
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hänt, jag grämer mig inte över varför dom gjorde så eller så. Jag tror 
att dom gjorde det dom kände att dom var tvungna att göra. Jag tyckte 
att det var förskräckligt att ha löss. Jag var förberedd på att åka till 
Sverige för vi hade lekt Sverige hemma i Finland. Jag var väldigt 
motiverad och väldigt medveten och vi lekte tåg mina systrar och jag. 
Vi lekte att vi åkte tåg till Sverige, Routsi. Vi var till sömmerskan och 
fick kläder sydda, vi var till distriktssköterskan och fick sprutor och det 
var en chock Det gjorde mig absolut ingenting att åka ifrån min 
mamma därför att min syster var med och dit hon for dit ville jag 
också fara för hon var mera mamma för mig än min mamma. 

Denna kvinna har många bildminnen från resan till Sverige, som hon 
upplevde som väldigt lång. Den gick med tågtransport ifrån Helsing
fors upp genom Finland, Haparanda och ner genom Sverige. Innan hon 
åkte från Finland hade hon varit till sömmerskan liksom sina systrar 
som följde med samtidigt och de hade fått utprovade och sydda 
overaller. Hennes overall var grön med monogram. När hon kom över 
till Sverige, till uppsamlingslägret så blev hon av med sin overall och 
fick en gammal klumpig och ful kappa i stället och det var hon jätte-
ledsen för. Andra förlusten under den här resan var en påse bullar som 
hon hade med sig. Hon och hennes systrar skulle gå till toaletten och 
hon bad en ljuslockig söt flicka att passa bullpåsen åt henne, men när 
hon kom från toaletten hade flickan ätit upp alla bullarna. De var tre 
systrar som åkte över till Sverige och hon var den yngsta. Så små
ningom kom hon till K4 i Umeå. Hon minns också att hon haft en lång 
sjukhusvistelse. Varför och hur länge minns hon emellertid inte. Efter 
en tid blev dessa systrar hämtade med buss och de kom till Rödåsel, till 
var sin familj men till samma by. 

De barn som hade ägodelar med sig från Finland till Sverige, det vill 
säga något nytt i klädväg; en nalle, godispåse etc. och som blev av med 
detta under resan till Sverige har samtliga upplevt den förlusten som 
väldigt svår och något som man inte kan glömma bort. En kvinna (24) 
som kom över till Sverige vid 6 års ålder ifrån Soumussalmi i Finland 
vid ryska gränsen berättar att själva transporten till Sverige har hon 
inget minne av. Hon säger att hon inte velat tänka på transporten och 
hon har aldrig pratat med någon om den. Vad hon däremot kommer 
ihåg är att någon tog hennes kudde och hon blev väldigt ledsen över 
den förlusten. Det har berättats för henne under senare år att hon fick 
bo i samma hem som sin bror som var 3 år äldre den första månaden i 
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Sverige därför att hon bara grät och grät. Vad hon själv minns från den 
tiden var att hon var helt finsktalande, men att hon lärde sig svenska 
ganska snabbt: 

Jag skulle aldrig ha farit hemifrån. Jag skulle varit lika modig som 
ungar är nu, då skulle jag bara sagt ifrån om resan till Sverige, den 
skulle ju bara vara tillfällig. Vi skulle ju bara åka över till Sverige och 
äta mat fyra gånger om dagen och sedan skulle vi hem igen. Det var 
en fruktansvärt hemsk upplevelse att lämna hemmet och avskedet var 
väldigt jobbigt och samtidigt hade jag ju ansvar för min lillebror. 
Mamma hade sagt att jag fick inte släppa honom ur sikte. Hägringen 
med Sverige var att där skulle man få äta mat flera gånger om dagen. 

Denna kvinna (25) berättar också att de varit på väg flera gånger tidi
gare till Sverige, men de kom bara till Torneå vaije gång av någon an
ledning. Den här gången åkte man med buss hemifrån till Torneå och 
det var en äldre bror som följde dem till bussen. Hon minns att hon 
stod och vinkade, log och skrattade när de for för att det var ju bara så 
att man skulle inte gråta. Hon grät heller inte så mycket, bara litet 
grand. Hon minns att lillebror grät mycket på tågresan och det är det 
enda minnet hon egentligen har från denna, det är av brodern som bara 
grät och grät. Så småningom kom de till ett uppsamlingsläger i Bjur-
holm där de fick vara i två veckor för avlusning och vaccinering. Inför 
Sverigeresan hade mamma låtit sy henne en svart ylleklänning med 
rött på, men vid det här uppsamlingslägret tvättade man klänningen så 
att den färgade och blev förstörd och sedan ville hon inte ha den. Hon 
fick då en ny klänning av prästfrun i byn. 

En man (26) berättar att han egentligen inte har några minnen förrän 
han kom i tredje klassen. Dessförinnan minns han inte någonting spe
ciellt av sin barndom. Han säger: Jag skulle aldrig skicka iväg mina 
barn, då får det bli precis hur det vill, men dom ska inte skiljas ifrån 
föräldrar och komma någon annanstans och vara på sidan. Jag med
verkar inte till att skicka iväg mina barn. då får dom faktiskt komma 
och hämta dom. För sådana hemskheter finns inte i kriget att man 
måste skicka iväg sina barn. Det är ju ganska jobbigt för barnen att 
komma till vilt främmande människor och främmande lärare både i 
Sverige och i Finland. 
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En kvinna (35) kom med flygtransport från Åbo till Stockholm och där 
till en faster som bodde i Stockholm. Denna kom och mötte henne och 
hos henne fick hon bo de första dygnen. Därefter kom hon till sin fos
terfamilj som bodde i Dalarna. Hon säger: Jag kände sorg och rädsla 
inför avskedet ifrån Finland. Mamma följde mig till tåget och det var 
ohyggligt jobbigt för henne. Detta med kriget och överflyttningen till 
Sverige kanske påverkade mig själv ganska negativt under en period. 
Jag blev nog ganska osäker som människa, kanske mera än vad jag 
annars skulle ha blivit, åtminstone under vissa perioder. Jag har ofta 
tänkt att sådana här saker borde aldrig få hända på nytt. Ska man 
hjälpa barn från ett annat krigförande land, så ska man inte ta barnen 
utan man ska åtminstone se till att mammorna kommer med om det går 
att ordna eller någon annan form av trygghet och absolut inte riva loss 
barnen enskilt från sitt hem. När det här hände med överflyttningen till 
Sverige uppfattade jag inte att det skulle vara någonting som skulle 
vara länge, trots att jag var rädd och olycklig. Jag trodde att det här 
bara var som en kort resa. Jag känner också att det måste ha drabbat 
mina föräldrar ännu hårdare, för dom visste ju inte om dom själva 
skulle överleva kriget och kunna ta hand om mig på nytt. Det måste ha 
känts fruktansvärt. 

En kvinna (36) var 4 år när hon första gången kom till Sverige och då 
åkte hon med tåg över Haparanda och kom till Skellefteå. Hon kom 
inte till något uppsamlingsläger utan de tilltänkta fosterföräldrarna fick 
gå ombord på tåget och välja ut det barn de ville ha. Hon minns ingen
ting av hur hon blev utvald och hämtad på tåget i Skellefteå, men där
emot kommer hon ihåg avresan ifrån Finland, att hon höll en farbror i 
handen som var blind, men som var en av hennes pappas bästa vänner. 
Han skulle också skicka sin flicka till Sverige och hon höll honom i 
handen så länge hon kunde innan tåget åkte iväg. Hennes mamma 
följde också med till tåget, men henne höll hon inte i hand, utan det var 
den här farbrodern och hon minns att hon tänkte: hoppas att jag kom
mer någonstans där dom tycker om mej. Hennes mamma var inte 
speciellt ledsen då hon åkte och det förklarar hon med att hennes bror 
hade åkt en vecka tidigare och då hade mamma varit så ledsen därför 
att: hon tyckte väl mera om honom än vad hon tyckte om mej. Om sin 
bror som hade åkt en vecka tidigare, han var fem år, säger hon att: det 
var synd om honom därför att han ville inte åka iväg och honom var 
mamman tvungen att lura på så sätt att när dom kom ner till tåget och 
gick ombord så sa hon att hon skulle gå in i affären och handla nå



78 

gonting åt honom. Sedan kom hon aldrig tillbaka och tåget for iväg 
med detta skrikande barn. Jag däremot förstod att vi skulle åka. Jag 
visste inte var Sverige var men jag förstod att det var en plats dit man 
måste åka tåg för att det var så långt bort. Jag var aldrig emot att 
fara, det var jag inte. Jag kände egentligen ingenting, för pappa var i 
kriget och mamma brydde sig inte så mycket om att jag for. Det var 
inte så mycket som höll mig kvar. 

En man (37) var 6 år när han kom till Sverige. Transporten skedde med 
tåg till Åbo och sedan med båt över till Sverige och så småningom 
kom han till ett uppsamlingsläger i Ronneby. Han har vissa minnen 
från kriget, alla dessa bomber och att han snabbt skulle springa ner i 
skyddsrum. Han minns också avskedet från Helsingfors, att det var 
många människor som vinkade och mycket näsdukar. Det var främst 
mödrar som var nere och tog adjö av sina bam, de flesta fäder var ju 
med i kriget. Han minns också avskedet från sin mamma, att det var 
ledsamt och tråkigt. Han hade svårt att finna sig tillrätta i den här 
transporten. Han tyckte det var mycket barn och mycket skrik och 
skrän och gråt och han ville ha lugn. Av vistelsen i Ronneby, som lär 
ha varat i 14 dagar, minns han ingenting. Det var en grupp barn där 
som blev satta på tåget till Västerbotten och med på tåget fanns lottor 
från Byske. Han hade då tagit tag i en av lottornas kjol och inte släppt 
henne och bett att få det litet lugnare och få en egen kupé och hon lo
vade att hon skulle hjälpa honom med det. På så sätt kom han till 
Byske till en familj som inte kunde få egna barn och som var i 40-års 
åldern. Han fick det bra, han kom till en bra familj. Under resan upp
levde han att: det var jättetråkigt naturligtvis. Under resan kunde jag 
inte riktigt finna mig, jag ville helst vara med någon äldre, jag ville 
inte vara med ungarna som bara gapade och skrek. 

En man (42) berättar följande: Våren 1944 började diskussionerna om 
att skicka barn över till Sverige. Det var lärarinnan som gick i 
bräschen för det. Pappa nekade mig att åka till Sverige. Han var borta 
hela veckorna på skogshuggning och då han kom hem på helgerna 
sade han bestämt nej. Jag tjatade och grät varenda helg pappa var 
hemma att jag vill åka till Sverige och fick jag inte lov för honom så 
skulle jag åka ändå. Det blev också så, för rätt vad det var fick jag 
möjlighet att åka över till Sverige en onsdag när pappa var på sitt 
arbete. Detta gjorde att jag aldrig kom att säga adjö till min far. Jag 
var då 10 år gammal. Skolgången var litet problematisk på grund av 
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kriget. Första årskursen gick jag höstterminen 1943, andra årskursen 
vårterminen 1944 och då började skolan kl: 13.00 och pågick till kl: 
21.00 på kvällen. 

Resan till Sverige anträddes med buss i två mil och därefter tåg över 
Haparanda och så småningom till ett uppsamlingsläger i Vännäs. Bar
nen bodde i några militärbaracker och han säger att det gick riktigt bra 
för honom. Han hade ju själv velat åka till Sverige, men det var nog 
svårt för många barn. Han berättar också att han själv hade ombesöijt 
att en tant hemma i Finland hade sytt upp litet kläder åt honom, för han 
ville ju vara fin när han skulle komma till Sverige. De kläderna för
svann i Vännäs, där man brände upp dem. Han kom därefter till ytter
ligare ett läger, men minns inte var. Han berättar också att på tåget från 
Haparanda blev alla barnen snaggade och de två första veckorna i 
Vännäs fick de gå omkring i nattskjortor. De hade inga kläder. Där 
pågick ideligen läkarundersökningar för att undersöka om barnen hade 
några smittsamma sjukdomar. Så småningom fick han dock en overall 
som han tyckte var jättefin. Efter vistelsen på lägret i Vännäs blev bar
nen uppsamlade, fîck en lapp med namn och födelsenummer kring 
halsen och därefter satta på en buss som gick till Brattfors. Han kom 
till en barnlös jordbrukarfamilj där man tyckte mycket om honom. 

En kvinna (43) är född 1935 och kom över till Sverige när hon var åtta 
år gammal. Hon hade då gått ett år i skola i Finland och var helt finsk
talande. Med på resan hade hon en liten syster som var tre år. System 
hamnade hos en annan familj i samma by. Så småningom kom barnen 
till ett uppsamlingsläger i Vännäs för avlusning. Hon mindes att hon 
hade ett par näbbkängor som hon var så stolt över, men de försvann i 
Vännäs. Hon tyckte att det var väldigt svårt när hon var tvungen att 
skiljas ifrån sin lilla syster. Själv kom hon till en barnlös familj som 
verkligen tyckte om henne och där hon fick det bra, hennes lillasyster 
kom till en annan familj ungefar en mil därifrån: Jag förstod inte att 
jag skulle åka till Sverige. Jag trodde bara att jag skulle åka bil och 
tåg och att det skulle bli väldigt skojigt. Första tiden i Sverige och i 
fosterfamilj sparade jag alltid mina karameller i en skokartong för att 
ta med mig hem till mina småsyskon. 

En man (46) var sju år när han kom till Sverige tillsammans med sina 
två mindre syskon, fem och ett år gamla. Det var inte meningen att han 
skulle åka över till Sverige, men hemma i Finland hade han en bror 
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som var fyra år gammal och som låg på sjukhus för scharlakansfeber 
och den lille pojken stack huvudet mellan spjälorna i sin spjälsäng och 
kvävdes till döds. Det var hans plats som den här mannen då fick ta 
och på så sätt kom han över till Sverige. Han minns mycket väl trans
porten. Han hade sällskap med en kamrat vars pappa och äldre bror 
hade stupat i kriget. Resan varade förfärligt länge, men så småningom 
fick barnen förklaringen till varför, det var på grund av de ideliga 
bombanfallen. Tågen var täckta med Röda Kors-flaggor på taket och 
de blev inte bombade. Tågen körde mestadels på nätterna och stod 
stilla på dagarna. När barnen kom upp till svenska gränsen fick de 
lämna tågsätten och promenera med militäreskort över bron till Sve
rige och Haparanda. I Haparanda låg de i karantän i ungefär tre veckor, 
sedan blev det tågtransport ned till Umeå. Där vistades de på en skola i 
tre dagar och därefter skedde transport till Vännäs där man hade satt 
upp baracker på flygfältet. Han berättar från vistelsen i Haparanda att 
han försökte rymma flera gånger. Problemet för honom var att han 
måste ha med sig sina småsyskon, själv ville han hem till vaije pris. 
Han fick då stryk av civilklädda män och av lottorna för att han för
sökte rymma hem. En gång lyckades han få med sig sina småsyskon 
och de hade gått väldigt långt och förskansat sig under en båt. Detta 
var nu mitt i vintern, men de blev upptäckta och återförda till lägret. 
Där delade man på syskonen för att få behålla honom och hans syskon 
blev placerade någon annanstans i lägret. Han längtade intensivt hem 
hela tiden och han säger: det var då när jag hörde främmande språk 
som jag hörde att jag var borta. Han säger vidare att när de åkte tåg 
upp genom Finland så reflekterade han inte så mycket över att han 
skulle till ett annat land, tåget stannade ju och det kom på nya kompi
sar hela tiden och alla pratade de finska med varandra. Det var först när 
han kom i karantän i Haparanda som han verkligen böljade förstå vad 
det var som höll på att hända och då ville han ju absolut hem. Inte 
förrän barnen kom till Umeå träffades syskonen igen och lillebror 
sprang direkt och hoppade upp i hans famn och han var jättelycklig 
över att träffa dem igen. Han hade ju dessutom fått order av sin 
mamma att han skulle hålla reda på sina småsyskon, så det är klart att 
han hade varit ängslig och förtvivlad. Ifrån Vännäs och till slutdestina-
tionen Täfteå fick barnen åka med ordinarie buss. 

Barnen blev hämtade vid bussen i Täfteå av respektive fosterföräldrar 
och det var första gången efter Haparanda som de fick höra finska 
språket. Det var fostermamman till hans lillebror som var lärarinna och 
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hon kunde prata finska. Hon berättade då för barnen att resan var slut 
och vart de skulle någonstans och det tyckte han ju kändes bra. Under 
hela resan hade han ju inte fått reda på någonting och han hade ingen 
aning om vart han skulle eller hur länge han skulle vara på resa. Han 
säger: Om jag förstått vad det innebar att resa till Sverige skulle jag ha 
rymt hemifrån, inte skulle jag ha suttit hemma och väntat på avresan. 
Jag hade ju en ganska bra barndom i alla fall. Man att lämna allt som 
man hade hemma var ju svårt trots att allting var positivt här, men just 
uppbrottet hemifrån var jobbigt. 

En man (49) berättar inför resan till Sverige: Jag minns att det var 
väldigt tråkigt. Vi åkte med hästdroska till stationen och mamma följde 
med oss dit. Det var ett väldigt ståhej, det var fruktansvärt mycket gråt 
och ledsamheter. En del barn hade det väldigt ledsamt och dom gri
nade nästan hela vägen. Han berättar vidare att hans mamma kunde 
några ord svenska och hon hade, inför Sverigeresan, försökt lära ho
nom och hans syster en del svenska ord, bland annat präntade hon i 
dem att säga: vi är syskon, syskon, syskon. Inte skulle jag skicka iväg 
mina barn, det skulle vara absolut i nödfall i så fall. Nog tror jag att 
man skulle vara kall innan dess. 

En kvinna (54) var nio år gammal då hon kom till Sverige i sällskap 
med sin yngre bror. Hon är litet tveksam om hon kommer ihåg avske
det från sin finska familj, men däremot minns hon att resan gick med 
tåg över Haparanda och att mamman följde med dem till järnvägssta
tionen. Visst var det ledsamt, men det sista mamma sa det var att: nu 
håller du reda på din lillebror. Jag skulle inte få lämna honom. Hon 
minns inte så mycket från själva resan. Det hon kommer ihåg är att det 
tog väldigt lång tid och att det var lottor som såg till dem. Hon kom i 
karantän i Boden, det var ett militärt uppsamlingsläger där. Barnen 
blev läkarundersökta och vaccinerade och hon har arbetssamma, trå
kiga minnen från den tiden. Hon säger att hon har en känsla av att hon 
mest fick ligga i sängen. Hon upplevde det som en väldigt lång och 
jobbig tid. Så småningom kom de till barnhemmet i Robertsfors, det 
var gamla sjukstugan, hon och hennes bror. 

En kvinna (54) kom till Sverige innan hon var nio år gammal och de 
var tre syskon som följdes åt. Den finska mamman hade hört att de 
som hade måriga barn hade förtur att skicka några till Sverige och då 
tog hon den chansen. Kvinnan berättar att hon också hade hört av 
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några kamrater, att Sverige var så fantastiskt: Jag var ju så fäst vid 
mamma, så det kändes rent hemskt att tänka sig fara ifrån henne, hon 
var min fasta klippa. Men man var nyfiken och tänkte att okej, jag far 
väl iväg. De åkte buss hemifrån och mamman följde dem till bussen 
och det var väldigt ledsamt och spänt och ingen av dem sa någonting. 
Hon gråter när hon talar om avskedet ifrån sin mamma. När barnen 
åkte hemifrån Finland kom de till Uleåborg där de blev inkvarterade i 
skolor och kyrkor och man slängde en filt på golvet och där skulle bar
nen övernatta. Hon hade då att hålla reda på sina båda småsyskon, hon 
hade dem alltid en i vaije hand. Mamma hade sagt; släpp dem aldrig 
ifrån dig. Småsyskonen var i åldrarna sju år och fyra år. Transporten 
skedde med tåg över Haparanda. De kom till ett inkvarteringsläger i 
Boden för avlusning och för anskaffande av kläder till dem som det 
behövde. Det var svårt i Boden, många barn och många som grät. En 
del barn blev insmorda med tjära för att få bort lössen. Vistelsen i Bo
den varade ungefär en vecka och under den tiden blev de tre syskonen 
ordentligt uppskrämda av ett annat barn som var litet äldre. Ovanför ett 
bord i de här lokalerna hängde en lampa och det fanns fullt av 
"maskiner" runt omkring och den äldre flickan sa att det var röntgen 
och att de skulle "gå igenom" de här apparaterna. Hon inbillade bar
nen att de måste igenom lampan som var som ett rör. De blev ju väl
digt förskräckta. De satt och väntade timme ut och timme in och 
stirrade på dessa lamprör och undrade hur de skulle kunna ta sig ige
nom, samtidigt som de var förskräckligt rädda för vad som skulle 
hända. Ingen vuxen kom och förklarade eller hjälpte barnen på något 
sätt, utan där fick de sitta ensamma med sin oro. Barnen var helt finsk
talande. När de så småningom slapp genomlida denna procedur var 
lättnaden enorm. Hon kom sig aldrig för att fråga den finska flickan 
varför hon hade varit så elak och skrämt dem. Sedan blev det tåg från 
Boden och ner genom Sverige och hon brukade då vandra mellan tåg
vagnarna med sina små systrar, en i varje hand, för att det inte skulle 
bli så långsamt och samtidigt gick de ju och väntade på att landet 
Sverige skulle breda ut sig. Allting skulle vara annorlunda i Sverige, 
träden skulle vara annorlunda. Till slut frågade hon någon av de finska 
barnen när de skulle komma till Sverige, och hon blev då upplyst om 
att de redan åkt över gränsen och att de var i Sverige. Hon tänkte att 
det är bäst att jag tittar ut ordentligt genom fönstret. Till sin besvikelse 
såg hon att det var ju ingen skillnad. Så småningom kom de till 
Skellefteå järnvägsstation och dit kom svenska föräldrar och pekade ut 
de barn de tyckte såg lämpliga ut och som de ville ta hand om. Det var 
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fîna fruar i persianpälsar som gick omkring och: snodd kring oss. Man 
kände sig ganska billig men förstod att så där skulle det gå till. Vi var 
ju flyktingar och vi var ju finska. Det var sju barn som blev kvar, som 
ingen ville ha och bland dessa sju barn var dessa tre barn, denna kvinna 
och hennes småsystrar. De blev då förda till ett hotell i Skellefteå och 
där höll barnen på att tappa både ögon och öron, för det var ju så 
enormt tjusigt med vackert spegelblankt golv, enorma kristallkronor i 
taket. Barnen gick omkring där i väntan på en buss som kom och förde 
dem till Lövångers barnhem: Hon nöp sina småsyskon i handen och 
sa; Nu år vi nog i himmelriket. 

En man (56) är född 1934. Han kom till Sverige när han var sju år och 
transporten skedde med tåg över Haparanda. Han minns att det var ett 
gammalt tåg med träsitsar och fullt med barn. Han fick en lapp kring 
halsen. Han kom till Nordmaling på ett uppsamlingsläger och där vis
tades han ungefär en vecka eller möjligen 14 dagar, han minns inte så 
noga. Han. kommer ihåg att de fick sprutor och att han hade sin kusin 
med sig där. Han var då helt finsktalande. Så småningom hamnade han 
hos en fosterfamilj medan hans kusin "försvann" och han hade ingen 
aning om vart han tog vägen. Han tyckte det var förskräckligt när 
kusinen försvann. Han var utom sig av oro och det skulle faktiskt dröja 
25 år innan de träffades igen. Då var de båda vuxna och gifta med egna 
familjer. 

En kvinna (60) berättar att hon kom till Sverige som 5-åring tillsam
mans med sina två systrar, en äldre och en yngre. Transporten skedde 
med tåg över Haparanda och väl komna dit blev de avlusade. Efter 
några dygn i Haparanda fortsatte färden mot Vännäs. Där var motta
gandet förberett på så sätt att familjer var där och tog de barn som de 
skulle ha. Det stod ett nummer på adresslappen på vaije barn. Den 
mottagande fosterföräldern hade fått motsvarande nummer. Barnen 
stod i ett hörn på Vännäs station och så ropades numren upp. Hon vak
nade upp av att någon bar in henne i ett hus, hon var ju så trött och så 
liten och omtumlad att hon reflekterade inte över detta så mycket. Da
gen efter reagerade hon emellertid våldsamt på var hon befann sig. 
Hon förstod inte vad människorna runt omkring henne sade till henne 
(hon var ju helt finsktalande) och hon grät hejdlöst. Hon säger: Om re
san skett i vuxen ålder och man själv har bestämt att man ska flytta, då 
kan jag tro på det för då är man inställd på det eller om det sker i 
familjesammanhang, det vill säga om hela familjen flyttar, då kan jag 
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också tro att det kan bli någonting positivt av det, men det kan ju vara 
jobbigt ändå. Sedan var det så på den tiden att man berättade ju aldrig 
någonting för barnen, man visste ju kanske själva ingenting och det 
ökade osäkerheten. Jag tycker att det är förödande med kriget, jag 
tycker att det är något fruktansvärt som absolut inte skulle få hända. 
Det var ju rena paniken. Det var fruktansvärt att komma till ett land, 
att inte förstå någonting och ingen förstod vad jag sa heller. 

En kvinna (61) var 17 år när hon kom till Sverige. Anledningen till att 
hon måste komma över till Sverige var att tyskarna var på marsch ge
nom landet och de brände alla byar och hus som kom i deras väg. 
Hennes pappa var med i vinterkriget. Hela familjen evakuerades till 
Sverige, ingen fick vara kvar i Finland. De tog med sig så många kor 
de kunde över till Sverige. I princip vandrade hela byn iväg och det var 
massor med kor i släptåg. Mamman åkte tåg tillsammans med de tre 
mindre syskonen, men denna kvinna fick gå till fots med korna. Hon 
gick hela dagen med dem, hon tror att det var omkring fyra mil, innan 
hon kom till svenska gränsen. Hon kom så småningom fram till Tor-
neå. Hon berättar att på vägen till Sverige mötte de en tysk bil med 
tyska soldater som stannade. Hon blev livrädd och trodde att de skulle 
skjuta ihjäl dem allihopa, men tyskarna stannade bara sin bil och stod 
stilla till dess att det här följet hade gått förbi: dom såg väl att korna 
var livrädda. De kom så småningom till svenska sidan och dit kom 
också pappan och där var hon kvar i ungefär 14 dagar. På detta upp
samlingsläger samlades de allihopa som hade gått över med sina kor. 
Hon berättar också att innan hon kom till uppsamlingslägret så fick de 
i en veckas tid bo i tält och då hade de koma som stod i snön utanför. 
Det var hemskt. Korna frös, men de klarade sig och många av dem 
kalvade också, men det var många kalvar som inte överlevde. Det var 
kallt och ruskigt. Hon bodde i detta stora militärtält med kamin till
sammans med andra ungdomar som också hade kommit över med sina 
kor. Föräldrarna befann sig någon annanstans med småsyskonen. De 
blev avlusade och det tyckte hon var en hemsk upplevelse. Hon tyckte 
det var fruktansvärt förnedrande, men säger att det var än värre för dem 
som var äldre än hon. Från uppsamlingslägret fick de åka lastbil med 
både kor och folk. Hon kom så småningom till Gällivare och där fick 
de bo i ett hus i 14 dagar. Från Gällivare styrdes resan med tåg till Jörn 
och hon fick bo i en hästfinka med halm på golvet. Korna åkte i vag
nen som kom efter. I Jörn kom de till en militärbarack där de fick äta 
och sedan kom de till Glommersträsk. Hon kom då till sin blivande 
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makes föräldrarhem. Hon säger vidare: att man var ju tvungen att 
flytta, det är ju klart. Man måste flytta från kriget, det är bara så, hur 
svårt det än är och det är klart att det är svårare ju äldre man blir. Det 
måste ju vara lättare när man är ung. Jag tänker på mamma och 
pappa, de hade det svårt. När hennes föräldrar återvände till Finland 
var hela byn uppbränd. Det enda som fanns kvar var en bastu så det 
vara bara för dem att böija bygga upp på nytt igen. Hon berättar att hon 
stått på svenska sidan och sett hur alla kåkarna brann upp hemma i 
byarna, det var en förskräcklig upplevelse. 

En kvinna (62) kom till Sverige när hon var fem år gammal från en li
ten stad i södra Finland mot ryska gränsen dit familjen var evakuerad 
från Viborg. Hon åkte över till Sverige tillsammans med sin lillasyster 
som var tre år och de skulle hålla reda på varandra. Själv var hon sjuk 
när hon åkte över till Sverige, både före, under resan och efteråt och 
det gjorde att barnen blev skilda åt. Hennes lillasyster hamnade i 
Karlskrona. Transporten skedde med tåg över Haparanda och tåget fick 
då köra på nätterna på grund av bombhot på dagarna. Hon minns inte 
om de fick någon mat på tåget. Vad hon däremot minns är att hon fick 
ligga i nätkassarna för väskor som hänger under tågtaket. Tågresan 
gick upp till Vasa och därifrån med båt till Umeå, där båten ankrade 
upp nedanför Stora Hotellet. Sedan fick barnen gå upp genom stan till 
regementet. Hon mindes väldigt väl björkallén som de gick igenom 
och när hon som vuxen kom till Umeå var det det första hon kom ihåg, 
just den där björkallén som fortfarande fanns kvar då. På I 20 blev de 
inkvarterade och bastade och hon minns att den första maträtten hon åt 
i Sverige var makaroner och korv. På grund av att hon blev sjuk skildes 
hon och hennes lillasyster åt och hon fick så småningom själv fortsätta 
till ett läger i Vännäs. 

Hon berättar om en händelse från lägret i Vännäs, där det fanns tre 
syskon; två pojkar och en flicka. Flickan var liksom pojkarna 
"kilklippta", dvs de hade väldigt litet hår kvar på huvudet efter avlus
ningen. Flickan hade en rutig klänning som inte var fållad. Några da
mer kom till lägret och delade ut polkagriskarameller till flickorna, inte 
till pojkarna. Alla flickorna fick en karamell, utom den här flickan då 
man trodde att hon var en pojke, men då sa bröderna till att hon också 
var flicka. Det minns den här kvinnan. Hon tyckte att det var en väldigt 
jobbig upplevelse. Så småningom tillfrisknade hon och hon tror själv 
att det berodde på att hon böljade få vara ute. Hon var helt finsktalande 
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och det var ingen som kunde förklara för henne vad som skulle hända, 
dels på grund av språksvårigheter, men också därför att ingen visste 
någonting. Helt plötsligt en dag kom det en dam på cykel och hämtade 
henne. Hon cyklade då till något ställe i Vännäs och därifrån åkte de 
med mjölkbussen till hennes blivande fosterhem. 

Dessa fragment av berättelser innehåller en rad upplevelsekategorier av 
vilka somliga anges i det avsnitt som följer.12 En del upplevelser 
återkommer oftare, men detta behöver inte innebära att de är viktigare 
än de mindre frekvent förekommande. Upplevelsekategorierna kom
mer i slutkapitlet att utgöra övergången mellan mina signifikanta as
pekter och de teoretiska perspektiv som jag presenterade i föregående 
kapitel. 

Begreppsträdets första gren: Resan till Sve
rige 

I figur:3 har jag sammanfattat upplevelsekategoriseringama under res
pektive subdimensionerna - signifikanta aspekterna. Man skall inte 
betrakta mina sifferangivelser (frekvenser) efter vaije upplevelsekate
gori som absoluta tal i konventionell mening, eftersom min bedömning 
vidlåter en viss godtycklighet. Ändå anser jag att frekvenseringen har 
ett visst intresse. Den anger vad som varit vanligt förekommande i 
intervjuerna med dess olika tematiseringar. Att en upplevelsekategori 
varit frekvent förekommande utgör emellertid ingen garanti för att den 
ska bli utvald i den syntetisering som följer - här spelar kategorins 
teoretiska kvalitet större roll. Jag kommer att återvända något till detta 
i min avslutande diskussion, där jag bland annat beskriver hur min 
syntetisering (distansering) från grundmaterialet gått till. 

Begreppsträdets första gren handlar som framgått om resan till Sverige 
och i fokus står traumat. Detta trauma har, som jag hoppas ha lyckats 

12 Mitt val av upplevelsekategorier är som framgått genererade i min öppna 
kodning, varefter vissa selekterats för det fortsatta tolkningsarbetet. Samtliga 
återfinns inte i mina fragment av berättelser, men däremot i materialet i sin 
helhet. 
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förmedla, sin grund i ursprungsfamiljens splittring och dess viktigaste 
konsekvens har blivit kvardröjande och obestämbara känslor av skuld 
- känslor som bottnar i den ursprungliga oron för de biologiska föräld
rarna och det förmenta "sveket" mot dessa. De upplevelsekategorier 
("löv") som jag, i min syntetisering, kommer att ta med mig från mitt 
begreppsträds första gren är följande fyra: skulden, förlusten, förned
ringen och krigsbarnets förtvivlan. 

SIGNIFIKANTA ASPEKTER UPPLEVELSEKATEGORIER FREKVENS 

Det traumatiska uppbrottet • Den emotionella ensamheten 98 1 Det traumatiska uppbrottet 
• Avskedet 65 
• Minnesblockeringen 39 
• Rädslan 19 
• Gråten 18 
• Trängseln 12 
• Obegripligheten 11 
• Införståddheten 10 
• Spänningen 7 
• Hungern 7 
• Förtvivlan 6 
• Bombanfallen 6 
• Rymningarna 2 

Famiyens splittring • Syskonsällskapet 57 
• Förnedringen 17 
• Avlusningen 16 
• Saknaden och oron 10 
• "AdresslappenH 10 
• Bombanfallen 4 
• Hopplösheten/apatin 3 

Oron för de biologiska • Förlusten 15 
föräldrarna • Hemlängtan 9 

40 1 1 Känslor av skuld • Skulden 

Figur: 3. Resan till Sverige13 

13 De kategorier som är kursiverade är sådana som tidigare citerats i mina 
förkategorier, medan kategorier som är svärtade kommer att återfinnas i min 
syntetisering i slutkapitlet. 
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VART HÖR JAG? 

Inledande ramberättelse 

I det föregående kapitlet - Resan till Sverige - beskrev jag hur barnen 
reagerade inför själva uppbrottet, inför de händelser vilka de ännu 
saknade möjlighet att tolka. De visste inte vad som egentligen hände 
och några förstod överhuvud taget inte att detta var fråga om att skiljas 
från sina föräldrar. 

Med en viss förenkling kan man hävda att det finska krigsbarnets upp
levelser kan ses mot två olika bakgrunder; dels de upplevelser som 
uppstod i samband med uppbrottet och som de inte alls begrep, dels de 
upplevelser som korresponderade mot händelserna vid ankomsten som 
de heller inte förstod varför de inträffade. I bägge fallen innebar det 
alltså upplevelser inför "det obegripliga" och min framställning ut
gjorde ett försök att tolka detta fenomen. 

Nu står jag inför en del av mitt intervjumaterial där intervjupersonerna 
återger skeenden med en fundamentalt annan innebörd. De beskriver 
nu hur de som barn blivit införstådda med och försökt hantera själva 
flyttningen till Sverige. I allmänhet har också barnet - i den vuxna 
människans minnesbild - ett språk och ett tolkningssystem för det som 
hände. Gåtan är nu denna: "Vart hör jag?" Skall jag vara där jag är och 
är de "nya människorna" några som ersätter mina föräldrar? Eller; Hör 
jag hemma där jag inte är och är mina riktiga föräldrar de jag inte har 
någon kontakt med? 

I undersökningen har framkommit att majoriteten finska krigsbarn i 
vuxen ålder, trots att man verbalt medger att man är svensk, bär på 
känslan av att innerst inne vara finnar. Utan att vara medveten om det 
använder man exempelvis mycket ofta de finska färgerna vitt och blått 
i sina kläder. Man håller på Finland i idrottsliga sammanhang, man 
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känner mera för vad som händer det finska folket än vad man känner 
inför det svenska. Många har då tolkat detta som att man hela tiden 
återvänder emotionellt till sina rötter. Detta trots att man lever i ett 
svenskt samhälle, är svensk medborgare och bedyrar att man känner 
sig som svensk. 

Jag har även i detta kapitel liksom i de två följande samlat några upp
levelsebeskrivningarna, denna gång ganska många, som jag hoppas 
skall underlätta en förförståelse hos läsaren: 

Förkategorier. 

De förkategorier jag valt att citera är följande: 

*** 

* Att jag blev krigsbarn har betytt mera än vad jag till vardags vill 
erkänna, till exempel att jag är osäker på mig själv, känner mig 
otillräcklig. (6). (Osäkerheten). 

* Jag är "självosäker", rädd. Jag ställer mig gärna i underläge och 
jag vet att jag talar för tyst. (8). (Osäkerheten). 

* Jag är väldigt känslig och sårbar. (13). (Osäkerheten). 

* Jag känner mig väldigt isolerad, ensam. Jag tycker inte någon bryr 
sig om mig och dessutom är jag ful och klumpig. Detta gör att jag 
känner mig osäker, missförstådd, besviken och förnedrad. (36). 
(Osäkerheten). 

* Jag hade en slags misstänksamhet mot min svenska mamma, jag 
litade inte riktigt på henne och det gör mig både ledsen och osäker 
på mina känslor. (29). (Osäkerheten). 

* Jag vet ju att jag har varit en ganska osäker och otrygg människa 
under en stor del av mitt liv. (35). (Osäkerheten). 
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När jag var i Sverige längtade jag till Finland och när jag var i 
Finland längtade jag till Sverige. (2). (Osäkerheten). 

*** 

Jag var ledsen och rädd och förtvivlad och jag grät mycket under 
den första tiden. Jag saknade min bror väldigt mycket. (21). 
(Gråten). 

Jag var väldigt besviken på att jag inte fick växa upp tillsammans 
med mina riktiga föräldrar och syskon, varför skulle jag bo där jag 
bodde? (24). (Gråten). 

Det var fruktansvärt att lämna hemmet, jag grät hela första måna -
den och längtade efter mamma. Fosterföräldrarna försökte trösta 
på alla sätt, de bjöd på godis, men jag vägrade att ta emot detta, 
jag satt bara stilla och grät. (24) (Gråten). 

Vi grät och det var svårt, men mamma tröstade så gott de gick. (2). 
(Gråten). 

Jag började gråta och längta hem efter mamma. (9). (Gråten). 

Jag känner förtvivlan, detta är fruktansvärt, det är att dra upp 
rötterna från ett ställe. Det går aldrig att plantera om ett barn, va -
re sig det är ett spädbarn eller om det är ett större barn. (29). 
(Gråten). 

Jag var förtvivlad när jag inte fick behålla mitt förnamn, en dotter 
i fosterfamiljen hade samma förnamn som jag och efter många om 
och men fick jag ett helt annat förnamn. Det tog lång tid innan jag 
reagerade på det namnet. Det var fruktansvärt att först komma till 
ett främmande land, en främmande familj och miljö och sedan inte 
få behålla sitt förnamn. (35). (Gråten). 

Min svenska fostermamma har berättat, att första tiden hos dem 
brukade jag stå och titta upp mot flygplanen som kretsade över här 
i Sverige och jag sa då ideligen, nu är jag inte rädd, nu har jag 
kommit till Sverige. (43) (Gråten). 
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Första tiden var hård. När jag var yngre, dä hade jag en väldig 
skräck. Jag hade svårt på nätterna, det gick inte att ligga, det gick 
inte att sova, det gick bra om jag fick ligga tillsammans med nå
gon, men ensam i ett rum, det var väldigt svårt. Jag var fruktans
värt rädd för flygmaskiner. Jag var också rädd för att ligga i ett 
rum på nedre botten, jag var rädd för fönstren, jag var rädd att 
dom skulle komma och skjuta rakt genom fönsterna. Jag talade 
aldrig med någon om detta. Jag varför stolt. (42). (Gråten). 

Första tiden i Sverige när jag hörde flygplan kröp jag alltid och 
gömde mig. Jag var väldigt rädd. (27). (Gråten). 

Jag rymde flera gånger under transporten till Sverige och jag 
rymde också vid återtransporten till Finland. Jag måste få känna 
var jag hör hemma någonstans. Jag blir förtvivlad när jag tänker 
på uppbrott. Det är kanske därför jag fortfarande bor kvar i mitt 
barndomshem i Sverige. (46). (Gråten). 

Jag tror, att man behöver mera stöd från en vuxen dit man kom
mer, man blir ju utelämnad helt. (47). (Gråten). 

Jag känner mig som svenska, men om någon påpekar det, så är jag 
ju finska, för man vet ju sin plats. (74). (Gråten). 

På barnhemmet bodde vi 6-10 barn i varje rum och vi var så 
rädda och så skrämda att oftast låg vi allihopa i samma säng. (54). 
(Gråten). 

Jag känner mig splittrad känslomässigt. Jag lever i Sverige och jag 
känner mig som svenska, men ändå har jag mina rötter i Finland. 
(60). (Gråten). 

Svåraste upplevelsen var när jag trodde att ingen tyckte om mig 
och vem hörde jag till egentligen. Vem som tyckte om mig mest fick 
jag aldrig veta, inte då, men sedan jag blev vuxen började jag ju 
tänka på ett helt annat sätt. Men i tonåren, i puberteten har man ju 
den här känslan av att vem är det som tycker om mig mest. Detta 
har gått över senare, man växer ifrån det. (62). (Gråten). 
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Jag hade oerhörda samvetskval för att jag lämnade mamma, hon 
som ju ändå hade hjälpt mig väldigt mycket. (24). (Skulden). 

Jag har den känslan - jag vet inte om den är befogad - men jag 
har alltid den känslan att jag ska betala tillbaka en skuld. (60). 
(Skulden). 

Jag känner mig väldigt skuldtyngd av alla händelser jag varit med 
om, jag vill vara massor av människor till lags och det går inte och 
därför mår jag dåligt och därför har jag det inte bra. (25). 
(Skulden). 

Jag har alltid skuldkänslor för mina barn. Jag är mycket mån om 
dem. Jag känner mig fixerad nästan, håller jag på att säga. (1). 
(Skulden). 

* * * 

Jag är kluven, jag känner mig väldigt kluven, jag är inte svensk 
och jag är inte finne. Även om jag håller mera på finnarna så kän
ner jag mig mittemellan, jag har inga rötter någonstans. (33). 
(Kluvenheten). 

Man blir splittrad på något sätt. Nu har jag kommit över det, men 
det tar många år, man är inte hemma någonstans. (13). 
(Kluvenheten). 

Det är många år av förtvivlan, det känns ju att man inte hör 
hemma någonstans. (1). (Kluvenheten). 

Som vuxen känner jag mig oerhört kluven, jag har dåligt självför
troende, jag tycker aldrig att jag räcker till, jag måste ständigt 
ställa upp på fostermammans villkor. (8). (Kluvenheten). 

Jag tror att de har skadat mig väldigt mycket, dom där åren i Sve
rige. Jag har väldigt dåligt självförtroende. Jag känner mig väldigt 
splittrad på något sätt, jag känner mig inte hemma i något land. 
(15). (Kluvenheten). 
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Jag har svårt att tänka nu, det är jobbigt det här, nu kommer tan
karna och känslorna tillbaka, nu känner jag precis som jag har 
känt tidigare. Det kommer för nära allting. (15). (Kluvenheten). 

Jag är ju svenska, men jag känner mig som finska för jag är ju en 
finska. Det är väl därför som jag känner mig så Huven. Jag tycker 
det är viktigt att veta var man har sina rötter. (27). (Kluvenheten). 

Jag känner mig varken som finska eller som svenska. Jag känner 
mig kluven, jag står med benen på två olika ställen. (65). 
(Kluvenheten). 

Jag har blivit rotlös, Huven, jag har ingen känsla för saker, bostad, 
hus, jag kan flytta hur som helst. (1). (Kluvenheten). 

Fastän jag har haft ett bra hem på båda ställena så är jag faktiskt 
rotlös, jag är Huven som människa, jag har inget fädernesland. 
(2). (Kluvenheten). 

Jag känner mig inte hemma någonstans, jag känner inte att jag 
tillhör här eller där. (1). (Kluvenheten). 

Jag känner mig Huven. Jag känner mig bunden till min mamma 
känslomässigt och i viss mån tacksamhet. Alltså - det gäller min 
svenska mamma och mina svenska syskon. Samtidigt är jag också 
bunden vid min biologiska pappa och på så sätt så tycker jag att 
dom sliter mig åt var sitt håll. (36). (Kluvenheten). 

Jag går ständigt omkring med dåligt samvete. Jag känner mig 
kluven, delad. Jag har ju min pappa och en del av mina syskon 
kvar i Finland och jag har en del av mina syskon här i Sverige och 
jag skulle vilja vara på båda ställena. (36). (Kluvenheten). 

Man känner sig inte önskvärd, man blev bara sHckad och sHckad. 
(36). (Kluvenheten). 

Jag känner mig väldigt rotlös. Jag tycker det är jobbigt. Jag kän
ner mig innerst inne mera finsk än svensk Mina barn brukar säga 
åt mig; du är svensk (54). (Kluvenheten). 
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• * • 

Jag hade ingenting att sätta emot, det var bäst att gå undan. Det 
hände ju att hon slog mig, men många gånger kan ord vara värre. 
Man faller undan i stället för att ta emot, det är väl fel många 
gånger. (5). (Bestraffningen). 

Min fostermamma slog mig och slängde mig rakt över rummet in 
mot motsatta väggen, eller så öppnade hon helt sonika dörren och 
slängde ut mig. (13). (Bestraffningen). 

När jag återvände till Finland fick jag det väldigt svårt med både 
fysisk och psykisk misshandel. Jag fick aldrig följa med ut och 
handla julklappar, vara med på bjudningar, begravningar, besöka 
andra människor. Jag fick inte leka med mina syskons leksaker, 
mina leksaker hade jag lämnar kvar i Sverige. (21). 
(Bestraffningen). 

Fosterpappan sa ideligen att det där får du inte göra och det där 
får du inte äta, för du är inte våran. (36). (Bestraffningen). 

På barnhemmet var det en elak tant som alltid slog och bestraffade 
oss barn och hon sög ofta tag i mig och slängde mig in i väggen, 
jag kunde ju ha slagit ihjäl mig. Jag grät, min syster grät, alla 
barnen grät. Det var alltid så förnedrande att alltid få stryk när 
dom andra barnen såg på. (49). (Bestraffningen). 

Jag har själv en gång fått känna på att jag var en andra klassens 
finne. (58). (Bestraffningen). 

Jag har blivit utsatt för både psykisk och fysisk barnmisshandel. 
Jag fick fysisk aga av händer, käppar, rotting, ja, över huvud taget 
dom tillhyggen som fanns. Hugg och slag, hit och dit, med händer 
och käppar och vad som låg närmast till av båda mina fosterför
äldrar. (14). (Bestraffningen). 

Jag fick slag utav remmar och rep som man hade tvinnat och det 
var båda föräldrarna som slog mig, men mest mamma och det var 
över ryggen, ändan och armarna och - ja, över huvud taget där 
man kom åt. (21). (Bestraffningen). 
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* • * 

Fastän jag haft ett bra hem på båda ställena är jag faktiskt rotlös, 
jag är kluven som människa. Jag har inget fädernesland. (2). 
(Hemlösheten). 

Jag känner mig varken som finsk eller svensk, jag känner mig mitt 
emellan, jag känner mig splittrad, jag vet inte riktigt var jag hör 
hemma. Jag har mina rötter i Finland. Samtidigt lever och bor jag 
i Sverige och här har jag mina barn och barnbarn. (4, 7). 
(Hemlösheten). 

När jag kommer till Finland och jag träffar anhöriga, visst är det 
något speciellt jag känner, det är ju ändå en viss hemkänsla när 
jag kommer dit, även om jag känner mig som svensk för övrigt. 
(11). (Hemlösheten). 

Jag känner mig varken som svenska eller finska, jag är Huven, jag 
hör inte hemma någonstans. (3,15, 29). (Hemlösheten). 

Jag står med benen på två olika ställen. (29). (Hemlösheten). 

Jag är ju svenska, men jag känner mig som finska för jag är ju en 
finska. Det är väl därför jag känner mig så kluven. (14). 
(Hemlösheten). 

Jag är kluven, jag känner mig väldigt kluven, jag är inte svensk 
och jag är inte finne, även om jag håller mera på finländare. Jag 
känner mig mitt emellan, jag har inga rötter någonstans. (33). 
(Hemlösheten). 

Jag känner mig kluven, jag känner mig bunden till min mamma 
känslomässigt och i viss mån av tacksamhet, alltså det gäller min 
svenska mamma och mina svenska syskon. Samtidigt är jag också 
bunden vid min biologiska pappa och på så sätt tycker jag att dom 
sliter mig åt var sitt håll. (36). (Hemlösheten) 

Jag känner mig som finska fast jag bor i Sverige och är svensk 
medborgare. Mina barn har svenska namn. (35). (Hemlösheten). 
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*** 

Fragment av berättelser 

Också i denna huvudkategori återfinns fyra signifikanta aspekter. Den 
första av dessa benämner jag: Jag hör inte hemma någonstans. Här 
kretsar upplevelserna kring den rotlöshet som kom att bli många av de 
finska krigsbarnens arvedel och den existentiella ensamhet som blev 
följden av att sväva mellan två världar. 

Detta känslomässiga tema för över till den andra signifikanta aspekten 
i denna kategori, nämligen: Separationen frän den biologiska famil
jen. Var saknaden en oförlöst och i realiteten obearbetad emotionell 
erfarenhet eller kunde tillvaron i fosterfamiljen bearbetas och ge för
soning - vilket naturligtvis kunde föregås av mycket stark smärta? 

Avgörande för barnens upplevelse av resan till Sverige blev därefter 
mötet med fosterföräldrarna, främst fostermodern (den tredje signifi
kanta aspekten), som jag benämnt: Upptagen i den nya familjen. Jag 
tror att detta möte har en oerhört central betydelse för det finska krigs
barnet. Mötet kunde antingen bli en erfarenhet som på olika sätt inne
bar en försoning och hopp om en livskontinuitet eller alternativt be
kräfta separationen som ett definitivt och aldrig utläkt känslomässigt 
trauma i barnets/personens liv. 

Min sista signifikanta aspekt under detta tema rör också den känslan av 
att vara "varken eller". Jag kallar denna aspekt: Jag är varken finsk 
eller svensk och här presenteras upplevelsekategorier som; hemlöshe
ten, identiteten och språket. 

*** 

Känslomässigt har barnen haft varierande upplevelser i samband med 
flyttningen från Finland till Sverige. Förutom känslan av att vara 
splittrad, rotlös, säger en kvinna (62) så här: Alla dessa omflyttningar 
mellan Sverige och Finland har känslomässigt betytt oerhört mycket 
för mig och jag tycker att det har varit jättejobbigt, det svåraste som 
jag överhuvud taget har upplevt. Jag har också varit väldigt beroende 
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av att veta vem som tyckt om mig mest och att veta att jag över huvud 
taget var omtyckt Och det kan man ju tänka sig hur det kan bli när 
man blir placerad fram och tillbaka mellan två länder varje år under 
hela ens uppväxttid, att man till slut börjar undrar vart man hör 
hemma. Om det är någon som tycker om en. 

En kvinna (65) redovisar följande uppfattningen: Att flytta barn och att 
tvingas bli fosterbarn är det mest olyckliga som en individ över huvud 
taget kan råka utför. Hon har aldrig lyckats känna sig hemmastadd i 
sin fosterfamilj i Sverige och hon har heller aldrig känt sig hemma
stadd hos sin biologiska familj i Finland. Vid 15 års ålder var hon till
sammans med sin bror på besök hemma i Finland. Hon säger: Det var 
väldigt roligt, det var trevligt, vi blev uppmärksammade och uppskat
tade och vi blev mycket väl omhändertagna. Med sitt förnuft och sitt 
förstånd visste hon att detta var hennes biologiska föräldrar och hennes 
biologiska syskon, men hon kunde inte känna någon större samhörig
het med dem. Förhållandet till fosterföräldrarna var inte heller av den 
emotionella sorten. Hon säger: Jag vet ju vart jag kommer ifrån. Hon 
och hennes fosterföräldrar var väldigt olika och hon tyckte inte att hon 
"platsade" hos dem: Jag borde ju känna tacksamhet emot dem för att 
de har tagit hand om mig, men det kan jag heller inte göra. Jag känner 
att vi absolut inte hör ihop. Vi har ingenting gemensamt och vi är 
väldigt olika. Hon säger själv att hon inte är speciellt släktkär och hon 
umgås heller inte särskilt mycket med vare sig sina finska eller svenska 
släktingarna. Hon känner sig också väldigt rotlös. Hon kan inte det 
finska språket, har inte kommit sig för att lära sig detta, det har aldrig 
blivit av. Hon är bitter och besviken över att hon tvingades till Sverige, 
att hon blev fosterbarn. Förutom att hon känner sig rotlös tycker hon 
inte att hon kan ta på någonting. Skulle gärna vilja släktforska, men 
säger: Det kan jag ju inte göra i Finland på de finska släktingarna, där 
har jag ju ingen förankring. Jag kan ju inte det finska språket och att 
göra släktforskning på de svenska föräldrarna det vore ju ganska 
meningslöst. 

En kvinna (25) berättar att hon och hennes bror fick åka över till Sve
rige beroende på att man hade det så torftigt hemma och så många 
barn. När hon berättar om avskedet från sin finska familj gråter hon. 
Hon har det väldigt jobbigt att över huvud taget kunna prata om detta. 
Hon tycker att det var fruktansvärt, det var en hemsk upplevelse och 
samtidigt hade hon ju också fått ansvar för sin lillebror. Mamman hade 
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sagt till henne att hon inte fick släppa honom ur sikte. Hägringen med 
Sverige var att där skulle man få äta mat fyra gånger om dagen, där 
skulle man aldrig behöva vara hungrig. 

En annan kvinna (53) kom till Sverige för första gången när hon var sju 
år gammal i sällskap med en bror som var två år äldre. Barnen kom till 
ett barnhem i Alingsås. På detta barnhem fanns det endast svenska 
barn. Hon och hennes bror var de enda finska barnen och därmed de 
enda som talade finska. Hon berättar att hon under hela sin uppväxttid 
alltid varit en "pojkflicka". Hon har slagits mycket både i Sverige och i 
Finland. Hon hade hunnit fylla 8 år när hon och brodern med tåg åter
vände till Finland. Ingen av föräldrarna mötte dem på stationen. Där
emot mötte de en kvinna som var föreståndarinna på en lekskola. Hon 
kände familjen och kom för att hämta barnen på järnvägsstationen i 
Uleåborg. Den tanten berättade att föräldrarna hade flyttat till ett annat 
bostadsområde och det tyckte flickan var väldigt konstigt. Annars 
tyckte hon inte det var så märkvärdigt att komma hem, hon hade ju 
bara varit borta en stund. 

Hon berättar vidare att hon flyttat så många gånger mellan Sverige och 
Finland att tiderna har "kolliderat" för henne. Hon har gått första års
klassen i skolan i Finland, den andra i Sverige och så vidare. Andra 
gången hon kom till Sverige var när hon böljade andra årsklassen i 
skolan. Hon kom till barnhemmet i Robertsfors. Hennes bror fick då 
vara hemma och det var hon ensam som åkte över till Sverige. Till 
barnhemmet kom då påtänkta svenska fosterföräldrar och det var en 
familj som det var meningen att hon skulle få komma till. De hade 
dock tänkt sig ett mindre barn, till exempel hade fostermamman stickat 
ett par sockor som inte passade till den här flickan då hon var för stor. 
Därför fick hon inte komma till den familjen. Hon grät och var väldigt 
ledsen och besviken över detta eftersom hennes lekkamrat fick komma 
dit istället. Den här fostermamman hade då ringt till en annan blivande 
fostermamma och talat om att det fanns en flicka på barnhemmet som 
grät så förskräckligt och hon undrade om inte de kunde ta hand henne. 
Denna kvinna svarade då att de hade tänkt sig en liten pojke, men 
okey, vi tar den här flickan istället då och så blev det. Dessa fosterför
äldrar var underbara och snälla människor som inte hade några egna 
barn. 
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Hon vet inte anledningen till varför hon skulle åka mellan Sverige och 
Finland vartannat år, men hon misstänker att det var hennes finska 
mamma som ville ha henne tillbaka. Själv ville hon hela tiden vara i 
Sverige. De finska föräldrarna skilde sig också under kriget. Hon har 
alltid haft kontinuerlig kontakt både med sina finska och svenska 
släktingar och hon är även tvåspråkig. 

Sin skolgång avslutade hon i Finland. Då tjatade hon sig till att få åka 
tillbaka till Sverige och det fick hon också göra. Här fick hon också ar
bete. Hon var mäkta stolt över sin första lön. Den finska mamman 
tyckte emellertid att hon skulle ha en yrkesutbildning och menade att 
hon ju kunde bli änka eller frånskild och vara tvungen att kunna för-
söija sig. Mamman sökte för hennes räkning till en handelsskola i 
Finland. Där blev hon antagen och hon blev alltså tvungen att åter
vända till Finland och gå den här handelsutbildningen i två år. Somm-
rama tillbringade hon emellertid i Sverige. 

Hon berättar att alltid när hon åkte i barngrupper mellan Sverige och 
Finland, så hade hon en adresslapp kring halsen. Vid ett tillfälle, när 
hon kom från Finland, kom hon via Stockholm och ett uppsamlingslä
ger där. Hon tyckte det var förskräckligt, det var fruktansvärt mycket 
barn, det var ett jättestort hus i flera våningar med långa korridorer. 
Hon misstänker att det kanske var en militärförläggning av något slag. 
Där pågick läkarundersökning, de fick mycket sprutor och hon var 
rädd och hon var ledsen. Hon kunde prata svenska och hon försökte 
förklara för dem att hon skulle tillbaka till samma fosterföräldrar som 
hon varit hos tidigare, att det inte var nödvändigt med alla de här kon
trollerna och alla dessa sprutor, men det hjälpte inte. Hon tyckte också 
att det var jobbigt därför att det var så mycket barn. De skulle ligga två 
barn i samma säng. Hade man då fått en spruta i ryggen som ömmade 
och man hade en sängkompis som sparkade en i ryggen, så var det inte 
roligt. Hennes fostermamma har också berättat att när hon kom till 
dem efter den här vistelsen i karantänen så hade hon sovit i två dygn av 
ren utmattning. Hon säger: Jag har upplevt mycket oro och ångest. Jag 
tycker jag kommit över det mesta nu, men fortfarande har jag av och 
till hemska mardrömmar. Jag springer och springer och försöker 
komma undan. Jag ramlar och det kommer soldater efter, jag upp och 
springer och ramlar och soldater igen. 
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Hon reagerade väldigt länge med rysningar i hela kroppen på fabriks
visslor och sirener, likaså på flygplan - särskilt om planen flög lågt. 
När hon var hos sina fosterföräldrar satt hon ofta och lyssnade på radio 
från Uleåborg. Hon visste att när det blev tyst i radion då var det flyg-
larm och på så sätt levde hon med sina finska släktingar som var kvar 
där borta fast hon var i Sverige. Jag känner mig varken som svenska 
eller finska, jag känner mig väldigt splittrad. 

Hon berättar vidare att i Finland är hon inte accepterad som finska och 
i Sverige är hon inte accepterad som svenska. Tidigare har hon tagit 
väldigt illa vid sig över detta, men numera bryr hon sig inte så mycket 
om det; Det är ingenting att göra något åt. 

De barn som inte kunde placeras i familjehem blev placerade i barn
hem och det var barnhem som var speciellt uppbyggda för finska 
krigsbarn. I Västerbotten fanns, som nämnts, bland annat ett hem i 
Lövånger och ett i Robertsfors. En kvinna (55) kom till barnhemmet i 
Lövånger och hon berättar att barnen inte fick lära sig ett enda svenskt 
ord. De fick heller inte vara ute i samhället och umgås med andra barn. 
Det var två äldre kvinnor som förestod detta barnhem. De barn som var 
skolmogna fick inte bölja skolan. Det enda barnen fick göra var att 
hjälpa till med disken ibland. Det fanns varken vatten eller avlopp i 
Lövånger på den tiden och när barnen skulle bada så smälte de här 
kvinnorna snö och det blev ett par decimeter vatten i botten på en balja 
som barnen då skulle bada i. Man bytte inte ens vatten mellan barnen. 
Hon berättar vidare att under ett par veckors tid så fick hon faktiskt 
pröva på att gå i skolan, det var hon och några barn till. Man satte en 
bok i händerna på barnen men det var ingen som brydde sig om dem. 
De blev helt nonchalerade, det var en förskräcklig upplevelse. De 
svenska barnen betraktade dessa barnhemsbarn som luft. Kvinnorna 
som skötte barnhemmet kunde inte ett enda ord finska: Vi blev aldrig 
agade, men vi blev heller aldrig omtyckta eller sysselsatta eller 
uppmärksammade på något sätt. 

Vid det andra barnhemmet, som fanns i Robertsfors, hade man en egen 
skola och där fick de finska barnen lära sig något enstaka ord svenska. 
Den man (49) som berättar om sin upplevelse av detta barnhem var sex 
år när han kom från Finland. Det var, enligt honom, fruktansvärt att 
vara där. Det förekom ofta bestraffningar för än det ena och än det 
andra och en av tanterna, som var föreståndare, upplevde han som 
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hemsk! Vi barn var indelade i två sovrum, äldre barn i det ena och 
yngre barn i det andra. En dag fick de äldre barnen så fruktansvärt 
med stryk av tanterna därför att de hade vaknat för tidigt och det var 
långfredag. Flickorna kunde nästan inte sitta efter den här behand
lingen. Vi barn var en isolerad grupp och vi var helt utelämnade till 
dessa kvinnor. Vi fick stryk, både med tillhyggen och med händerna. 

En kvinna (12) myntar här ett nytt begrepp och säger att hon är Sveri-
ge-Finländare, vilket betyder, att hon är född i Finland, bosatt i Sveri
ge och har båda ländernas kultur och livsmönster. Hon försöker delta i 
uppbyggandet av en ny Svensk-Finsk kultur. Hon känner sig inte 
splittrad, hon känner sig helt som finsk men också som svensk och har 
accepterat att bo i Sverige. 

En annan kvinna (13) har danats av sina barndomsupplevelser. Hon har 
under hela sin tid i fosterhemmet i Sverige varit utsatt för både fysisk 
och psykisk misshandel. Vid vårt samtal är hon rar och vänlig, men 
hela tiden undfallande, osäker, rädd. Hon pratar litet tyst, ställer sig 
gärna i underläge, har svårigheter att sätta gränser och ställa krav både 
på sig själv och på sin omgivning. Hon uppger dock att hon har ett gott 
förhållande till sina vuxna barn. Hon har heller inte påverkat dem på 
något sätt i form av onormalt kontrolleringstvång eller liknande. Hon 
säger själv att: i vuxen ålder har jag börjat förstå saker och ting och 
jag tycker nog att jag vågar säga ifrån mera nu än tidigare. Hon är 
helt klart av den uppfattningen att det var vansinningt att skicka barnen 
till Sverige. Hon skulle själv aldrig göra detta mot sina barn, då skulle 
det i så fall vara så extremt svåra förhållanden att den enda utvägen för 
barnen att över huvud taget kunna överleva är att fly till ett annat land. 

Begreppsträdets andra gren: Vart hör jag? 

Jag avslutar detta avsnitt liksom föregående med att sammanfatta mina 
upplevelsekategorier under de respektive subdimensionema - signifi
kanta aspekterna. Här är hemlösheten central på samma sätt som trau
mat tidigare. Begreppsträdets andra gren handlar med andra ord om det 
sammansatta fenomen som det innebär att separeras från något och 
samtidigt upptas i något utan att denna, för ett barn så drastiska pro
cess, får slutgiltighetens försonande karaktär. Den konsekvens som jag 
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försökt förmedla är ambivalensens; jag är varken finsk eller svensk. De 
upplevelsekategorier som jag kommer att ta med mig från denna 
"gren" är: rotlösheten, kluvenheten, tacksamheten (den reservations-
lösa "kapitulationen" inför den svenska familjen) och identiteten (den 
utsuddade eller delade). 

SIGNIFIKANTA ASPEKTER UPPLEVELSEKATEGORIER FREKVENS I 

Jag hör inte hemma någonstans • Kluvenheten 8 
• Lojalitetskonflikten 8 
* Rotlösheten 8 
• Rädslan 6 
• Språket 6 
• Osäkerheten 6 
• Förnedringen 5 
• Ensamheten 5 
• Gråten 5 
• Aggressiviteten 2 
• Bitterheten 2 

H Separationen från den biologiska • Förträngningen 32 
I familjen • Rädslan 11 

• Förtvivlan 27 
• Skulden 6 
• Kluvenheten 6 
• Oförståelsen 2 

I Upptagen i den nya familjen • Adopteringen 11 
I • Tacksamheten 10 
1 • Bestraffningen 10 
I • Utnyttjandet 7 

• Rädslan 6 
• Barnhemmen 5 
• Utväljandet 4 
• Hemlängtan 3 

i • Språket 3 
• Gråten 2 

I Jag är varken finsk eller svensk • Språket 33 
1 • Hemlösheten 15 

• Ensamheten 9 
• Identiteten 5 
• Agan 2 
• Hatet 1 1 

Figur. 4. Vart hör jag? 
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VEMS BARN VAR JAG? 

Inledande ramberättelse 

Kontakten med två par föräldrar, de biologiska och fosterföräldrarna, 
kom för många barn att innebära en splittrad och svår tillvaro. Ibland 
bröts kontakten bakåt, andra gånger upprätthölls den, men inte alltid på 
ett konstruktivt sätt. När barnen hade lämnat sina biologiska föräldrar, 
kommit till Sverige och etablerat sig hos de svenska fosterföräldrarna 
hände det exempelvis ofta att finska mammor brevväxlade med någon 
i barnets omgivning eller ibland med barnet självt. På så sätt kunde 
man hålla en viss kontakt och känslor vid liv. Ibland upplevdes detta 
positivt - som en livlina, men ibland upprätthölls på detta sätt snarare 
skuldkänslor och separationsångest. 

Många barn stannade i Sverige fram till dess de blev skolmogna då 
finska staten kallade dem tillbaka. Ofta hände det att barnen då redan 
hade glömt sitt finska språk och att de fick svårigheter vid separationen 
från fosterföräldrarna. De kände sig nu främmande inför sin tidigare 
hemmiljö i Finland. De kunde inte längre kommunicera med sin bio
logiska familj. Dessutom uppstod i skolan språksvårigheter och 
mobbning. Många av dessa barn fick därför uppenbara svårigheter i 
den finska familjen, där man blev mer eller mindre utstött och stämp
lad som ett "fint" barn med "fina" manér och med ett annat levnadssätt 
än vad som var vanligt i det fattiga, krigshärjade Finland. Längtan till 
den svenska fosterfamiljen och till Sverige var för dessa barn ibland 
mycket svår. Många av barnen återanpassade de sig så småningom till 
det finska samhället, till sin biologiska familj och till skolan. Andra 
barn har, så fort man fått chansen, återvänt till Sverige och till den 
svenska familjen. För de flesta har dock ambivalensen funnits där hela 
tiden, bara mer eller mindre hanterbar. 

Under första tiden i Sverige, ja, kanske under hela vistelsen där, hade 
många av de finska krigsbarnen hemlängtan, språksvårigheter, an
passningsproblem till den nya familjen, till kamrater, skolan etc. För de 
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barn som inte var välkomna till sina fosterfamiljer, där familjen känt 
sig tvingade att ta emot ett finskt krigsbarn och som utsattes för psy
kisk och/eller fysisk misshandel var tillvaron i Sverige mycket svår. 
Ibland hjälpte dock de positiva minnesbilderna från Finland dem till ett 
någorlunda drägligt liv här i Sverige. Barn som vistades på barnhem 
var särskilt utsatta. De saknade möjlighet till samhörighet med någon 
speciell vuxen då de var många barn om samma tanter. 

Speciella svårigheter uppstod för de barn som måste ambulera fram 
och tillbaka mellan Sverige och Finland. Det fanns barn som åkte 
mellan Sverige och Finland upp till 12 gånger före 15 års ålder. De 
barnen fick svårigheter att få en bra kontakt hos något av föräldrapa
ren. 

Oftast dröjde det ganska lång tid sedan de finska barnen kommit till 
Sverige innan de biologiska familjerna hemma i Finland kunde få 
kontakt via brev eller kort och få reda på var barnen hamnat någon
stans. De barn som kunde läsa och skriva kunde ju tidigare ta kontakt 
med sin biologiska familj än de mindre barnen som själva inte kunde 
ta kontakten. För de barn som kom på barnhem dröjde det uppemot tio 
månader innan den finska familjen fick vetskap om var barnen hade 
hamnat någonstans. Det var svårt många gånger för barnen som kunde 
komma i en lojalitetskonflikt, beroende på hur förhållandet var i det 
svenska fosterhemmet. Kände barnen sig trygga i sitt nya hem blev det 
svårt när det kom krav ifrån Finland att de skulle återvända. Många 
barn upplevde också skuldkänslor gentemot sin biologiska familj, 
trodde att de varit stygga på något sätt och därför blivit placerade i 
Sverige. De kunde av den anledningen också ha svårt att själva ta kon
takt med sin finska familj. 

För de barn som stannade kvar i de svenska fosterhemmen och endast 
sporadiskt besökte det finska hemmet eller kanske inte gjorde besöket 
förrän de kom i tonåren eller redan var vuxna individer var det lättare 
att anpassa sig i sin nya miljö. De satsade helhjärtat på den svenska 
familjen och de svenska förhållandena och även på den svenska sko
lan. Ändå kunde en del av barnen känna sig på sidan om. De blev 
mobbade och undanskuffade, de hade svårigheter att tränga in i det 
svenska sammanhanget åtminstone till dess de hade lärt sig svenska 
språket någorlunda. 
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Av de barn som helt tappade kontakten med sina biologiska föräldrar 
har många i vuxen ålder sökt sig tillbaka till Finland för att spåra sina 
rötter och deras upplevelser har varit både positiva och negativa. 
Mycket beroende på om de kunde hitta sina finska släktingar, om deras 
föräldrar fortfarande var i livet och om de kunde kommunicera med 
dem trots den uppkomna distansen i tid och rum. 

Alla mina intervjupersoner har förmedlat att de av och till har känt sig 
mer eller mindre splittrade, med två familjer och med två hem. Barnets 
ålder spelade också stor roll i den här känslan av tvekan inför var man 
hör hemma någonstans, om man känner sig splittrad eller ej. Ju mindre 
barnet var, desto mindre av sådana upplevelser. Ju äldre barnet var och 
därmed mer medvetet om sig självt, sin egen identitet, sina upplevelser 
och minnen, desto svårare har problematiken gestaltat sig. 

Alla finska barn som blev placerade i Sverige måste när de uppnått 
skolpliktig ålder, det vill säga 7 år, återvända till Finland för att gå i 
skolan där. För många barn innebar det en svår tragedi att ryckas upp 
igen och återigen uppleva en separation, ett nytt språk, transporten, en 
ny kultur och många gånger en "ny familj" (man hade ofta förträngt 
eller "glömt bort" sin biologiska familj; hur den fungerade, hur släk
tingarna såg ut etc). En del barn reagerade så våldsamt på den här om
flyttningen att de biologiska föräldrarna till och med var tvungna att 
sända dem tillbaka till Sverige igen. 

Många var de svenska familjer som vid order från Finland om hem
transport av de skolpliktiga barnen, eller om hemtransport när krigs
förhållandena syntes mera stabila, förberedde barnen på hemtransport 
med allt vad det innebar av emotionella upplevelser. När allt var Mart 
fick man så i sista stund ibland order om att barnen skulle stanna en tid 
till i den svenska familjen på grund av att kriget trappats upp igen. 
Detta var tunga upplevelser för barnen och fosterföräldrarna. Ideliga 
omställningar med en blandning av förskräckelse, rädsla, saknad, 
glädje. 

Helt klart är att ju svårare barnet haft att finna sin egen identitet, sina 
relationer till andra människor, desto mera ångest har barnet upplevt. 
Ibland har ångesten tagit överhanden och barnet har upplevt svår rädsla 
och många gånger också en svår förlust. Att klara av detta har då helt 
och hållet hängt på den omgivning och de vuxna människor som bar-
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net haft relationer till och kanske kunnat använda för att komma ur 
detta svåra tillstånd. I de fall där barnen blev mobbade, agade och ut
satta för psykisk misshandel, var helt naturligt upplevelsen av ångest 
avsevärt mycket svårare och mer omfattande. Upplevelserna hängde 
också kvar längre och förpuppades hos dessa barn jämfört med vad 
fallet var med de barn som levde under relativt hyfsade förhållanden. 

De flesta av de finska krigsbarnen i min undersökning uppvisar idag 
(vid intervjutillfället) av och till psyko-somatiska symtom som hu
vudvärk, ledbesvär, ryggont, sömnsvårigheter, mag- och tarmbesvär, 
astmaliknande anfall, hudutslag och så vidare. Förutom detta känner 
sig många också väldigt osäkra och osjälvständiga. De har svårt att 
ställa krav och sätta gränser både mot sig själva och omgivningen. 

Förkategorier 

Jag citerar även här några av barnens upplevelser: 

* Vi hade en underbar mor, sammanhållningen var god i familjen. 
Materiellt hade vi det fattigt, men sammanhållningen och syskon
kärleken var bra, relationerna mellan föräldrarna var bra. (2). 
(Adoptionen). 

* Jag kan aldrig drömma om att jag skulle ha haft det bättre om jag 
stannat kvar i Finland, för så pass bra som jag har haft det kan jag 
aldrig tänka mig att jag skulle ha haft det bättre där. Ja, över hu
vud taget vet jag inte om jag skulle ha kunnat haft bättre någon 
annanstans här på jorden. Möjligen litet bättre väder. (31). 
(Adoptionen). 

* Mina fosterföräldrar tyckte om mig, jag blev också adopterad. (11, 
44). (Adoptionen). 

* Jag känner mig som svensk Jag har ju varit här så länge. Jag 
känner mig inte kluven eller splittrad på något sätt. (10, 57). 
(Adoptionen). 
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Man känner sig inte hemma någonstans, eller man känner sig 
hemma överallt. (26). (Splittringen). 

Jag var för liten för att förstå innebörden, visste bara att jag skulle 
till ett annat land. (39). (Splittringen). 

Jag tyckte det var fattigt och hemskt hemma i Finland, men ibland 
fick jag nästan en känsla av att jag var avundsjuk på dem som fick 
vara hemma. (13). (Splittringen). 

Jag har fått en massa komplex för det här med misshandel hos 
fosterföräldrarna och jag har berättat för min finska mamma vad 
jag upplevt, men hon menade att jag uppfört mig illa och att be
handlingen var befogad. " (14). (Splittringen ). 

När jag var 16 år var jag hemma i Finland på besök Jag fick lust 
att stanna då, men det som hindrade mig var skolan och mina fos
terföräldrar. Jag hade ju blivit adopterad och jag ville inte göra 
dem ledsna. (20). (Splittringen). 

Nog kände jag att det var mamma och pappa. Sådana känslor hade 
jag aldrig mot mina fosterföräldrar, aldrig någonsin. Det är nå
gonting som man har i blodet. (25). (Splittringen). 

Känslomässigt kände jag att jag kom hem till mamma. Pappa är 
omgift och han har aldrig försökt få kontakt med mig. Ett av mina 
syskon sa en gång till mig att du är som en främmande människa. 
(33). (Splittringen). 

Jag känner att det måste ha drabbat mina föräldrar ännu hårdare 
för dom visste ju inte om dom själva skulle överleva kriget och 
kunna ta hand om mig på nytt. Det måste ha känts fruktansvärt. 
(35). (Splittringen). 

Släktkänslan har vi aldrig haft i Sverige. Det har man däremot 
väldigt mycket av i Finland. Jag har aldrig känt mig hemma här. 
(37). (Splittringen). 
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När jag är i Sverige så behandlas jag som finska, när jag kommer 
till Finland betraktas jag som svenska. Det tar jag väldigt illa upp 
på. Jag känner mig rotlös och splittrad och jag vet ju inte riktigt 
var jag hör hemma. (14). (Splittringen). 

Jag tror att det har skadat mig väldigt mycket dom här åren i 
Sverige. Jag har väldigt dåligt självförtroende. Jag känner mig 
väldigt splittrad på något sätt, jag känner mig inte hemma i något 
land. (15). (Splittringen). 

* * * 

Man önskar att det aldrig skall upprepas. (3). (Ångesten). 

Mina egna upplevelser av traumatiska uppbrott gör att jag i dag 
har en fruktansvärd separationsångest. Samtidigt har jag också en 
viss skamkänsla, en skuldkänsla att inte räcka till, att inte klara av. 
(7). (Ångesten). 

Det här skulle man ha fått prata om tidigare. (8). (Ångesten). 

Jag tycker att det är hemskt att man ska ha haft det så här, fort
sätta att ha på något vis, jag vet inte. (13). (Ångesten). 

Jag grät hela första månaden och jag längtade efter mamma. (24). 
(Ångesten). 

Den ångest jag har haft har kommit ifrån krigsupplevelserna och 
det hade jag väldigt länge. (65). (Ångesten). 

Fruktansvärt för ett barn, för på något vis blir man ju skadad. Jag 
får antabus varje dag av en jobbarkompis. (43). (Ångesten). 

Jag biter på naglarna fortfarande, även om det har blivit mindre, 
jag har försökt sluta. (48). (Ångesten). 

Jag skulle inte klara av att arbeta utanför hemmet och lämna bar
nen till någon annan. (54). (Ångesten). 
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* Jag var ju så fäst vid mamma, så det kändes rent hemskt att tänka 
sig fara ifrån henne. Hon var min fasta klippa. (47). (Ångesten). 

* Jag har en väldig skräck för att vara ensam inomhus. (56). 
(Ångesten). 

* Jag tappar ord, det bara försvinner för mig. (58). (Ångesten). 

* Jag har ett kontrolleringstvång, en beskyddarinstinkt som jag vet 
är litet mera än det vanliga när det gäller min man och mina barn. 
(59). (Ångesten). 

* Innan jag fick barn var det jobbigt när någonting hände som kräv
de mej rent känslomässigt, då ville jag bara fly. (62). (Ångesten). 

* Jag har ångest och dåligt samvete därför att jag gör så litet för 
människor ute i världen som lever nu som jag levde på den tiden i 
Finland. (63). (Ångesten). 

* Man vet egentligen inte vart det hör hemma, om det hör hemma 
här eller om det är någonting som beror på det som hänt tidigare, 
då skulle man ju kanske gå någon analys eller så för att komma till 
klarhet var den ångesten hör hemma någonstans. (65). (Ångesten). 

* Varför, varför återvände jag till Sverige? (13). (Ångesten). 

*** 

Fragment av berättelser 

I denna huvudkategori har jag valt att presentera fem signifikanta as
pekter. Den första av dessa rör: Kontakter med biologiska och fos
terföräldrar. Här har exempelvis en eventuell adoption stor betydelse. 
Den andra aspekten: Jag är splittrad med två hem, innebär för många 
av krigsbarnen en ständig källa till skuld och kluvenhet och många 
upplever att just detta dilemma är orsaken till deras psykiska eller 
psyko-somatiska problem. Den tredje aspekten är närstående och jag 
har benämnt den: Jag var ångestfylld - en ångest som framför allt 
kopplas ihop med känslor av förlust av sammanhang. Mina två sista 
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signifikanta aspekter under detta tema är: Personlig utveckling och 
identitet, respektive: Relationer till fosterföräldrarna. Här diskuteras 
fenomen som kontrolleringstvång och jagsvaghet, men också den 
misshandel och den fruktan som inte alltför sällan kom krigsbarnen till 
del i de svenska fosterhemmen. 

*** 

Min första informant, en man (6), åkte hem för första gången 1949. 
Han kunde då ej längre tala finska språket och den finska familjen 
kunde ej svenska eller något annat språk. De kunde inte tala med var
andra, men han upplevde ändå hemkomsten som fantastisk. Helt un
derbart att komma hem: Ja, jag säger fortfarande hem, att möta 
syskonen. Jag har ett otroligt minne ifrån den tiden. Jag har tusentals 
minnen från de första 7 åren hemma i Finland. Jag skulle kunna skriva 
romaner, minnena står för mig så levande och med en sådan otrolig 
skärpa och jag visste precis kur allting skulle se ut då när jag satt på 
tåget och var på väg hem och när jag började närma mig hem-
stationen och allt detta stämde som jag mindes, förutom att allting var 
så mycket mindre. Jag åkte ensam. Det blev en hjärtlig kontakt mellan 
oss, även om det var svårt att känna att de var mina syskon, men det 
visste jag ju att de var. Jag vet inte om jag längtade till stenarna där 
som barn jag lekt. En lång, lång tystnad då han krampaktigt kämpar 
emot gråten. Så fortsätter han och berättar att han den gången var 
hemma en vecka - tio dagar. Efter det besöket var han hemma vaije 
sommar i en vecka och lärde sig då finska språket undan för undan. 
Han kände liksom att språket hela tiden hade legat latent hos honom. 
Han kände en oerhörd hemkänsla när han var hemma i Finland, tyckte 
att '.jag var hemma där. Känslomässigt blev jag aldrig engagerad i min 
svenska familj De finska släktingarna har också varit och hälsat på 
honom i Sverige vid flera tillfällen. 

En kvinna (11) berättar att när det blev aktuellt att barnen skulle åter
sändas till Finland så blev hon oerhört rädd, uppriven och ledsen. Hon 
kände då att det var här i Sverige hon hörde hemma. Det här var ju 
hennes föräldrar, för föräldrarna i Finland hade hon inget minne av. 
Hon minns också att den svenska mamman grät mycket under den ti
den och var väldigt ledsen. På något sätt blev det ändå bestämt att hon 
som var minst skulle få stanna kvar i Sverige. Hon säger: det var säkert 
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ett svårt beslut för min finska mamma och jag tycker att det var en 
tjusig handling av henne att avstå från sitt barn. 

En annan kvinna (13) berättar att anledningen till att hon åkte hem till 
Finland efter nästan ett års vistelse i Sverige var att den finska mam
man ville att hon skulle komma hem. När hon varit hemma i Finland i 
nästan ett år (hon hade då hunnit fylla nio år) så kom den svenska 
mamman över till Finland och hämtade henne tillbaka till Sverige. 
Föräldrarna på båda sidor hade träffat en överenskommelse om att hon 
skulle återvända till den svenska familjen och själv ville hon gärna 
återvända. Hon tyckte det var jobbigt med torftigheten hemma i Fin
land. Nu efteråt frågar hon sig många gånger: varför, varför återvände 
jag till Sverige? Hon fick nämnligen slita ont i sitt fosterhem, hon var 
ständigt utsatt för misshandel, hon hade inga kontakter med andra 
barn. 

Numera i vuxen ålder har hon kontinuerlig kontakt med sina släktingar 
i Finland och hennes biologiska mamma lever fortfarande. Hon hälsar 
på sina syskon med familjer och de har också hälsat på hemma hos 
henne i Sverige. De ringer regelbundet och pratar med varandra och 
hennes egna barn har också ständig kontakt med sina finska släktingar, 
med sina kusiner. 

Ytterligare en kvinna (30) berättar att hon fått allt mer och mer kontakt 
med sina finska släktingar och många av dem bor också i Sverige. Hon 
säger att: Ju äldre man blir, desto mera intresse får man för att få reda 
på sitt ursprung. Hon har brevkontakt med sin biologiska mamma, 
men där finns klara språksvårigheter. De finska släktingarna kommer 
också hit och hälsar på henne och det kan vara besök på upp till två 
veckor. 

En man (46) har en livlig kontakt med alla sina finska släktingar och 
de hälsar på varandra ofta, minst ett par gånger vaije år. De har också 
ständig telefonkontakt med varandra. Hans barn umgås också med sina 
finska kusiner. Det äldsta barnet, en flicka, var redan som femåring på 
besök hos sin farmor i Finland och hon behärskar också finska språket 
bra. Alla hans barn har svenska förnamn men finskt efternamn. 
En annan man (52) har ingen kontakt med sina finska släktingar. Han 
känner inte heiler till några. Båda hans biologiska föräldrar är döda och 
några andra släktingar känner han inte till. Han har gjort försök att få 
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fram vad han kan ha för släkt i Finland. Han har till exempel varit till 
Helsingfors där han är född och gjort vissa efterforskningar, men då 
han inte behärskar finska språket blir det genast litet svårare. Han var 
12 år gammal när hans biologiska pappa dog och det tyckte han var 
tråkigt, men i övrigt kände han ingenting för de hade ju aldrig träffats 
sedan han for till Sverige. Meningen var att hans finska pappa skulle 
komma över och hälsa på honom, men av någon anledning blev det 
aldrig av. Även hans adoptivföräldrar är döda. Adoptivpappan dog när 
den här mannen gjorde sin värnplikt och hans adoptivmamma dog sex 
år senare. Han värdesätter att han fick behålla dem så länge: Det var 
mycket värdefullt för mig. 

En kvinna (41) minns sin barndom i Sverige som trygg och tillitsfull, 
men hon saknade sina syskon och säger att: det känns som jag har en 
bit borta. De umgicks mycket med hennes svenska föräldrars släk
tingar som är en stor släkt och hon trivdes bra, men hon hörde att 
ibland så sa de till varandra att den och den är lik den och den och så 
vidare, men hon var aldrig lika någon och det saknade hon väldigt 
mycket. Just detta att ha en släkt att känna igen sig i det hade hon inte. 
Hon har numera mycket kontakt med sin finska syster som bor i 
samma stad som hon själv. Hon säger att det känns som om de aldrig 
har varit ifrån varandra. Hon har numera också kontinuerlig kontakt 
med sina finska släktingar i Finland. De kommer över vaxje sommar 
och hälsar på. 

En annan kvinna (60) har kontinuerlig kontakt med sina finska släk
tingar. En sommar för ett par år sedan ordnade hon en släktträff för att 
alla kusiner skulle få träffas och de var sammanlagt nästan trettio per
soner. Det bestämdes då att två år senare skulle hennes bror bjuda 
samman dessa människor i Finland. Hon anordnade den här träffen, 
mycket för att barnen skulle få lära känna sina släktingar och få an
knytning till Finland och få lära känna sina rötter. Några språkproblem 
förekom inte eftersom ungdomarna både i Finland och i Sverige kunde 
prata engelska. Hon nämner också att hon har en kusin i södra Sverige 
som också är krigsbarn men han är väldigt orolig, har svåra alkohol
problem och har varit gift tre gånger. Den mannen är väldigt påverkad 
av sina krigsupplevelser. Själv umgås hon inte alls med sina svenska 
adoptivföräldrars släktingar. Hon har aldrig känt någon samhörighet 
med dem. Hennes biologiska mamma dog när hon själv var i vuxen ål
der. 
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En man (16) berättar att på examensdagen, det vill säga den dagen när 
han slutade folkskolan, blev han och hans bröder uppsökta av sin fins
ka mamma, en taxichaufför och en finsk bror som villa ha pojkarna 
med sig över till Finland genast. Den här mannen anade oro, tog lille
bror och skyndade sig hem till sina fosterföräldrar och berättade vad 
som hänt. Dit kom också mamman och hennes följe och det blev gräl 
och bråk och skrik och oväsen då den svenska fosterpappan hade häf
tigt humör och på inga villkor ville släppa pojkarna ifrån sig. Dessför
innan hade det finska följet försökt muta barnen med karameller för att 
få dem att stiga in i taxin och följa med hem till Finland. Det blev nu 
ingenting av med den resan och de fick återvända hem tomhänta. 
Sedan dess var det lugnt. 

En kvinna (2) berättar att när hon bodde i Sverige så hade hon kontakt 
med sin finska familj och när hon bodde i Finland hade hon kontakt 
med sin svenska familj. Hon berättar att fosterpappan i Sverige ville 
adoptera henne, men den finska mamman svarade: Jag vet att du har 
det bra där. Jag vet var du är, men se ge bort ett barn det gör jag 
aldrig. Då förstod hon inte detta, men som vuxen har hon förstått och 
säger att: Jag skulle då aldrig själv kunna ge bort ett barn. Båda för
äldraparen hade kontakt med varandra och 1948 besökte fosterpappan 
henne i Finland och det upplevde hon som oerhört positivt. Hon tycker 
själv att hon haft tur. Hon kommer från ett biologiskt kärleksfullt hem 
och kom till ett lika kärleksfullt hem där hon kände sig välkommen. 

En kvinna (62) som var yngst i en stor syskonskara skulle få åka över 
till Sverige, men hennes storebror ville också åka med och då blev det 
bestämt att båda barnen skulle få fara iväg. Hon berättar att hon fick 
det väldigt bra. Hon kom via båt till Stockholm men hon hade feber 
och hamnade på sjukhus i en veckas tid. Hon blev då skild från sin bror 
som fick åka till sin fosterfamilj som bodde i samma by som hon själv 
skulle komma till. Det dröjde en vecka innan hennes fosterföräldrar 
kunde komma och hämta hem henne. Hon minns också att hon var 
ledsen och rädd och att hon grät mycket under den tiden. Hon saknade 
sin bror väldigt mycket. Hennes fostermor har berättat att första dagen 
när hon kom hem till dem så sprang hon ut på utedass och där satt hon 
och skrek och svor och var arg och ropade: satana perkilä, men efter 
några dagar blev det bättre. Hon fick en bra fosterfamilj i Sverige. De 
var snälla och rara. Hon fick ha barnbjudningar och maskeradfester och 
de var väldigt måna om henne. Hon blev kvar i fosterhemmet tills hon 
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var sju år. Innan hon blev tvungen att åka tillbaka till Finland, när hon 
blev skolmogen, hade fosterföräldrarna fört diskussioner med hennes 
biologiska mamma om att få adoptera henne och mamman hade så gott 
som lovat dem det. De trodde att det skulle fungera, men när pappan 
kom hem ifrån kriget sa han bestämt nej. Han skulle ha hem alla sina 
barn till Finland. Det blev uppslitande att åka ifrån fosterfamiljen i 
Sverige och fostermamman sprang in i ladugården och grät hejdlöst 
när hon skulle åka. Men fostermamman lovade henne att den dagen när 
hon slutade skolan skulle hon få en biljett till Sverige för hon ville att 
flickan skulle fira sina sommarlov hos dem. 

Hon återvände alltså till Finland och där fick hon det väldigt svårt. De 
biologiska föräldrarna var väldigt stränga och hon utsattes för psykisk 
misshandel och även fysisk. Hon fick till exempel aldrig följa med ut 
och handla julklappar, hon fick inte följa med på bjudningar eller visi
ter hos andra människor, hon fick inte leka med sina syskons leksaker 
(själv hade hon lämnat sina kvar i Sverige). Hon fick heller inte gunga 
i gungan på gården för den var hennes systers. En gång bet hon sin 
syster för att hon var arg och då kom mamman utrusande högröd i an
siktet och skrek; Jag orkar inte med dig, jag ska skicka dig tillbaka till 
Sverige. Så sa hon alltid när det var någonting och när hon var trött på 
flickan. 

När den här kvinnan blev vuxen talade hon med sina biologiska 
föräldrar om sina svåra upplevelser hemma i Finland, men pappan 
förnekade detta och sa att hon inbillade sig det hela. Han är numera 
död. Som vuxen och något år efter det att pappan avlidit blev hon helt 
förskjuten av sin biologiska mamma och numera har de ingen som 
helst kontakt. Den svenska mamman led oerhörda kval då hon genom 
brev från flickan fick reda på hur svårt hon hade det. Den biologiska 
mamman försökte till och med göra henne arvlös när fadern hade av
lidit. Flickan sa till sig själv många gånger att: om jag blir vuxen och 
får barn så ska jag inte göra som min mamma har gjort emot mig, för 
jag var ju ändå hennes barn. Samtidigt försvarar hon sin mor genom 
att säga att: Ja, det var ju förstås ändå den bästa tiden som jag var 
borta i Sverige, så att det var väl inte så lätt för henne att tycka om 
mig när jag kom hem. 

En kvinna (29) berättar att hon blev skolpliktig vid sju års ålder och 
fick kallelse att återvända hem till Finland. De svenska fosterföräld-
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rama lyckades dock få behålla henne ett år till i Sverige. Hon var alltså 
åtta år när hon återvände hem till Finland. I fosterfamiljen blev det 
väldigt ledsamt när hon skulle återvända till Finland och hon berättar 
att en av hennes svenska bröder, en vuxen man, grät när hon skulle 
åka. Det hade hon aldrig sett att han gjort förut. Själv säger hon att: Jag 
har alltid varit litet kaxig så jag klarade mig bara bra. Det blev ändå 
en chock för henne att återvända till Finland och till det där stora rum
met som man hade så tråkiga minnen ifrån. Hennes biologiska mamma 
och syster mötte henne vid järnvägen. Hon tyckte det var svårt att 
komma hem. Hon hade ju nästan glömt bort dem, hur de såg ut och 
vilka de var. Hon säger också att första tiden i Sverige, när hon var fyra 
år, då ville hon inte höra talas om Finland över huvud taget, hon tålde 
inte höra ett finskt ord. 

När hon nu kom hem till Finland, till det där stora rummet, så satte hon 
sig i sin lilla fåtölj som hon hade med sig från Sverige och bara grät ut 
sin förtvivlan. Någon större glädje visades inte heller när hon kom hem 
till Finland. Hon tror kanske att systern blev glad över att hon kom 
hem. Men viktigare var att hon upplevde sig som en börda för sin 
mamma, som hade det tillräckligt jobbigt ändå. 

Förutom att mamman arbetade vid sågverket på orten, måste hon också 
hjälpa bonden som hyrde ut rummet med att ta upp potatis och andra 
sysslor för att de skulle få bo kvar. Flickan blev så småningom satt i 
finsk skola och meningen var att hon skulle lära sig prata finska, men 
hon vägrade stenhårt. Första tiden i skolan pratade man svenska för det 
var många barn som kom från Sverige men sedan, när man övergick 
till finska, då vägrade hon att tala. Hon säger själv att hon var mycket 
bortskämd från Sverige och att hon hade tvingat sin fattiga finska 
mamma att köpa henne en väska som hon absolut skulle ha. 

Heimes syster pratade svenska liksom hennes bror och mamman kunde 
också litet svenska. Det gick inte att hålla kvar den här flickan i Fin
land och hennes finska mamma var till sist tvungen att skriva till de 
svenska fosterföräldrarna och fråga om de kunde ta emot henne. Det 
gjorde de med största glädje, de skickade pengar till resan och på så 
sätt kom hon då tillbaka till Sverige. I och med att hon nu i samtal med 
mig böljar prata om den här återkomsten till Finland böljar hon också 
få hosta, en hosta som håller i sig under hela intervjun. 
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Hon kom alltså hem till Finland på våren och återvände till Sverige på 
hösten det år när hon var åtta år, hon skulle fylla nio i december. 
Transporten skedde även denna gång med tåg över Haparanda. Hennes 
finska mor och syster följde med henne till Haparanda och hennes 
svenska mamma mötte henne där. Det var första gången som mödrarna 
möttes. Hon blev glad när hon träffade sin svenska mamma, men hon 
kan inte riktigt beskriva de känslor som fanns där hela tiden - en slags 
misstänksamhet emot den svenska mamman. Hon litade inte riktigt på 
henne. Hon är ledsen när hon talar om det här och den känslan som 
hon då hade, den har aldrig gått över hos henne gentemot hennes 
svenska fostermor. Hon kände sig oerhört besviken och sviken av 
henne när hon lät henne åka tillbaka till Finland och denna smärta har 
aldrig förlösts. 

En man (46) kom till Sverige som sjuåring och fem år senare, 1947, 
var han på väg hem till Finland med sina två yngre syskon som också 
hade vistats här under samma tid. När han kom till Stockholm rymde 
han tillbaka till fosterföräldrarna i Västerbotten. Han hade tillsammans 
med sina syskon åkt tåg ifrån Umeå till Stockholm och där samlades 
barnen på en skola. Han kände igen en åkare, en lastbilschaufför hem
ifrån, som brukade köra åt hans pappa och han kröp upp på lastbilsfla
ket, gömde sig under pressenningen och på så sätt fick han åka hela 
vägen hem till fosterföräldrarna igen. Chauffören upptäckte honom 
aldrig, det här var i juni månad och sommartid och det var inte kallt. 
När de kom till hans hemby kände han igen sig och när lastbilen stan
nade smet han ner från flaket och gick vägen hem. Fosterföräldrarna 
blev både förskräckta och glada, men mest glada för de hade försökt få 
honom adopterad innan han återvände till Finland. Prästen i Sävar 
hjälpte fosterföräldrarna med kontakter med de biologiska föräldrarna 
så att han fick stanna i sitt fosterhem. Föräldrarna i Finland oroade sig 
naturligtvis när han inte kom, utan bara de andra två barnen, men han 
säger också att de i Stockholm som hade hand om transporten, de 
upptäckte aldrig att han försvann. Han menar att det var många barn 
som försvann under de här transporterna. Det var många barn som 
rymde och man hade inte någon riktig kontroll på vilka de var eller hur 
många de skulle vara. 

En kvinna (58) blev adopterad vid 10 års ålder och då ville de biolo
giska föräldrarna att hon skulle komma hem så att de fick träffa henne. 
Det var då första gången sedan resan till Sverige som hon åkte hem 
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och nu tillsammans med sina fosterföräldrar. Detta blev upptakten till 
mer kontinuerliga kontakter. Hon tyckte det var roligt att komma hem. 
Hon blev inte förskräckt över förödelsen, hon visste ju att det varit 
krig. Hon tyckte också att det var roligt att se likheterna emellan henne 
själv och hennes syskon och föräldrar. Det var väldigt fattigt i det fins
ka hemmet. De hade till exempel inte bestick så att det räckte till alla 
och vid detta första besök fick hon och hennes fosterföräldrar äta i 
finrummet medan de andra åt i köket i omgångar allt eftersom porslin 
och bestick blev lediga. De betraktades tydligen som främmande. Hon 
kände inget speciellt när de åkte därifrån och hem till Sverige igen för 
hon hade ju bott hos sina svenska föräldrar i sju år och kände att det 
var där hon hörde hemma. Hon tror däremot att det var svårt för hennes 
föräldrar i Finland. De var väldigt ledsna när hon åkte därifrån och hon 
berättar att för vaije gång hon var hemma var hennes mamma väldigt 
ledsen och grät och sa ideligen att du skall veta att det inte var för att vi 
inte tyckte om dig som vi gav bort dig. Det skrev hon ofta i breven 
också. Det var ett ständigt återkommande tema. 

En man (3) berättar: Det var svårt att komma tillbaka till skolan i Fin
land. Det förekom inte mobbning, men jag blev pressad psykiskt och 
det var slagsmål redan första dagen. Jag var ganska morsk och karsk 
av mig, jag klarade mig bra. 1 den svenska skolan slogs jag för att 
hävda mig, jag var mycket vildare än de andra. Det fanns förvänt
ningar på honom att han som finsk pojke skulle vara större och starka
re. Han var besvärlig i skolan, både i Finland och i Sverige och han 
fick ofta sitta kvar: Jag hade skrattarna på min sida, men jag slog inte 
sönder någonting. 

En kvinna (29) säger: Egentligen hade jag det väldigt bra, men jag 
hade alltid den här oron om att jag aldrig var riktigt säker på om jag 
fick stanna, för det var ju ändå inte mitt hem. Jag hatade kriget och 
jag hatade ryssen. Jag sa jämt att om det skulle bli krig en gång till då 
skulle jag hänga mig. Hon kan inte se på ett fyrverkeri än i dag. Då 
kommer de känslomässiga upplevelserna tillbaka från krigsåren 
hemma i Finland. 

En annan kvinna (36) berättar: Jag går ständigt omkring med dåligt 
samvete, jag känner mig kluven, delad. Jag har min pappa och en del 
av mina syskon kvar i Finland, men en del av mina syskon bor här i 
Sverige också och jag skulle vilja vara på båda ställena. Nu är min 
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pappa gammal och behöver litet mera tillsyn och då har jag dåligt 
samvete för att jag bor så långt härifrån. Jag går ständigt omkring 
med dåligt samvete. 

En kvinna (41) berättar att: Den ångest jag har haft den har kommit 
ifrån krigsupplevelserna. Det är till exempel först under de senaste 
åren hon har böljat kunna gå ner i en källare, vilket varit helt omöjligt 
tidigare: Jag hade rent inga ben. att gå till potatiskällaren det var en 
omöjlighet. Jag var tvungen att tvinga mig steg för steg för att kunna 
göra det och nu klarar jag av det. Det är så onödigt med krig säger hon 
och tycker att det är hemskt att folk skall behöva kriga och inte komma 
överens. Hon upplever det också svårt när det är kris någonstans ute i 
världen, då blir hon ohyggligt rädd för att det skall bli krig. Hon tyckte 
heller inte om att svenska soldater åker till FN-tjänst i krigsområden, 
men hon förstår ju att de far dit för att bevara freden. Hon kan inte se 
på TV-program med våldsinslag och absolut inte krigsfilmer. 

Ytterligare en kvinna (63) berättar att hon var helt finsktalande när hon 
kom till Sverige och hon vägrade väldigt länge att lära sig svenska 
språket: Jag höll länge fast vi finskan och jag vägrade att lära mig 
svenskan. När de talade med mig på svenska, svarade jag på finska. 
Hon har tidigare berättat att hon var fruktansvärt besvärlig som barn 
och hon tog alltid sin tillflykt till vedboden, ibland bodde hon till och 
med där. Föräldrarna hade en gårdskarl, en man med långt vitt skägg 
som bodde i det där gårdshuset/vedboden. Han tog sig an flickan, han 
tröstade henne och pratade med henne på svenska och hon svarade på 
finska och hon grät och pratade om vartannat. Han brukade hämta bröd 
i bageriet och saft och han bjöd henne på det och tog hand om henne. 
Han förstod tydligen hur besvärligt hon hade det. Hennes orosperioder 
och aggressiva beteende varade ända fram till det hon böljade skolan. 
Hon berättar också att hon alltid använde yxan som tillhygge och en 
gång förolyckades katten: Ångest kan jag ha litet fortfarande, jag har 
ångest och dåligt samvete för att jag gör så litet för människorna ute i 
världen som nu lever som jag gjorde den tiden i Finland. Jag främjar 
mig från det. Hon menar att hon gör det väldigt lätt för sig genom att 
lämna pengar till insamlingar. Hon är också med i Amnestey Interna
tional, i deras lokalavdelning där hon bor. Där försöker hon engagera 
sig men tycker ändå att hon inte deltar aktivt så som hon borde. 
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En annan kvinna (9) säger att hon känner sig mera som finska än som 
svenska trots att hon har bott i över 30 år i Sverige. Hon menar att hon 
trots detta känner en djupare förankring i Finland, men att hon känner 
sig väldigt kluven ibland: känner inte riktigt vart man hör. Om någon 
skulle säga till henne att du måste välja att stanna här eller åka tillbaka 
till Finland så vet hon inte hur hon skulle göra. Hon kan absolut inte 
avgöra vilket land hon då skulle vilja bo i: Detta tar på mig väldigt 
mycket psykiskt, man blir osäker, man känner sig otrygg, man blir ofta 
ledsen. Denna känsla gör sig speciellt påmint när farmor, det vill säga, 
hennes svärmor, är hos dem på vintrarna och de pratar mycket om 
Finland. Även när hon ser på TV och ett program som har med Finland 
att göra är det jobbigt. Hon har också stora svårigheter att kunna se på 
krigsfilmer eller rapporter från krig ute i världen, känner då genast på 
nytt hur det egentligen var en gång i tiden. 

Jag frågar en 50-årig man (18) följande fråga: När det är landskamp 
mellan Sverige och Finland, vilket land håller Du då på? Han svarar: 
Finland, självklart, det sitter i. Jag åker mycket skidor och jag spring
er och jag kör med blåvita färger i allting, i kläder till exempel. Det är 
konstigt, men det är bara så. Jag tror det är den berömda sisun som 
gör sig påmind - man vill göra så bra ifrån sig som möjligt. Jag kän
ner mig som svensk, men när det gäller idrott då håller jag på Finland. 
Jag tycker att finnarna ger allt i idrotten, jag tycker att svenskarna är 
litet för bortklemade. Finnarna har en annan kraft i det hela. 

En kvinna (21) har flyttat fram och tillbaka åtskilliga gånger mellan 
Sverige och Finland även som vuxen. Hon säger själv att hon känner 
sig både som finska och svenska, men hon tycker ändå att hon är mera 
svenska. Hennes pappa har också varit mera som svensk eftersom han 
kom ifrån Åland, så att som: riktigt, riktigt äkta finska har jag nog 
aldrig känt mig. Jag känner mig inte heller som invandrare här i Sve
rige, utan jag känner mig som svensk 

En kvinna (24) upplever att hon känner rotlöshet och menar att de barn 
som ryckts upp från Finland och placerats i Sverige, de borde fått vara i 
lugn och ro och få sitt fotfäste tillbaka. Inte ryckas upp ideligen och 
flyttas fram och tillbaka. Själv upplever hon sig som svenska, men 
känner att hon har sina rötter i Finland. Hon känner samhörigheten 
väldigt stark med sina finska släktingar. Hon säger också att när hon 
varit i Finland så har hon blivit styrkt, hon känner sig stabilare och 
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säkrare när hon kommer tillbaka. Där finns en väldig samhörighet 
mellan henne och hennes syskon. Hon menar att de tänker lika, är lika 
och känner det väldigt skönt att vara tillsammans. 

En man (31) har genomfört sin skolgång och yrkesutbildning i Finland 
för att därefter komma tillbaka till Sverige och vidareutbildade sig via 
kvällskurser. Han jobbade hemma i Finland tillsammans med sin 
pappa i flera år innan han flyttade till Sverige. Han kom hit definitivt 
efter sin militärtjänst hemma i Finland. Han säger att han känner sig 
rotlös, han vill vara i fred, han vill vara för sig själv och han vill vara 
hemma. Han vill bestämma vad han gör och över vad han inte gör. 

En kvinna (36) som flyttat åtskilliga gånger mellan Sverige och Fin
land har upplevt detta så här: I och med att man fick fara hit och dit 
blev man alltid uppsliten och flyttad på ett annat ställe just när man 
hade börjat lära sig vissa saker. Just det där hafsandet hit och dit 
tyckte jag var väldigt jobbigt. Det var svårt att aldrig få vara någon
stans. Man fick den känslan att ingen ville ha en eftersom man blev 
skickad fram och åter och hit och dit. Man känner liksom att man inte 
är önskvärd, man blev bara skickad. Det var ingen som frågade efter 
vad jag tyckte och kände. 

En idrottsintresserad man (44) håller på Finland när det gäller all form 
av idrott, han kan inte förklara varför. I skolan fick han för sig att fin
narna alltid var sämre än svenskarna. Då var det ju toppen om en finne 
slog till exempel Mora-Nisse, det var ju toppenroligt. Han har själv 
under hela sitt liv varit mycket "sisu," alltid försökt prestera litet mer 
än sina kompisar för att kompensera att han kom ifrån Finland. Han 
var under hela sin barndom och uppväxttid fruktansvärt rädd att han 
skulle behöva åka tillbaka till Finland och ändå försvarade han de 
finska färgerna till hundra procent i alla lägen. Han berättar att när han 
jobbade som "stammare" inom det militära och de hade varit ute på 
skidövningar och killama var totalt färdiga och inte orkade mera, då 
kunde han ta två-tre extra packningar och köra ett stycke till bara för 
att de skulle komma ytterligare en bit på väg. Det framkommer också 
under samtalet att han alltid, när han idrottar och även annars, ibland 
har kläder i färgerna blått och vitt. Han blir själv mycket förvånad när 
han kommer på att så är det. 
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En kvinna (55) berättar att när det gäller idrott så: Nog håller jag väl 
på Sverige, men om Finland vinner så känner jag ju att det är mitt 
hemland. Hon känner sig som svenska, men om någon påpekar det så 
säger hon: Jag är ju finska för man vet ju sin plats. Jag är inte stolt 
över att vara finska. Man vet ju att det är en grupp som slåss och har 
knivar och super och är hemska. Vad som är svårt är ju språket, att 
älska det sedan man lärt sig ett annat. 

En sista kvinna (60) menar att Finland som land har ju upplevt det 
mesta som har upplevt fyra krig. Detta har ju danat en viss människo
typ menar hon. Själv känner hon sig väldigt kluven när det gäller 
känslor och relationer till finnarna: Mycket av deras sätt att vara och 
klä sig, uppträda, reagerar jag emot. Hon känner sig känslomässigt 
splittrad: Jag lever i Sverige och jag känner mig som svenska, men 
ändå har jag mina rötter i Finland. Hon vet varifrån hon kommer och 
hon har kontakt med sina finska släktingar. Hon tycker mycket om 
Finland och finnarna men kan inte tänka sig att bo där. Hon har ju ändå 
bott i Sverige i 40 år. 

Begreppsträdets tredje gren; Vems barn var 
jag? 

Även detta kapitel sammanfattar jag i form av en gren i mitt begrepps
träd. Den belyser barnets inre osäkerhet i en omvärld som det inte 
visste någonting om. Intervjupersonerna har här försökt verbalisera sin 
emotionella ensamhet. De har också tolkat sina försök att hitta en egen 
identitet - en någorlunda homogen självbild. I fokus för detta tema står 
kluvenheten mellan de båda tillhörigheter som den biologiska respek
tive fosterfamiljen erbjöd. Man splittrades emotionellt i avgörande ut
vecklingsfaser och konsekvensen blev på kort sikt ångest och osäker
het och på lång sikt relationsproblem. Den geografiskt kulturella klu
venheten i föregående avsnitt har här sin motsvarighet i en mer primär 
konflikt; Vems bara är jag? med den naturliga följdfrågan; Vem är jag 
- egentligen? I denna process står följande upplevelsekategorier upp 
som centrala: separationen, splittringen, förlusten av sammanhang, 
osäkerheten och sist, men inte minst, den fruktan som internaliserats 
och som visat sig så svår att bearbeta och därmed göra sig av med. 
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SIGNIFIKANTA ASPEKTER UPPLEVELSEKATEGORIER FREKVENS I 

Kontakter med biologiska och • Adoptionen 44 I 
fosterföräldrar • Relationsproblemen 13 

* Separationen 10 
• Skulden 8 
• Otillräckligheten 4 
• Tacksamheten 4 
• Förnedringen 3 

Jag är splittrad med två hem • Splittringen 31 
• De psyko-somatiska symptomen 24 
• Åsidosättningen 8 
• Misstänksamheten 3 

Jag var ångestfylld • Angesten 13 
• Förlusten av sammanhang 6 

Personlig utveckling och • Osäkerheten 12 
identitet • De psyko-somatiska symptomen 8 

• Kontrolleringstvånget 6 
• Besvikelsen 6 
• Ensamheten 4 

Relationer till • Språket 32 
fosterföräldrarna • Nåden 15 

• Fruktan 11 
• Agan 9 

Figur 5. Vems barn var jag? 



123 

BARNDOMEN SOM SYMBOLISK 
REPRESENTATION 

Inledande ramberättelse 

I mina tre tidigare kapitel har jag först beskrivit hur barnen reagerade 
inför själva uppbrottet i och med resan till Sverige - hur de blev inför
stådda med själva flyttningen. Därefter har jag beskrivit två delvis 
sammanhängande aspekter på identitetsproblematik. Den första aspek
ten har med etnisk tillhörighet och rumslig förankring att göra. Är jag 
svensk eller finsk, ingendera, endera eller både och? Den andra aspek
ten handlar om huruvida jag mentalt hör hemma hos mina biologiska 
föräldrar eller hos mina svenska föräldrar? Eller hör jag inte hemma 
någonstans eller har en fot i två läger? Frågan är; Vems barn var jag 
egentligen? 

I denna sista redovisning av upplevelsebeskrivningar kastas barnen 
från den ena ytterligheten till den andra. Barndomsupplevelserna 
präglas av rädsla för kriget och bomber, samtidigt som det även finns 
inslag av välbefinnande kontra fysisk och psykisk misshandel. Dis
kriminering och språksvårigheter tillhör också bilden. Hos många barn 
finns en längtan, en längtan med både positiva och negativa förtecken. 

De barn som var födda under brinnande krig i Finland hade redan från 
böljan lärt sig att leva med kriget, med bomberna och med soldater 
runt omkring sig. De reagerade inte så våldsamt eftersom de inte kände 
till någonting annat. De var också vana vid torftiga förhållanden, dålig 
mat och svåra umbäranden och för dem var inte kriget så hotfullt, det 
var något som tillhörde livet. De barn däremot som hade hunnit vara 
med om en "vanlig" tillvaro i Finland visade rädsla för kriget, sprang 
och gömde sig vid minsta antydan till bombanfall. När man såg och 
hörde soldater med ridstövlar komma gående sprang de ofta och 
gömde sig. De var påfallande rädda för att någonting skulle hända. 
Barn som väntade på transport till Sverige har senare berättat att det 
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kunde ta lång tid, flera år, innan de klarade av att se en människa i 
höga stövlar och uniform eftersom detta påminde dem om kriget. 

Det finns bland mina intervjupersoner sådana som aldrig kommit över 
rädslan för flygplan, som aldrig kan flyga och som till och med har 
svårigheter att höra plan flyga över sina bostadsområden. Majoriteten i 
undersökningen har dock klarat av dessa barndomsupplevelser relativt 
bra. De har varken flygrädsla, rädsla för uniformer eller för bomber. 
Däremot är det många som inte klarar av att se krigsfilmer, 
våldshändelser på TV, video med våldsinslag etc. 

Många av mina intervjupersoner har i de svenska familjerna och främst 
då genom svenska fostermammor upplevt både psykisk och fysisk 
barnmisshandel och i några fall har barnen på grund av detta blivit 
omplacerade i andra fosterfamiljer. Detta har oftast drabbat barn som 
blivit omhändertagna i svenska familjer där familjen inte har haft något 
emotionellt engagemang i barnen och kanske redan från böljan känt 
sig mer eller mindre tvingade att ta hand om ett finskt krigsbarn av nå
gon anledning. De barn, å andra sidan, som blivit älskade för sin egen 
skull har upplevt ett starkt välbefinnande. Det talas om små prinsessor 
och prinsar i de svenska familjerna, men de barnen är i klar minoritet i 
min undersökning. 

De flesta barnen kände sig vid sidan om, hade svårt att känna tillhö
righet i det svenska samhället och i den svenska familjen. Många av 
barnen var för evigt finnunge, finndjävel, en utomstående som trängde 
sig in i det svenska samhället. Helt klart är att det var svårt för barnen 
att välja sig mot sådana upplevelser och ofta hade man det svårt. Även 
en del av de barn som under kortare eller längre perioder återvände 
hem till Finland och den finska familjen kunde där få uppleva psykisk 
och fysisk misshandel, till exempel beroende på att den finska familjen 
upplevde att barnet hade blivit "försvenskat" och hade tillägnat sig så 
fina manér att det inte passade in i den finska familjen. Vissa barn 
kunde dock "hitta hem" till den finska familjen och bli ett vanligt 
finskt barn, precis som om ingenting hade hänt. 

Även om barnen när de kom till Sverige hade lätt för att lära det sven
ska språket och klarade sig ganska hyfsat efter tre månaders vistelse i 
Sverige, visade det sig när man kom till skolan att man ändå hade 
otillräckliga kunskaper i det svenska språket, särskilt med grammati
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ken och uttalet. Levde barnet i en trygg social miljö brukade dessa 
språksvårigheter ganska snabbt kunna rättas till. Svårigheterna blev 
ofta större för de barn som måste återvända till Finland och böija sko
lan där. De hade i varierande grad glömt det finska språket och man 
hade där inte samma uthållighet och samma möjligheter att vänta ut 
barnet tills det ånyo behärskade det finska språket. De barnen fick ofta 
försöka hänga med i skolan i alla fall. Detta att inte ha ett riktigt hem
språk, att inte ha en egen identitet i sitt eget land, vare sig nu detta 
upplevdes vara Sverige eller Finland, skapade problem, inte bara med 
språket utan även i skolan och i relationer till andra människor. Ofta 
kände sig dessa barn splittrade, de blev hämmade och fick dåligt själv
förtroende. 

Resorna fram och tillbaka mellan Sverige och Finland skapade också 
känslomässiga störningar med svåra separationer och uppbrott från 
miljöer där man kanske hade böljat känna sig hemma. Många av bar
nen kände sig rotlösa, levde i ett slags själsligt ingenmansland, tappade 
tron på vuxna människor, vågade inte lita på någonting. De hade också 
svårigheter att slappna av och engagera sig i något som fanns runt 
omkring dem. Hela tiden låg hotet över dessa barn att de kanske måste 
bryta upp och återvända - antingen till Finland eller till Sverige. Det 
kunde vara lika svårt båda delarna. En del barn var rädda för brev
bäraren då de visste att han kunde komma med meddelanden om att de 
skulle iväg hemifrån. Andra barn var rädda för telefonen som också 
kunde lämna meddelande att en förändring var i görningen. Att stän
digt leva med ett sådant hot över sig skapar ofta känslomässiga stör
ningar, beteenderubbningar och separationssvårigheter. Någon psyko-
social miljö att känna sig trygg i kunde det inte bli fråga om för de barn 
som hela tiden kände hotet över sig att det snart var dags för uppbrott. 
Hade man dessutom relationsstörningar till den familj som man befann 
sig hos och språksvårigheter var livet inte så lätt att uthärda alla gång
er. 

Att längta efter någonting kan upplevas både positivt och negativt. 
Positivt på så sätt att man hela tiden är engagerad, hela tiden strävar 
framåt för att uppnå någonting, ytterst efter självförverkligande. Nega
tivt kan vara att man resignerar, blir passiv i sitt beteende. Ingenting är 
längre viktigt. Det kan också skapa stress och ångest. 
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Att stå på järnvägsstationen, att visas upp i uppsamlingslägret eller fö
revisas på barnhemmet för eventuellt intresserade svenska fosterför
äldrar och uppleva sig vara den som sist eller aldrig blir utvald kan för 
många barn vara en tragedi. Längtan efter att bli omtyckt, älskad som 
finns inom alla barn sattes ur spel och hos många ristade detta djupa 
spår. 

Förkategorier 

Några relevanta upplevelsebeskrivningar under detta avsnitts rubrik är 
följande: 

*** 

* Jag vet ju att jag varit en ganska osäker och otrygg människa 
under en stor del av mitt liv. (35). (Otryggheten). 

* Jag vet inte, det känns väl så ibland, som att man aldrig kommer ur 
det här. Jag vet inte, men det känns som om man inte hade någon 
plats någonstans. Jag har inget fotfäste. (36). (Otryggheten). 

* Jag behärskar båda språken, men jag blev väldigt splittrad av att 
byta skola, land, miljö och kultur så många gånger under så få år. 
(2). (Otryggheten). 

* Jag känner mig osäker på mig själv, känner mig otillräcklig. (6). 
(Otryggheten). 

* Det har varit jobbigt att hoppa hit och dit och fram och tillbaka. 
(36). (Otryggheten). 

* Jag har flyttat så många gånger mellan Sverige och Finland att 
tiderna har kolliderat för mig. Jag har gått första årsklassen i 
skolan i Finland, andra i Sverige, tredje i Finland, fjärde i Sverige, 
femte i Finland och så vidare. (53). (Otryggheten). 

• * • 
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Jag har haft ångest från krigsupplevelserna, det är bara några år 
sedan som jag började kunna gå ner i en källare, något som var 
omöjligt tidigare, jag hade rent inga ben, jag måste tvinga mig 
steg för steg att kunna göra det och nu klarar jag det. (41). 
(Rädslan). 

Jag var fruktansvärt rädd för flygmaskiner. Jag var också rädd för 
att ligga i ett rum på nedre botten, jag var rädd för fönstren, att de 
skulle komma och skjuta rakt igenom fönsterna. (42). (Rädslan). 

Ett vet jag. Jag hatade ryssen i många år så det var inte klokt, men 
när man blev äldre lärde man sig ju att tänka, att det är inte na
tionen som rår för det, utan det är ju en regering också där. Under 
min första tid i Sverige kröp jag alltid och gömde mig när jag 
hörde flygplan. (23, 28). (Rädslan). 

Det som var svårt också alla de här gångerna när man måste 
springa och gömma sig, det var när man skulle återvända hem, hur 
mycket fanns kvar i hemmet, fanns det något kvar av familjen och 
så vidare. Detta var fruktansvärt. (49). (Rädslan). 

Jag känner inte längre någonting, det har jag kommit över, men 
jag hade länge hemska mardrömmar. Jag springer och springer 
och försöker komma undan, jag ramlar och soldater kommer efter, 
jag upp och springer igen och ramlar och soldaterna kommer. 
Dessa mardrömmar har jag än. Fabriksvisslor och sirener var jag 
rädd för länge, liksom flygplanen om de gick för lågt. (53). 
(Rädslan). 

Jag har en väldig skräck för att vara inomhus. Ute i skogen kan jag 
vara hur mycket som helst. Det blir bara sämre och sämre för mig, 
kanske kan det bero på att när larmet gick och bomberna kom då 
var det bara att skynda sig ut till skogen. (56). (Rädslan). 

Vi sprang igenom en skog. Det var ett ohyggligt väsen i skogen, 
människor sprang och skrek och grät, bombplanen kretsade och 
släppte ner bomber. (15). (Rädslan). 

Om jag ser krigshandlingar på W blir jag väldigt påverkad (23). 
(Rädslan). 
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• • • 

Under hela tiden i Finland hade jag en längtan tillbaka till Sverige 
och nu äntligen skulle jag få återvända. (19). (Längtan). 

När jag var i Finland längtade jag till Sverige och när jag var i 
Sverige längtade jag till Finland. (2, 49). (Längtan). 

Jag grät. Det var jättejobbigt och jag bad till Gud på kvällarna att 
jag skulle vakna på morgonen i min egen säng i mitt eget rum i 
Sverige. (2). (Längtan). 

• * • 

Jag tror att jag fått en knäck i språkutvecklingen, för rätt vad det 
är tappar jag ett ord som bara försvinner för mig och det beror på 
att jag mitt i min språkutveckling måste lära mig ett nytt språk. 
(58). (Språket). 

Det var rena paniken. Det var fruktansvärt att komma till ett nytt 
land, att inte förstå någonting och ingen förstod vad jag sa heller. 
(60). (Språket). 

Jag har nog blivit efter i skolgången. Jag är inte medelsvenson 
eller medelfinsk i skolan. Skolgången har blivit för hackig. (1). 
(Språket). 

* * * 

Det var alltid så förnedrande att alltid få stryk när andra såg på. 
(49). (Misshandeln). 

Jag har själv fått känna på att jag var en andra klassens finne. 
(58). (Misshandeln). 

Jag hade ingenting att sätta emot, det var bäst att gå undan. 
(5). (Misshandeln). 

Det hände ju att hon slog, men många gånger kan ord vara värre. 
(5). (Misshandeln). 
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* Jag utsattes regelbundet för fysisk och psykisk misshandel och jag 
blev ofta instängd i ladugården, (8). (Misshandeln). 

* En kväll när jag kom hem ifrån min kompis var bara fostermam
man hemma och jag fick en rejäl omgång med stryk och mamma 
skrek åt mig hur värdelös jag var. (8). (Misshandeln). 

* Jag fick inte bestämma någonting själv. Fosterföräldrarna be
stämde allt som jag skulle göra, hur jag skulle vara, vad jag skulle 
säga. Jag fick både kroppsaga och psykisk misshandel. Foster-
mamman slog mig och slängde mig rakt i motsatta väggen eller 
helt sonika öppnade dörren och slängde ut mig. (13). 
(Misshandeln). 

* Natten innan jag skulle fylla 10 år sov jag nästan ingenting, jag 
var så förväntansfull vad jag skulle få för paket. På morgonen sa 
de till mig att jag inte skulle få några paket för jag hade inte varit 
tillräckligt snäll. (13). (Misshandeln). 

* Jag fick aldrig gå in i vardagsrummet för det var ett så väldigt fint 
rum och dit in fick jag inte gå när vi hade främmande heller. (13). 
(Misshandeln). 

* Hemma i Finland fick jag ofta stryk av remmen. (2). 
(Misshandeln). 

* På barnhemmet fick vi ligga i tre dagar som bestraffning. (49). 
(Misshandeln). 

*** 

Fragment av berättelser 

I denna sista huvudkategori presenteras sex signifikanta aspekter som 
alla har det gemensamt att de utgör minnen av betydelse för mina 
krigsbarns nuvarande situation och värdering av densamma. I botten 
ligger den rädsla för krigshändelserna som många så att säga byggt in i 
sin kropp. Jag benämner denna aspekt; Min rädsla för bomber, för 
kriget, för soldaterna. Man minns också kränkningar och misshandel 
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och den andra aspekten är; Upplevelser av psykisk och fysisk 
misshandel. Mina tre följande signifikanta aspekter har alla med 
kommunikation att göra. Den tredje aspekten problematiserar själva 
pendlingen (Förflyttningar mellan länderna), medan den fjärde 
handlar om längtan och otrygghet. (Jag längtar alltid efter någon
ting). Den femte aspekten rör kommunikation i vid mening och hand
lar om de svårigheter, språkligt och kulturellt, som kommunikations
svårigheter innebär. Min sjätte signifikanta aspekt slutligen rundar på 
sätt och vis av hela resultatredovisningen genom att skifta perspektiv 
och nu betrakta det finska krigsbarnet från utsidan. Den handlar om 
den stigmatisering som många av barnen varit utsatta för och minns -
om den diskriminering och stämpling de varit utsatta för. 

*** 

En kvinna (15) har varit med om många evakueringar både inom Fin
land och från Finland till Sverige. Hon berättar om en evakuering 
hemma i Finland. Det kom snabbt besked om att de skulle skynda sig 
ombord på ett tåg som skulle föra dem från hembyn och litet längre 
ned i Finland. Hon var liten och pappan sprang med henne i famnen. 
Det var order att gamla, barn och kvinnor skulle hjälpas i första hand. 
Hon minns att de sprang genom en skog och att det var ett ohyggligt 
väsen i skogen. Människor sprang för fullt och skrek och grät och 
bombplanen kretsade och släppte ner bomber, det var ett fasligt ovä
sen. Det var en tallskog de sprang igenom och den gav ju inte speciellt 
mycket skydd, men till slut hittade de en stor yvig gran som de kunde 
krypa in under. Den var ungefär som en grotta. Det var många männi
skor som sökte skydd under den här stora granen och hon berättar att 
folk låg ovanpå varandra huller om buller och alla var fruktansvärt 
rädda. Hon själv kände inte så mycket rädsla därför att hon ju hela ti
den fick vara i pappas famn. Litet längre bort, under en mindre gran, 
minns hon att hon såg en kvinna och hennes barn bli dödade av gra
natsplitter. Hon beskriver att hon har ett väldigt hemskt ljud i öronen 
när hon kommer ihåg de här händelserna av bombplan som kretsade 
runt i luften och fällde bomberna, träd som splittrades och av männi
skor som skrek. Många blev sårade och några dog. Hon berättar vidare 
att när de åkte med det här tåget i Finland och när tåget blev beordrat 
att stanna ute i skogen, så var det därför att det var bombplan som kom 
och skulle fälla bomber på tåget. I det läget blev det bestämt att små 
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barn, gamla och sjuka skulle lämnas kvar på tåget. Dem kunde man 
inte ta med sig. När sedan bombanfallen var över och förödelsen var 
som den var, återvände de springandes till tåget. Där hade hennes lille
bror som var två år blivit kvarlämnad ensam och han stod och höll sig 
fast i en bänk inne i tåget. Han hade skrikigt så fruktansvärt att han 
varken hade ork eller tårar kvar. 

En man (23) berättar att det var fullt krig, pappan var ute i kriget och 
mamman befann sig på besök hos en granne, varför vet han inte. Det 
kom då order om evakuering därför att ryssarna var i annalkande. En 
äldre syster samlade ihop syskonskaran och man lastade upp alla bar
nen, även från andra gårdar, på en hästsläde och så bar det iväg i full 
galopp med häst och skrinda. Detta var under vintern. Det var oerhört 
bråttom, barnen slets ut från huset och fick knappt på sig ytterkläderna 
när det bar iväg på hästskrindan. Evakueringen skedde mitt i natten 
och det var stimmigt och rörigt på alla sätt. När man väl hade kommit 
iväg och kört några kilometer välte släden och han ramlade ur. Man 
fick upp släden och fortsatte, ingen märkte att han blivit kvar efter 
vägkanten. Han hade då inte fyllt fyra år, han var livrädd och han hade 
ingen aning om vad som skulle hända. Efter några kilometer märkte en 
äldre bror till honom, som körde hästen, att han saknade lillebror. Han 
vände snabbt tillbaka och fick tag i honom, slängde upp honom på las
set och så bar det av igen. Det var en hemsk stund för honom innan han 
återförenades med sina syskon. Detta är det enda minne han har av sin 
barndom i Finland. En kort tid därefter transporterades han till Sverige 
tillsammans med sin två år äldre bror. Han var livrädd under hela den 
transporten och han och brodern släppte inte varandras händer. Detta 
beroende resulterade i, att de fick komma till samma lantbrukarfamilj. 
När de båda pojkarna fick klart för sig att de skulle få vara tillsammans 
gick det lättare och så småningom fick brodern flytta över till 
granngården. Hans bror återvände hem till Finland 1943, just det året 
när ryssarna gick fram över Finland med sin hämndraid. Han berättar 
vad som hände i den här byn där han hade sitt föräldrahem, där han 
hade sin mamma och sina syskon, pappan var fortfarande ute i kriget. 
Det kom bud att ryssarna var på väg att de for fram genom byarna, 
brände hus och sköt ner befolkningen. Så kom turen till deras hus och 
ryssarna ropade då på hans mamma att de som kom ut skulle få behålla 
sina liv. När mamman kom ut tillsammans med två av sina små barn 
blev de nedskjutna alla tre. Sammantaget i den stugan var det sex per
soner som blev nedskjutna. Den här mannen hade en äldre syster där 
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samt brodern som hade återvänt ifrån Sverige. De båda barnen hade 
gömt sig inne i huset under en slags våningssäng som fanns hopbyggd 
med öppenspisen på något sätt. Där under all bråte längst nere bland 
golvtiljorna, kröp de båda barnen snabbt in och gömde sig. De låg där 
och kikade mellan golvspringorna. De såg de ryska soldaterna komma 
in i stugan och söka efter mera människor, men de hittade inte barnen. 
De hittade inte flera än de sex som de hade skjutit ner och då tände de 
eld på stugan och gick därifrån. Det blev en enorm rökutveckling. Bar
nen hörde hur skott av gevär small där ute och de förstod att de hade 
skjutit djuren i ladugården. Så småningom lyckades systern krypa fram 
och titta sig omkring i stugan och då fanns det inga soldater kvar. Det 
fanns stora hinkar med vatten i stugan och hon och brodern lyckades 
släcka elden så mycket att de kunde ta sig ut ur stugan, springa till 
skogs och gömma sig. En äldre släkting till barnen från en annan gård, 
som också hade klarat livhanken, sammanstrålade med barnen. När de 
kom ut till ladugården där det fanns åtminstone 30 kor visade det sig 
att ryssarna hade skjutit alla djuren och dessutom skurit halsarna av 
dem för att ingen skulle kunna använda köttet. Han säger med bitterhet 
i rösten att: Eyssar är barbarer och när man ser hur de gör i 
Afganistan och andra länder då vet man precis hur det går till. Det 
finns ingenting hos mig till övers för dem. 

En annan händelse i samband med detta var att efter det att barndoms
hemmet blivit nedbränt så hade systern tillsammans med sin lillebror 
tagit sin tillflykt till en grannby. Vart brodern vid det tillfället tog vä
gen vet han inte, men nämnas bör att även han i dag lever i Sverige. 
Systern samlade snabbt ihop barnen i den här grannbyn och de fick för 
sig att de skulle gömma sig i bastun nere vid älven, då skulle de klara 
livhanken. Barnen gömde sig där för de analkande ryssarna, men det 
hjälpte inte. Ryssarna kom dit och beordade barnen att komma ut. 
Ingen ville emellertid gå ut för de visste vad som skulle hända. Då tog 
ryssarna K-pistarna och böljade skjuta ned alla barnen utom systern 
som även nu klarade sig som genom ett mirakel. Det måste ha varit 
fruktansvärda upplevelser för ett barn att gång på gång konfronteras 
med kriget på detta sätt. Brodern till den här mannen vägrade för övrigt 
ställa upp i min undersökning. Kanske av rädsla för de minnen mina 
frågor skulle aktualisera. 

En kvinna (29) berättar att hon föddes mitt under brinnande krig i Fin
land. Hon har aldrig träffat sin far eftersom han var ute i kriget och när 
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han så småningom återvände hem var han psykiskt sjuk och levde 
återstoden av sitt liv på sinnessjukhus. Hon berättar att hon minns kri
get mycket väl; hur man bombade, hur det brann, hur det small, alla 
sirener. Hon minns också att vid ett tillfälle så var det en kvinna som 
fick barn i skyddsrummet. Hon säger också att hon aldrig var rädd un
der kriget, hon upplevde inte kriget som någonting att vara rädd för. 
Hon var van vid att det var på det här sättet, det var så naturligt att all
tid springa ner i skyddsrummet och gömma sig, att det bombades, att 
det brann och så vidare. Hon säger: Vi barn var ej rädda för det, vi 
upplevde det som något naturligt. 

Barn som blev inlagda på sjukhus och där det bombades ideligen runt 
omkring, fick ofta klara sig utan nattpersonal. En kvinna (36) berättar 
att hon var inneliggande på ett barnsjukhus i en kuststad i Finland och 
på salen var barnen i åldrar mellan fem och tio år. Barnen var väldigt 
rädda för det bombades ideligen och ibland skalv det i hela sjukhus
kroppen av krevader. Barnen jagade upp varandra och en natt minns 
hon att hon var så förskräckligt rädd för att det var en flicka som låg i 
sträck efter ett benbrott och hon var alldeles förtvivlad och sa att om de 
bombar nu kommerjag inte ur sängen och då brinner jag inne. Den här 
kvinnan tog då sin ispåse och slängde den mot väggen för att få något 
gehör från korridoren, men det kom inte någon personal förrän på 
morgonen. Barnen fick klara sig själva nattetid på sjukhuset. 

En man (42) kommer från en by i norra Finland, två km ifrån ryska 
gränsen. Han kom till Sverige som 10-åring ifrån en jordbrukarfamilj. 
1939, när kriget bröt ut, kom ryssarna och brände deras hus. De bodde 
så nära ryska gränsen att de hela tiden var mitt i brinnande krig. Han 
berättar om många krigsminnen. 1939, en kväll vid 20-tiden, fick de 
meddelande om att de genast skulle utrymma boningshuset och för
svinna från byn. De hade två timmar på sig. Det fanns inget annat att 
göra än att sadla hästen och ge sig iväg. De kunde inte ta med sig nå
gonting. Alla djuren blev kvar i ladugården och dit kom då finska sol
dater och sköt dem. Det fanns inte någon väg till byn utan närmaste 
landsväg låg 2,5 mil därifrån. Modern dog 1939 när sista barnet föd
des. Själv är han nummer fem av sex syskon. Hans pappa var med i 
kriget, men just vid det här tillfället råkade han vara hemma. Det var 
en familj till som bodde i samma hus och det var också den familjen 
som hade tillsynen över barnen när pappan var ute i kriget. Han berät
tar att hans äldsta syster, som var 15 år när kriget bröt ut, skötte om att 
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mjölka, städa och laga mat. Vid denna evakuering kom de tre mil 
utanför Uleåborg, en ganska ansenlig sträcka, som de färdades efter 
hästen. De var där som flyktingar fram till åren 1941-42. Det var flera 
familjer som bodde på samma ställe. 

Efter den vistelsen återvände de till hemtrakterna igen. De kom då till 
en bror till hans pappa. Den mannen hade också egna barn och hade 
dessutom tagit hand om den lilla flickan som föddes när hans mamma 
dog i barnsäng. Det fanns två hus där och det bodde flera familjer i 
vaije hus, man hade samlats där i den byn. Det fanns alltid finska sol
dater där eftersom detta låg inom ett krigsområde. Det var fyra finska 
soldater som bodde där vid detta tillfälle. 

En sommarkväll 1942 kom fem finska soldater på besök. De hade med 
sig mat till sina kamrater och de skulle ligga över. En av de finska sol
datema skulle sitta vakt under natten, men han hade varit vaken i flera 
nätter och somnade på sin post på morgonsidan. Just då kom ryska 
soldater och överraskade dem. Först slog de ihjäl vakten som satt i 
hallen. Den natten hade den här mannen, hans tre bröder och hans 
pappa som vai hemma på permission samt en familj till, legat över i en 
bastu som låg nere vid sjön - 100 meter från boningshuset. De vak
nade på morgonen av att det var fullt krig. Hans lillasyster och farbro
dern med sin familj låg inne i en kammare och dit in hade ryska solda
ter kastat en granat. Granaten tog i sängen och hans faster dog omedel
bart, det blev bara "slören" av henne, lilla systerns ena ben gick av och 
hängde löst, hon dog efter några timmar. Farbrodern klarade sig, från
sett att ena handen blev söndertrasad, men en 17-årig son till honom 
fick fullt med granatsplitter eller hål, som den här mannen säger, i 
kroppen. Han säger att han har hört att pojken hade 17 hål på olika 
ställen i kroppen. Den grabben levde nästan ett dygn efter denna fruk
tansvärda händelse. Alla som var i bastun hade sprungit iväg till skogs 
och på så sätt klarat sig. En familj i huset bredvid hade hoppat ut ge
nom fönstren och gömt sig i potatislandet och de klarade sig också. 
När den här raiden var över kom alla människor fram och samlades på 
gårdsplanen. Huset hade ryssarna också bränt ner. Två av de finska 
soldaterna överlevde. 

Mannens äldst a syster och en gammal tant låg den natten i ett litet hus 
på gården, ett slags skjul och de blev båda skjutna till döds. Det var en 
gevärskula som hade gått rakt igenom dörren till den här lilla boden 
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och träffat systern rakt i hjärtat. Den gamla damen hade tydligen levt 
ett tag sedan hon blivit skjuten för hon hade rört sig runt i den här lilla 
stugan. Det fanns fullt med blod på golvet. 

Han berättar vidare att han själv, pappan och bröderna på morgonen 
skulle gå till den här lilla stugan och väcka systern när de upptäckte 
vad som hänt under natten. Han säger att han minns att han tyckte att 
hans pappa var så hård, men förklarar nu detta med att denne kanske 
var tvungen att vara det för att orka igenom. Han hade ju ändå förlorat 
sin hustru, sina djur, sin jordbruksfastighet, varit ute i kriget, förlorat 
barn, haft bekymmer och oro över alla sina barn, återvänt - och så 
händer detta. Inom loppet av några timmar hade han ju också förlorat 
två till av sina barn. Alla som hade överlevt den här massakern tog sig 
över till en ö som fanns i ett vattendrag i närheten. Under tiden frakta
de de finska soldaterna bort de döda och sårade. De låg då en natt på 
denna ö samtidigt som de vaktade på att det inte skulle komma några 
ryska soldater. Under den natten dog också den 17-årige pojken som 
hade blivit så svårt skadad. Femton människor hade dödats. Dagen 
därpå skulle de ta sig därifrån och då måste de över på ryska sidan för 
att kunna komma vidre. De fick ro 3-4 km och sedan färdas med häst 
och kärra. Det var en finsk militärhäst som de fick låna sedan de rott de 
här kilometrarna. Finska soldater höll nämligen till här på ryska sidan 
och de skickade iväg en häst att undsätta dem. Hans pappa var spanare 
åt de finska soldaterna eftersom han kände till exakt var de ryska 
soldaterna höll till någonstans. Detta innebar att pappan hjälpte de 
finska soldaterna att komma förbi ryssarnas läger där de höll på att 
samla ihop sina döda och sårade och han kunde på så sätt gena och 
hjälpa de finska soldaterna. Han var då borta i närmare ett dygn och 
barnen fick vänta på honom. Så småningom kom de till en by strax 
utanför Suomussalmi. Där blev barnen placerade i ett hus och där 
bodde han då tillsammans med sina två bröder och pappan. 

En annan man (49) berättar från bombningarna i Uleåborg att man inte 
bombade jämt, utan det gick liksom "i skov". En gång var där massor 
av personer i ett skyddsrum i källaren till ett hyreshus när en bomb 
sprängde hela huset på tre våningar och kvar fanns då bara källarvå
ningen där många människor befann sig. Han har hemska minnen från 
Finland och från kriget. En gång under en bombraid sprang de ut ur 
huset och bort till travbanan ett par hundra meter utanför staden där de 
sökte betäckning. Han kom då ifrån sin pappa och sina systrar, han 
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tappade helt enkelt bort dem och det var några pojkar i 15-16 års-ål
der som tog honom med sig, dök ner i diken, upp och sprang igen och 
hela tiden kretsade planen ovanför deras huvuden och han var fruk
tansvärt rädd. Han blev kvar i skogen hela kvällen och natten, inte 
förrän nästa dag kunde han återvända hem igen. Han säger att det som 
var svårt alla de här gångerna när man måste springa och gömma sig, 
det var när man skulle återvända hem. Hur mycket fanns kvar i hem
met? Fanns där någon kvar av familjemedlemmarna? Denna osäkerhet 
var fruktansvärd. Han minns den ständigt. 

En annan händelse inträffade en kväll när pappan inte hade kommit 
hem från jobbet och han och hans syster hörde signalerna att bombpla
nen skulle komma. De kröp då in och gömde sig i potatiskällaren me
dan bomberna föll. Efter många om och men kom hans pappa tillbaka 
och då hade det också kommit en tant till källaren som berättade att det 
hade fallit en brandbomb på järnvägen alldeles bredvid. Precis strax 
efteråt bombades huset, fönsterrutorna sprängdes, tavlor ramlade ned 
från väggarna, kaffepannan åkte ut genom fönstret och så vidare. Det 
var ett fruktansvärt oväsen. 

En kvinna (5) berättar att hennes svenska mamma dominerade henne 
helt och även utsatte henne för fysisk och psykisk misshandel: Jag 
hade ingenting att sätta emot, det var bäst att gå undan. Det hände ju 
att hon slog mig, men många gånger kan ord vara värre. Hos foster
pappan fanns ingen tröst, hon hade ingen att vända sig till. Som vuxen 
och gift märkte hennes man snabbt hur det stod till och han har varit ett 
mycket gott stöd för henne. I sin barndom besökte hon under en se
mester sitt hem i Finland och då var hennes svenska mamma med och 
var snäll vilket var roligt. Hon fick dock ingen större möjlighet att 
prata med sin finska mamma eftersom den svenska mamman hela tiden 
höll sig i närheten. 

En kvinna (8) kom från Karelen till sin svenska fosterfamilj när hon 
var 6 år gammal. Fostermamman var svartsjuk på henne. Hon utsattes 
regelbundet för psykisk och fysisk barnmisshandel och hon blev ofta 
inlåst. En gång blev hon instängd i ladugården till dess hon mjölkat en 
ko som hon var så förskräckligt rädd för, en ko som sparkade och var 
besvärlig. När hon hade mjölkat kon fick hon komma ut. Hon minns 
inte exakt vid vilken ålder detta var eftersom denna misshandel pågick 
ständigt, år ut och år in. Hon berättade aldrig för någon hur hon hade 
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det. Hon fortsätter trots allt att som vuxen hålla kontakt med sin fos
terfamilj, de pratas vid i telefon flera gånger i veckan. Fosterföräld
rarna hade tidigare inga barn, men fick efter fem år en son som var ut
vecklingsstörd. 

När hon varit i detta fosterhem i nio år ingrep barnavårdsnämnden och 
hon blev omplacerad till en annan familj. Den finska pappan ville att 
barnen skulle återvända till Finland, men av någon anledning valde 
hon att bli kvar. Hon kan inte förklara detta, men "försvarar" sig med 
att hon materiellt sett hade det bättre i Sverige än i Finland. I Finland 
visste man ju inte alls hur någonting skulle bli. I den nya fosterfamiljen 
förekom inget fysiskt lidande, men däremot psykiskt lidande och det 
blev en jobbig tid även i det nya hemmet. Hemma hos de första foster
föräldrarna blev det; ett himla liv med gråtscener och med hot om att 
ta livet av sig om flickan flyttade. Fosterföräldrarna höll en viss kontakt 
med henne och de besökte henne en gång för att lämna kläder. De 
tyckte inte att de hade gjort något som var galet. Själv tyckte hon att 
det skulle vara svårt att minnas atf'deras" barn varit tvunget att flytta 
för att de inte varit snälla, men fosterföräldrarna verkade inte bry sig 
om detta. Misshandeln hade böljat redan innan fosterföräldrarna fick 
den egna sonen, men efter hans födelse blev det betydligt värre. Hon 
berättar vidare: En kväll hade hon varit hos en kompis i byn, det var 
hos de första fosterföräldrarna och hon själv var i 15-års åldern. Flick
orna hade roligt och hon sa flera gånger att hon måste gå hem, men det 
blev en stund till och en stund till. Till sist var hon tvungen att gå. 
Kompisens pappa följde efter henne på avstånd, vilket hon inte hade en 
aning om. När hon kom hem var endast fostermamman hemma och 
hon fick en rejäl omgång stryk och mamman skrek åt henne hur värde
lös hon var. Kompisens pappa åsåg detta, gick in och hämtade flickan 
och tog henne med sig hem. Senare på kvällen kom båda fosterföräld
rarna dit och hämtade hem henne. En kort tid efter detta blev det bättre 
hos fosterföräldrarna, men sedan återgick allt till det vanliga tills dess 
barnavårdsnämnden ingrep. Kompisens pappa var anmälare. Själv har 
hon aldrig någonsin till någon enda människa talat om hur hon hade 
det under alla dessa år och inte senare heller, annat än för sin man och 
nu även för mig. 

En kvinna (13) kom till Sverige första gången vid sju års ålder och 
stannade i ungefär ett år innan hon återvände hem till Finland. Hon 
trivdes inte riktigt bra i Finland vid återkomsten. Fosterfamiljen i Sve
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rige hade inga egna barn och skrev och ville att hon skulle återvända 
till dem. Efter en tid gjorde hon så, tyckte att det kanske skulle vara kul 
att komma tillbaka till Sverige och den här familjen. Emellertid blev 
hon ganska snabbt besviken då förhållandet i fosterhemmet inte var li
kadant som det hade varit första gången. Hon fick inte bestämma nå
gonting själv, fosterföräldrarna bestämde allt hon skulle göra, säga. 
Hon upplevde både fysisk och psykisk misshandel. Kroppsagan gick 
till på så sätt att fostermamman slog henne och slängde henne rakt över 
rummet till motsatta väggen eller helt sonika öppnade dörren och 
slängde ut henne. När hon skulle fylla tio år var hon förväntansfull 
kvällen och natten innan, hon sov nästan igenting för det var så spän
nande vad hon skulle få för paket. På morgonen blev hon upplyst om 
att hon inte varit tillräckligt snäll och därför inte skulle få några pre
senter och hon fick inga heller. Hon var ledsen och tyckte det var 
jobbigt. I skolan gick det bra för henne. I och med att misshandeln 
ökade mer och mer, böljade hon dock gruva sig för att gå hem från 
skolan till fosterföräldrarna. Fostermammans systrar sa till mamman 
vid flera tillfällen att hon inte kunde behandla flickan på det här sättet 
och de hade långa samtal med henne. Detta hjälpte föga, hon blev 
tvärtom ännu svårare mot flickan. Flickan sa då till släktingarna att det 
bara blir värre om ni säger någonting och till slut gav de upp. Sista året 
hon gick i skolan, hon var då 13-14 år gammal, blev fostermamman 
sjuk i ledgångsreumatism. Flickan fick då sköta ladugården och allt 
hushållsarbete De hade sex kor och några andra djur och det innebar 
att hon vaije morgon, innan hon gick till skolan, kunde få börja arbeta 
redan vid fyratiden på morgonen med att ta hand om djuren och ladu
gården. Likadant var det när hon kom hem på eftermiddagen från sko
lan och på kvällen. Hon fick aldrig vara tillsammans med andra kam
rater. Hade hon någon gång besök fick de sitta i köket så att foster
mamman kunde höra vad som sades. Hon fick aldrig, under hela sin 
uppväxttid, gå in i finrummet. Det ansågs vara ett väldigt fint rum och 
dit in fick hon aldrig komma, inte ens när de hade främmande eller 
julfirande. 

Som vuxen har hon många gånger frågat sig; varför, varför, återvände 
jag till Sverige? Hon var ständigt utsatt för misshandel, hon fick aldrig 
gå på bio, hon fick aldrig vara med andra ungdomar, hon hade ständigt 
alltför tunga arbetsuppgifter. Att läsa läxor var det inte tal om, det fick 
hon i så fall smyga sig till. Skolan visste om dessa missförhållanden 
och lärarna frågade henne ibland när hon läst läxorna? De var förvå
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nade över att hon kunde hänga med så bra i skolan. Förutom att sköta 
ladugården och sådant hände det också ibland att hon hade hunnit baka 
bullar innan hon kom iväg till skolan. 

Meningen var att hon skulle få ärva sina fosterföräldrar, hon skulle få 
överta hela hemmanet - dock med ett förbehåll; att hon gifte sig med 
en brorson till fosterpappan. Detta ville hon inte, men en vinter när hon 
var kocka i ett skogslag var den här brorsonen där och jobbade. Han 
trakasserade henne och försökte hela tiden göra närmanden. Hela den 
vintern gick hon ständigt påklädd, hon vågade aldrig klä av sig när hon 
gick till sängs. En kväll när hon skulle gå och lägga sig sedan de hade 
styckat en gris i arbetslaget hade brorsonen slängt resterna av grisen i 
hennes säng och droppat blod i sängen och lagt täcket över. Hon tyckte 
att detta var en fruktansvärd tid och förstår inte att hon över huvud ta
get kunde genomlida den. Trots allt som hände med den mannen har 
de ändå vid några tillfällen träffats som vuxna människor och även 
umgåtts en del familjevis. 

Förhållandet till fosterföräldrarna förbättrades aldrig. Hon gifte sig så 
småningom med en annan man och hon tänkte att om hon skulle få 
barn så skulle kanske förhållandet till fosterföräldrarna förbättras. När 
hon hade fått sitt första barn, en flicka, tog hon henne i vagnen en dag, 
det var i maj månad och gick för att besöka fosterföräldrarna. Hon kom 
in i köket och lade flickan på soffan på en filt. Fosterpappan gick då ut, 
han sade inte ett ord och fostermamman låtsades inte heller om att hon 
var där. Hon blev helt sonika utfrusen. Ingen av de vuxna sa någonting. 

En kvinna (21) som återvände hem till Finland berättar att hon ofta 
fick stryk av remmen hemma i Finland. Om hennes syskon hade gjort 
något "fuffens" sa de alltid att det var hon som hade gjort det. Hon 
hann aldrig försvara sig, hon stod alltid emellan och man slog henne. 
När hon var 25 år gammal blev hon utkörd från sitt biologiska hem. 
Pappan sa att hon inte skulle visa sig där mera och så knuffade han ut 
henne och stängde dörren. Hon berättar om den fysiska barnmisshan
del hon varit utsatt för. Hon fick slag av remmar och rep som man hade 
tvinnat och det var båda föräldrarna som slog henne, men mest mam
man. De slog henne över ryggen, stjärten och armarna, ja, över huvud 
taget där man kom åt. På frågan om skolan reagerade svarar hon: Nej, 
det gjorde de inte för de gav ju aga själva. När hon blev utkörd hem
ifrån gjorde hon sitt första självmordsförsök, hon hade en önskan att få 
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dö. Detta hade hon planerat sedan en längre tid. Hon har senare också 
varit inlagd vid psykiatrisk klinik vid ett par tillfallen. Sedan hon in
gick äktenskap och flyttade tillbaka till Sverige har förhållandena radi
kalt förändrats till det bättre för henne. 

Ytterligare en kvinna (47) är väldigt sjukdomsfixerad och har det 
ganska jobbigt. När det blir alltför besvärligt flyr hon in i ett nytt sjuk
domstillstånd. Hon säger: Jag tror att man behöver mera stöd från en 
vuxen dit man kommer, man blev ju utelämnad helt. Hon har ett minne 
av att hon tyckte att de inte brydde sig om henne så mycket, hon kände 
sig väldigt ensam som barn. När hon blev lite större fick hon reda på 
att hon hade en bror som inte bodde så långt ifrån henne och barnen 
fick sedan hälsa på varandra ibland, hon var då 11 år. Hon blev så 
småningom adopterad av sina fosterföräldrar. Som barn blev hon aldrig 
uppvaktad vid födelsedagar av de svenska släktingarna och inte heller 
av sina fosterföräldrar. Det kunde hända ibland att de någon vecka ef
ter det att hon fyllt år kom ihåg detta och sa; här har du en slant att 
sätta in på banken. De gjorde åtskillnad mellan henne och sin egen 
flicka. Till jularna fick hon dock julklappar, men hon skulle alltid vara 
tacksam för allt som hon fick. 

En man (49) berättar om sina upplevelser vid barnhemmet i Roberts-
fors dit han kom när han var sex år gammal tillsammans med sin syster 
som var ett par år äldre. Året var 1942 och han kom att stanna där i ett 
år. Det var hemskt på barnhemmet. Det var fruktansvärt och det var 
ofta bestraffningar för än det ena, än det andra och en tant - hon var 
speciellt hemsk. Barnen var uppdelade på två sovrum, äldre barn i det 
ena, yngre barn i det andra. En dag fick de äldre barnen fruktansvärt 
med stryk av tanterna som skötte om dem. Anledningen var att barnen 
hade vaknat för tidigt och att det var långfredag. Flickorna kunde näs
tan inte sitta efter den här behandlingen. Barnen var helt utelämnade 
till dessa kvinnor. De fick stryk både med tillhyggen och med händer
na. Han berättar om en episod: De var några barn som hade hittat en 
burk tjära och de tjärade bron till uthuset. De tyckte ju att de hade 
gjort någonting väldigt bra, men som bestraffning fick de ligga i sina 
sängar i tre dygn. Detta är ofattbart, man kan inte fatta hur sådana 
människor är funtade, de måste ha haft mycket inneboende aggressio
ner. Han tror att de som arbetade vid barnhemmet mest var 
"gamjäntor". Det fanns inga karlar i omgivningen annat än en som 
högg ved och eldade och det var också i hans hus som barnhemmet var 
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inhyst. Han försökte vara så mycket som möjligt tillsammans med sin 
syster, men hon bodde ju i en annan sovsal eftersom hon var äldre. 

Han berättar om en gång när man bjöd på sagogrynssoppa. Han ville 
inte ha för han tyckte inte om den. Tanten som skulle dela ut maten 
sög då tag i honom och slängde honom rakt in i väggen. Han blev både 
rädd och aggressiv och han sparkade henne. Då kastade hon in honom i 
väggen en gång till: Jag kunde ju ha slagit ihjäl mig. Han grät, hans 
syster grät också förtvivlat, hon blev ju alldeles ifrån sig och alla andra 
barn grät. Det blev som en kedjereaktion och han säger också att det 
alltid var så förnedrande att alltid få stryk när andra såg på. 

En annan sak som också var väldigt tråkig var att hans syster fick åka 
hem före honom, de fick inte följas åt hem. Efter ett år på barnhemmet 
fick dock också han åka hem till Finland. När barnen varit hemma i 
Finland i knappt ett år dog deras mamma i cancer. 

Systern (54) till den här mannen berättar också om barnhemmet i Ro-
bertsfors. De var väldigt isolerade där. De fick gå och lägga sig mycket 
tidigt på kvällarna. Barnen låg i järnsängar, gamla sjukhussängar. De 
skulle alltid upp tidigt på morgnarna. Någon form av sysselsättning för 
barnen förekom inte för det var ingen vuxen som hade tid med det. De 
fick ej heller gå ut på samhället och blanda sig med andra barn och 
andra människor, Det var bara vid vissa speciella tillfällen som de fick 
göra detta. Hon visar fotografier från den här tiden på barnhemmet. 
Hon visar ett kort där några flickor leker ute på sommaren med stenar 
och det syns tydligt hur de med dessa bygger upp ett rum, ett hem med 
möbler och saker. 

En annan kvinna (55) är född 1932. Hon kom till Sverige innan hon 
var nio år fyllda från en stor syskongrupp hemma i Finland. De var tolv 
syskon och hon var äldst. Hon kom tillsammans med två mindre sys
kon till Lövånger. Barnen vistades under 9 månader vid barnhemmet i 
Lövånger där de blev utsatta för en i det närmaste total isolering ifrån 
omvärlden. Ingen pratade med dem, de lärde sig inte ett ord svenska 
och där förekom också misshandel. Hon säger att det värsta nog var att 
känna sig så totalt värdelös i andras ögon, att bli så isolerad. Så små
ningom kom hon till en jordbrukarfamilj. Hennes syskon blev också 
placerade i familjer och alla barnen trivdes bra. Efter några år blev alla 
tre barnen hemkallade av de finska myndigheterna. Hon berättar att det 
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var en förskräcklig resa, båda syskonen hade det väldigt svårt, de grät 
oerhört mycket och hon visar på hur; ögonen hängde ned på kinderna 
på den ena systern. Barnen gruvade sig väldigt mycket för hur det 
skulle vara i Finland, hur det skulle vara att möta föräldrar och syskon. 
När de så småningom kom hem till Finland visade det sig att de hade 
fått nya syskon, varav ett hade dött och ett dog sedan de kommit hem. 
Ja, de kom inte hem till sitt gamla hem för det var uppbränt och 
förstört liksom hela byn, utan de fick fara till en annan bondby och bo i 
ett hus som kallades för spökhuset. 

Det var pappan som kom till tåget för att möta barnen när de kom. Han 
hälsade inte på dem, han böljade titta på väskor som stod på perrongen 
och upptäckte då namn som han kände igen och han tog väskorna och 
böljade gå. Lillasyster blev alldeles förskräckt och sa till den här kvin
nan: Titta det är en bov, jag tror att han tänker ta våra väskor. Kvin
nan sa då till sin syster; det är nog ingen bov, jag tror att det är våran 
pappa. Pappan gjorde alltså ingen ansats till igenkännande, han kolla
de bara väskorna, förstod att det var hans barn som kommit. Barnen 
var då helt svensktalande medan föräldrarna var helt finsktalande. Hon 
tyckte att det var roligt att träffa mamman, men något hjärtligt mottan-
de blev det inte. Hon säger: Det kände säkert på för föräldrarna att ta 
emot tre barn till när de hade så många förut och fattigt och besvär
ligt. 

Vid vuxen ålder flyttade kvinnan tillbaka till Sverige och när hon varit 
i Sverige någia månader fick hon telegram att hennes mamma hade 
avlidit hemma i Finland. Mamman hade begått självmord efter ytterli
gare en förlossning. 

En man (3) berättar att innan han åkte hem första gången från Sverige 
till Finland så var han åtta år gammal och han hade då gått två år i 
svensk skola. Han var tvungen att lära sig finska när han kom hem för 
att kunna bölja i den finska skolan. Det var besvärligt att komma hem 
till Finland och inte kunna språket. Han tyckte också att det var be
svärligt i skolan. När han efter två år kom tillbaka till Sverige hade han 
glömt svenskan. Han böljade i svensk skola i femte klassen och fick 
alltså bölja om att lära svenska språket på nytt. 

En kvinna (22) berättar att hon var fyra år gammal när hon första 
gången kom till Sverige och då var hon finsktalande. När hon blev 
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hämtad och körd hem på sparken till sina fosterföräldrar försökte hon 
förklara hur hon såg himlen och stjärnorna och gärdesgården och hon 
fick ett obegripligt svar tillbaka på svenska. Under de år hon var i Sve
rige och gick i skolan blev hon språkhämmad, hon kunde inte lära sig 
svenska språkets detaljer. Hennes fostermor läste läxan för henne, hon 
lärde sig den utantill och på så sätt klarade hon sig igenom skolan. Det 
visade sig också att varje gång hon återvände till Finland så teg hon 
som muren. Hon vägrade i sten att prata finska, vilket gjorde att några 
av hennes syskon som kunde prata svenska pratade med henne medan 
en syster som inte kunde svenska blev tvungen att lära sig det. Denna 
kvinna besitter en envishet som är helt otrolig, en envishet som hon 
även begagnade sig mycket av som barn för att driva sin vilja igenom. 

En kvinna (53) berättar att hon har flyttat så många gånger mellan 
Sverige och Finland att tiderna har kolliderat för henne. Hon har gått 
första årsklassen i Finland, andra i Sverige, tredje i Finland, fjärde i 
Sverige, femte i Finland och så vidare. Hon vet inte anledningen till 
varför hon skulle pendla mellan Sverige och Finland, men hon miss
tänker att det var hennes finska mamma som ville ha henne tillbaka. 
Själv ville hon vara kvar i Sverige för att hon hade det så enormt bra 
där. Skolgången avslutade hon i Finland. Då tjatade hon sig till att få 
åka tillbaka till Sverige och det fick hon också göra. Hon böljade arbe
ta här i Sverige, men hennes finska mamma var påstridig och till slut 
var hon tvungen att återvända till Finland igen och gå handelsutbild
ning där i två år. Somrarna tillbringade hon då i Sverige. Som vuxen 
lever och bor hon nu i Sverige som hon säger, för gott. 

En kvinna (2) åkte hem till Finland 1945. Hon berättar att hon var oro
lig för kossorna och de andra djuren i ladugården i Sverige. Hon läng
tade dit och fosterföräldrarna skrev brev och skickade paket och allt 
var så mysigt. 1948 kom fosterpappan och hälsade på och han sa att; 
ska du inte snart komma hem? Den biologiska modern sa då; Jag vet 
att hon tycker om att vara här, men ändå längtar hon till Sverige och 
när hon är i Sverige så längtar hon till Finland. Kvinnan fortsätter: Jag 
var rotlös, jag ville vara på båda ställena, jag hade det alldeles för bra 
på båda ställena rent känslomässigt. Jag har än i dag suget efter Fin
land, ibland har jag en långt-gå-bort-längtan. Jag vill bort vart som 
helst, särskilt till Sverige och till södra Sverige till min syster. Mina 
barn däremot är självständiga individer. 
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En kvinna (9) bär ständigt på en längtan efter någonting som skulle 
vara bättre, någon som skulle tycka om henne, få henne att känna sig 
mindre rotlös. Till sitt barndomshem, sin barndomsby i Finland, kan 
hon inte återvända. Det området hör efter kriget till Ryssland. Hon när 
en längtan och en förhoppning att någon gång få återse sin barndoms 
gamla hemby och hennes finska pappa har vid flera tillfallen sagt att 
finns det någon möjlighet för flickan att få återvända och få se platsen 
där hon bott så skall vi följas dit allihop. Kvinnans barn har lärt sig 
finska språket. På somrarna har familjen varit på besök hemma i Fin
land och detta upplever de väldigt positivt på alla sätt. Hon har under 
hela sin tid här i Sverige längtat hem till Finland och hon tror att hen
nes liv skulle ha varit annorlunda om hon fått vara kvar där. Hon tror 
att hon skulle ha fått mera kärlek från sina biologiska föräldrar än från 
sina fosterföräldrar. Kärlek är nämligen något som hon saknat under 
hela sin uppväxttid i Sverige. Hon blev som fosterbarn utnyttjad som 
arbetskraft och alldeles för ofta lämnad ensam. Hon blev dessutom 
agad både psykiskt och fysiskt. Det var den materiella standarden som 
höll modet uppe på henne, men hela tiden längtade hon hem och tyckte 
att det var förskräckligt att bo i Sverige. Relationerna mellan henne 
och fostermodern var rent ut sagt urusla. Vid den första menstrationen 
hade hon enorma skräckupplevelser. Hon förstod inte alls vad som 
hände och hon hamnade hos en läkare som heller inte sa någonting. 
Till sist fick hon hjälp av en flicka i granngården. 

Ytterligare en kvinna (21) har gjort flera självmordsförsök hemma i 
Finland när hon blev tvingad att bo hos sin biologiska familj. Hon hade 
hela tiden en oerhörd längtan till Sverige. Under hela sin barndomstid i 
Finland närde hon ett otroligt hat till sina biologiska föräldrar. Hon 
levde på brev och presenter som hon fick ifrån Sverige. Hennes biolo
giska mamma i Finland cencurerade alla brev och paket som kom från 
Sverige. Mycket av det som de svenska föräldrarna skickade fick hon 
aldrig ta del av. Den finska mamman brukade hålla fram plagg efter 
plagg och säga att det här var till den och det här var till den av hennes 
syskon och oftast var det nästan ingenting till henne själv. Hon är bit
ter. Hon försvarar dock sina finska föräldrar och säger att: Det kanske 
inte var så lätt för dem att se alla presenter hon fick ifrån Sverige. Det 
har numera blivit så att hon inte har någon kontakt med sina finska 
släktingar. Hon har däremot ofta i drömmen tyckt att mamman kommit 
till henne och varit rar och gullig mot henne: När mamma dör då skall 
jag gå på hennes begravning för då kan hon inte bestämma över mig, 
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utan då gör jag som jag vill. Modern är också mycket avvisande mot 
sina egna barnbarn, det vill säga, kvinnans barn. Hennes högsta önskan 
är att kunna bringa reda i sina känslor, att kunna etablera kontakter, 
goda kontakter, både på den svenska och finska sidan och att sedan 
kunna slappna av och leva ett rikt och innehållsmättat liv. 

Begreppsträdets fjärde gren; Barndomen 
som symbolisk representation 

Mitt begreppsträds fjärde gren symboliserar barndomen som symbolisk 
representation. Den symboliserar därmed de kvardröjande konsekven
ser som traumat, rotlösheten och den utsatta primära förankringen 
planterat in i mina krigsbarns erfarenhetsmaterial. Här dominerar en 
kombination av de två förhållanden som min avslutande diskussion 
kommer att utmynna i; nämligen separationen och diskrimineringen. 
Man stöttes ut för att därefter också avskiljas. Som framgått är varia
tionen här mycket stor vad beträffar styrkan i dessa två processer. 
Några har på det hela taget gått skadeslösa genom det hela medan 
andra drabbats kraftigt. Även bland de som togs väl omhand i Sverige 
finns dock taggar kvar och alla har åtminstone upplevt hotet om 
stämpling och diskriminering. De starka minnena kring det ursprung
liga traumat; rädslan för bomberna, kriget och soldaterna, samt upp
levelser av psykisk och fysisk misshandel är signifikanta aspekter av 
stor vikt för förståelsen av mina intervjupersoners nuvarande identitet 
och jaguppfaUning. Förflyttningarna mellan länderna har för många 
också fortsatt, antingen reellt eller på ett mer symboliskt plan och 
kommunikationssvårigheterna har ofta blivit påtagliga - inte då så 
mycket utåt rent språkligt utan snarare inåt. Många har fått svårt att nå 
en inre kontakt med sina minnen och upplevelser och därmed svårt att 
bearbeta dem. Det är denna kontakt man på ett existentiellt plan läng
tar efter. De upplevelsekategorier som jag kommer att ta med mig från 
denna sista gren i begreppsträdet är följande: Rädslan, kränkningen, 
pendlingen, längtan, språket och stigmat. 
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SIGNIFIKANTA ASPEKTER UPPLEVELSEKATEGORIER FREKVENS 

Min rädsla för bomber, för • Rädslan 19 
kriget, för soldaterna • Missbruket 2 

• Självmordsförsöken 1 

Upplevelser av psykisk och • Misshandeln 24 
fysisk misshandel • Kränkningen 18 

O Förflyttningar mellan länderna • Skolproblemen 14 
* Pendlingen 12 

Jag längtar alltid efter • Längtan 19 
I någonting • Otryggheten 18 

• Splittringen 17 

O Kommunikationssvårigheter • Språket 45 

1 Diskriminering och stämpling # Stigmat 41 I 

Figur 6. Barndomen som symbolisk representation. 
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MITT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Inledning 

I detta kapitel är det min avsikt att försöka väva samman de olika de
larna av min avhandling och jag gör det på två sätt. Först genom att 
syntetisera produkterna av min tolkning och analys och därefter genom 
att låta min empiri återstifta bekantskapen med några av huvuddragen i 
mina teoretiska referensramar. Jag kommer också avslutningsvis att i 
en epilog relatera mina resultat till det bredare och mycket aktuella 
forskningsfält som tar sig an invandrarproblem och diskriminerings
tendenser i det svenska samhället. Först kommer jag emellertid, i det 
avsnitt som närmast följer, att tämligen utförligt beskriva mitt datain
samlings- och tolkningsarbete. Jag gör detta för att underlätta förståel
sen av min analys och mina tolkningar samt för att göra det lättare att 
se den röda tråden i mitt arbete och framställningssätt. 

Med subjektet som utgångspunkt 

Kvalitativ undersökningsmetodik är avsevärt mindre känd och möjli
gen mer diffus till sin natur än kvantitativ, det må sedan gälla allt från 
antropologisk fältforskning till ren hermeneutik eller som här en mo
difierad tillämpning av den så kallade "Grounded Theory-tekniken". 
Jag skall därför inleda detta kapitel med att ge vad Clifford Geertz 
(1973) benämner en tjock beskrivning av mitt tillvägagångssätt, det 
vill säga en beskrivning som syftar till att ge läsaren den information 
som behövs för att förstå mina resultat, eller kanske snarare förstå mitt 
sätt att tolka resultaten och mitt val av perspektiv. 

Som redan nämnts kallar jag min forskningsansats "naturalistisk" efter 
Lincoln & Guba (1985). Denna ansats är empiristisk i den meningen 
att den tar sin utgångspunkt i människors vardag och därmed sätter 
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subjektet i centrum. En något förenklad version av deras sätt att be
skriva forskningsprocessen framgår av figur:7.14 

Figur:7 Forskningsprocessen i en naturalistisk design 

Vad innebär det då att sätta individen i centrum? Jo, det påbjuder fors
karen att ta sina intervjupersoners subjektiva upplevelser och erfaren
heter på allvar för att därefter tolka och förmedla informationen vidare. 
Det här är ofta besvärligt eftersom subjektet är svårfångat, har många 
"röster" och spelar många roller som måste sättas in i sitt samman
hang. Subjektets berättelse vilar på en väv av erfarenheter, det må se
dan gälla tankar, handlingar eller hela tankefigurer. När mina inter
vjupersoner till exempel återger viktiga situationer och händelser så 
relaterar de sig både bakåt till barndomen och framåt mot sina dröm
mar och framtidsvisioner. Deras förståelse och tolkning av vad de varit 

14 Se också: Ström, L., & Dahlgren, L., (1994), vilka relaterar sig till Lincoln 
& Guba (1985) på ett sätt som är nära analogt med mitt. 

Subjektet i centrum 

Tyst kunskap 

Gemensam produkt 

Förståelseinriktning 
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med om och önskar förmedla blir därmed komplex och mångsidig. Att 
sätta individen i centrum innebär också tillämpning av helhetsperspek
tiv; att se till så många aspekter och perspektiv som möjligt och försö
ka vara öppen och mottaglig för den information som intervjuperso
nerna förmedlar. Min skyldighet har varit att försöka utnyttja alla mina 
sinnen och resurser som instrument i datainsamlingen. Givetvis måste 
ändå i slutändan en mängd information sorteras bort av olika skäl, men 
kardinalregeln är ändå denna; öppenhet och mottaglighet och en strä
van efter en helhetsförståelse kring de aspekter i intervjupersonernas 
liv som undersökningen gäller. 

Att sätta subjektet i centrum innebär också, som framgått, en ambition 
att betrakta den kunskap som produceras som en gemensam produkt. 
Min forskningsprocess har skett längs upptäcktens vägl^ och min 
ambition har varit att mina intervjupersoner tillsammans med mig i ett 
"joint venture", skall kunna åstadkoma en så bra produkt som möjligt. 
Överhuvudtaget är samspelet eller kommunikationen mellan inter
vjuare och intervjuad central vid kvalitativa undersökningar. Interak
tionen kan beskrivas som en hermeneutisk spiral i flera steg. Först tol
kas händelserna av intervjupersonerna, till exempel händelser i sam
band med resan till Sverige. Därefter förmedlar de sina erfarenheter till 
mig som intervjuare och vad jag har försökt göra är att i samverkan 
med intervjupersonerna och redan i intervjusituationen försöka hjälpa 
till att förädla tolkningarna och föra dem ett steg vidare. Redan i 
intervjusituationen finns dessutom möjligheter att validera informatio
nen genom feed back och uppföljningsfrågor. På en tredje nivå slutli
gen i denna hermeneutiska kunskapsspiral kommer också läsaren eller 
åhöraren in i bilden med rätt att uppfatta ytterligare tolkningsmöjlig
heter. Jag har här försökt åstadkoma en extern validering av mina 
tolkningar i samband med träffar med finska krigsbarn där jag berättat 
om mina rön och ofta fått reaktioner som medfört tillägg till eller 
modifieringar av min analys. 16 

15 Metaforen är hämtad från: Dahlgren, L., Larsson, G., Starrin, B., & Styr
bom, S., (1989) Längs upptäcktens väg, Karlstad. 

16 Exempelvis har jag i samband med Riksförbundet Finska Krigsbarns 
riksmöte 1994 informerat om och fått feed back på mina preliminära resultat. 
Se också: Lagnebro L (1990 a och b). 
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Att sätta subjektet i centrum har inneburit ett allvarligt försök från min 
sida att komma nära mina intervjupersoner för att få del av deras erfa
renheter och subjektiva tolkningar. Från detta goda möte har det dock 
samtidigt gällt att successivt distansera sig. I en kvalitativ studie gäller 
det inte bara att så närsynt som möjligt beskriva materialet. Det hand
lar också om att abstrahera från det enskilda fallet. Att med hjälp av 
exempelvis metaforer generalisera till andra sammanhang och nivåer. 
Jag kommer exempelvis i min avslutande epilog att på ett anspråkslöst 
sätt försöka generalisera några av mina erfarenheter från denna un
dersökning till invandrarproblematiken i stort, finna mina upptäckters 
relevans för ett vidare perspektiv. Jag har, som framgått, också i viss 
mån gjort våld på mina informanters tolkningar genom att försöka 
renodla den problembild som resan till Sverige innebar och fortfarande 
innebär för mina intervjupersoner. Jag har försökt göra konturerna 
klarare genom att tona ner nyanser och undanglidningar. Framför allt 
har jag som framgått problematiserat svårigheterna. 

Andra steget i Lincoln's och Guba's (ibid) beskrivning av den natu
ralistiska forskningsprocessen rör tyst kunskap. De påpekar att vi alla 
har erfarenhet av sådan kunskap, men att vi trots detta har svårt att 
nyttja den och i än högre grad svårt att förklara hur den används. Den 
här svårigheten gäller såväl intervjupersonerna som forskaren. Bådas 
tolkningar av de händelser som en intervju handlar om är med andra 
ord starkt beroende av kunskaper som är utomordentligt svåra att ver
balisera. För att komma runt detta problem och samtidigt ge läsaren en 
möjlighet att bedöma de tolkningar som görs är det viktigt att lyfta 
fram berättelserna på ett så holistiskt och jordnära sätt som möjligt. 
Det här innebär att forskarens egen förförståelse (egna erfarenheter) av 
en aktuell problemställning kraftigt underlättar tolkningen av en inter
vju. Det innebär också att de hermeneutiska "översättningarna" från 
intervjuperson till intervjuare och därefter från den skrivna berättelsen 
till läsaren måste ske på ett så levande och kommunikativt sätt som 
möjligt. Texten blir för läsaren, som Carolyn Ellis och Michael Flaher
ty (1992) framhåller, ett fönster mot intervjupersonernas upplevda 
verklighet. Helst bör läsningen ge känslor av "déjà vu". Texten skall 
göra det möjligt för läsaren att ta till sig en annan människas pers
pektiv och upplevelser. Mina tämligen utförliga "fragment av berättel
ser" som återkommit i de fyra resultatredovisningsavsnitten har syftat 
till att göra detta möjligt. 
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Tredje steget i Lincoln's och Guba's (ibid) modell handlar om själva 
analysmetoden. Här har jag som nämnts valt att arbeta med en modi
fierad variant av "Grounded Theory" som jag strax skall beskriva lite 
närmare. Först dock några ord om min undersökningsdesign. I kvalita
tiv forskning, så också i min, är flexibilitet snarare en förutsättning än 
ett problem. Detta gäller till exempel urvalet av intervjupersoner, men 
också valet av teman och frågor i själva intervjusituationen. Som 
framgick av min beskrivning av forskningsintervjun handlar det om att 
den genomförs på ett öppet och nyfiket sätt. Det handlar om ett givan
de och tagande och kommunikationen mellan mig och mina informan
ter skulle kunna beskrivas som "abduktiv", det vill säga karaktäriserad 
av ett växelspel mellan induktion och deduktion - mellan test av idéer 
och hypoteser å ena sidan och överraskande upptäckter å den andra. 
"Grounded-Theory-tekniken" i min tappning innebär att jag, givet 
mina ursprungliga teman (huvudkategorier) och min praktiska och 
teoretiska förförståelse sökt och tolkat information i relativt tydliga 
steg. Även om en stor del av min tolkning, som framgått, skett redan i 
samband med mina forskningsintervjuer så har också en betydande del 
ägt rum i efterhand utifrån text, det vill säga med hjälp av utskrifter 
från mina bandinspelade intervjuer. Gången i tolkningsarbetet har varit 
följande: 

• Jag har bearbetat materialet genom "öppen kodning". Det vill säga 
försökt finna enkla termer som sammanfattar innehållet i de olika 
delarna av intervjun. Produkten av detta arbete återfinns i något 
nedbantad form i det jag benämner "förkategorier" i resultatredo
visningen. 

• Därefter har jag försökt finna sammanhang mellan mina öppna ko
der. Hitta koder som förefaller höra ihop med varandra - finna 
mönster. Mina "signifikanta aspekter" under respektive tema eller 
huvudkategori är produkten av detta arbete. 

• Eftersom vissa av de öppna koderna (förkategorierna) bättre speg
lar mitt val av signifikanta aspekter än andra har jag i nästa fas av 
tolkningsarbetet genomfört en "selektiv kodning". Här har syftet 
varit att finna de kategorier som bäst sammanfattar eller syntetise
rar min empiri och mitt slutgiltiga val av dessa kategorier eller se
lektiva koder framgår i det avsnitt som närmast följer (se figur: 8 
och 9). Detta arbete har som kommer att framgå skett i flera steg. 
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• Slutligen kommerjag, i det avsnitt som nu närmast följer, att låta 
min "grundade" empiri möta vissa av mina teoretiska referens
punkter. Här handlar det om integrering empiri/teori och jag kom
mer också, som nämnts, att i min avslutande epilog försiktigt pröva 
att relatera min analys av en mycket speciell grupp människor till 
ett vidare forskningsfält. 

Det yttersta syftet med vaqe kvalitativ studie är som jag uppfattar det 
att människor skall kunna ta till sig resultaten och tolkningarna och 
helst föra analysen vidare på egen hand, det vill säga dra sina egna 
slutsatser. Det centrala är med andra ord förståelsen av människors 
subjektiva upplevelser - deltagarens men också observatörens. Arbetet 
med att lyfta fram intervjupersonernas subjektiva erfarenheter och mo
tiv kan, som framgått, liknas vid ett översättningsarbete och min am
bition har varit att vara trogen intervjupersonernas originalberättelser 
samtidigt som jag försökt "lyfta" desamma genom att tillföra något 
nytt och abstrakt/generellt. Här finns tyvärr inga enkla tumregler att 
tillgå när det gäller själva framställningssättet, men det är min för
hoppning att jag lyckats måla upp bilder som läsaren inte känner sig 
alltför främmande inför att ta till sig och värdera. 
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KONKLUSIONER GRUNDADE I 
KRIGSBARNENS BERÄTTELSER 

Mitt slutliga val av upplevelsekategorier 

Min resultatredovisning i föregående kapitel strukturerades, som fram
gått, efter de fyra teman jag benämnt huvudkategorier: (1) Resan till 
Sverige, (2) Vart hör jag? (3) Vems barn var jag? samt (4) Barndomen 
som symbolisk representation. Vart och ett av dessa teman belystes i 
en första fas med hjälp av det jag benämnt förkategorisering, vilken 
som nämnts var produkten av ett öppet kodningsförfarande baserat på 
utskrifter från bandade intervjuer med krigsbarnen. I en andra fas ef
tersträvade jag en fördjupning där vissa av kategorierna beskrevs mer 
ingående i form av "fragment av berättelser". Mitt urval av dessa 
fragment var frukten av en selektiv kodningsprocedur vilken innebar 
två saker: (1) Först identifiering och förtydligande av det jag benämnt 
signifikanta aspekter, det vill säga en syntetisering eller ett sammanfö
rande av de öppna koderna till mönster av kategorier under respektive 
tema. (2) Därefter en precisering av de upplevelsekategorier som bäst 
konkluderar essensen i mitt val av signifikanta aspekter. Mitt slutgil
tiga val av sådana framgår av figur:8. De kategorier som strukits under 
i figuren markerar min avslutande syntetisering, vilken framgår av fi
gur^ i detta kapitel. 
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TEMAN SIGNIFIKANTA ASPEKTER UPPLEVELSEKATEGORIER 

Resan till Sverige 
• Det traumatiska uppbrottet 
• Familjens splittring 
• Oron för de biologiska föräldrarna 
• Känslor av skuld 

Förtvivlan | 
Förnedringen I 

Förlusten 1 
Skulden I 

Vart hör jag? 
• Jag hör inte hemma någonstans 
• Separationen från den biologiska 

familjen 
• Upptagen i den nya familjen 
• Jag är varken finsk eller svensk 

Rotlösheten 

Kluvenheten 
Tacksamheten I 

Identiteten fl 

Vems barn var jag? 

• Kontakter med biologiska- och 
fosterföräldrar 

• Jag är splittrad med två hem 
• Jag var ångestfylld 
• Personlig utveckling och identitet 
• Relationer till fosterföräldrarna 

Separationen 
Splittringen 

Förlusten av sammanhang 
Osäkerheten 

Fruktan 

Barndomen som 
symbolisk 

representation 

• Min rädsla för bomber, för kriget, 
för soldaterna 

• Upplevelser av psykisk och fysisk 
misshandel 

• Förflyttningar mellan länderna 
• Jag längtar alltid efter någonting 
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Figur:8. Teman, signifikanta aspekter och upplevelsekategorier 

Låt mig innan jag går vidare återkomma till en principiellt mycket 
viktig avgränsning som styrt mitt arbete. Vad jag koncentrerat mig på i 
min framställning av krigsbarnen är deras upplevelser i vuxen ålder av 
fenomenen: skuldkänslor, kluvenhet, förlust av sammanhang, längtan 
efter något som gått förlorat, kommunikationsproblem etc. Detta inne
bär att jag i stor utsträckning "valt bort" sådana positiva förhållanden 
eller copingbeteenden som hjälpt dem att hantera problemen. Jag har 
därmed valt bort för att förtydliga vilket innebär ett tydligt val av pers
pektiv, en problematisering av det ursprungliga traumats konsekven
ser. Men det är också så att denna min problematisering av de finska 



156 

krigsbarnens livsvärld är av speciell karaktär. Jag har utgått från att 
man kan betrakta problem på olika sätt och att det vetenskapsfiloso-
fiskt ligger en avgörande skillnad mellan att identifiera problem för att 
eliminera dem och att "kreera" problem för att synliggöra. För mig 
gäller den sistnämnda ambitionen och det har varit viktigt att betrakta 
avvikelsen (de finska krigsbarnens unika situation i det svenska sam
hället) som ett "normalt" samhälleligt fenomen. Jag har därför inriktat 
min ansträngningar på ett så lyhört lyssnande som möjligt och utgått 
från Stefan Moréns (1992) antagande att avvikelse som fenomen 
erbjuder en kunskapsteoretisk möjlighet. Jag har därmed försökt und
vika den företeelse som Bengt Böljeson (1988) varnar för, nämligen ett 
betraktelsesätt där de finska krigsbarnen definieras som en negativ 
marginalgrupp i samhället och i stället försökt ta deras situation som 
utgångspunkt (synekdoke) för en förståelse av samhälleliga processer 
av mer generell natur. 

Från trauma till konsekvens 

De finska krigsbarnen upplevde ofta, åtminstone tendenser till förluster 
av olika slag, i och med att de blev finska krigsbarn. Förlusters exis
tentiella framträdelseform är separationsångest med dess mer eller 
mindre långsiktiga konsekvenser i form av bland annat kontrolle-
ringstvång. I några fall kan man till och med tala om ett patologiskt 
kontrolleringstvång vilket hindrat individen att leva ett fullödigt liv. 
Även om förlusterna, som i de flesta fall, kompenserats i vuxen ålder 
finns taggar kvar - nötande och oftast ofullständigt bearbetade. 

Barnen upplevde förnedring inte minst i uppsamlingslägren där de ofta 
förlorade den sista påtagliga förbindelsen till sina närmaste. Många 
barn hade på resan till Sverige med sig strumpor, vantar eller något 
annat klädesplagg som mamman iordningställt just inför resan. I upp
samlingslägren fråntogs barnen dessa, för dem så värdefulla och 
viktiga saker, saker om luktade hemma, som luktade mamma och som 
gav trygghet i en främmande miljö. Flera av dessa barn har sedan i 
vuxen ålder haft "déjà-vu-upplevelser" ifrån till exempel en viss doft. 
En kvinna berättar att hon under hela sin ungdomstid ej kunnat förstå 
varför hon upplevde en viss känsla när hon kände doften av en parfym 
som fanns på 1930-40 talen, parfym 4711. Det var en känsla som hon 
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alltid haft svårt att förstå, men som påverkade henne mycket, ibland 
kände hon sig lugn, men oftast ledsen. Till sist fick hon förklaringen. 
Den biologiska mamman i Finland stänkte alltid när hon skickade 
paket till sin dotter i Sverige, några stänk av 4711 i paketen, en doft 
just hemifrån hennes hem! Efter den förklaringen har hon känt stor 
lättnad och befrielse. 

Gemensamt för många av mina krigsbarn är skuldkänslan - känslan av 
skuld för vad som hände. Många forskare, bland annat Margaret 
Mahler (1975), Anna Freud (1973) och Ludvig Igra (1977), har visat 
på detta. Barn till missbrukande föräldrar känner också skuld till för
äldrarnas missbruk, en mekanism som är svår att förklara på annat sätt 
än att barnet vill skydda, vara till lags, bli älskat (Alice Miller 1983). 

Vid ankomsten till Sverige, i uppsamlingslägret, reagarade barnen på 
olika sätt. Rädslan, osäkerheten kunde uttryckas i ackomodation, un
derkastelse med tyst stillsam gråt eller tystnad, där barnet ej gjorde nå
got som helst motstånd mot att följa en främmande vuxen person. 
Andra barn reagerade med våldsam gråt, skrik, sparkar och slog om
kring sig. En våldsam protest. De stillsamma ackomoderade barnen var 
lättast att placera i fosterhem, där väcktes många gånger en "tycka 
synd om" reaktion hos de blivande fosterföräldrarna. 

Carl Rodgers (1962), Margaret Mahler (1975) med flera talar om hur 
viktig separations/individuationsprocessen är för barnets olika utveck
lingsstadier. Det är viktigt att barnet inom sig upplever en objektkon
stans, det vill säga att närheten till modern finns inom barnet på sådant 
sätt att barnet kan klara av att mamman inte alltid är närvarande. Mot
satsen till en sådan objektkonstans innebär att barnet saknar den för
mågan. Det kan aldrig känna sig tryggt, känner sig rotlöst, osäkert, har 
dålig självkänsla. 

De finska krigsbarnen bär med sig emotionella minnesbilder som stör i 
det vuxna livet, ärrbildningar som aldrig går över. Rädsla, kränkning, 
förflyttningar fram och tillbaka mellan Sverige och Finland, lojalitets
konflikter, en ständig längtan efter något är sådana bilder. Att inte be
härska ett språk ger kommunikationsproblem. De flesta av de finska 
krigsbarnen, som var helt finsktalande när de kom till Sverige, var 
tysta under de tre första månaderna eller till dess de själva upplevde att 
de kunde förstå vad som sades och att de själva kunde göra sig för
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stådda. Deras personlighet var ju präglad av upplevelser hemma i Fin
land och av sin kulturella bakgrund. Kunde det finska barnet befria sig 
från sina tidigare upplevelser hemma i Finland? Vi har här en situation 
i vilket det kan finnas tendenser till olika jag. Kan barnet glömma sitt 
tidigare liv, ja, då överger det därmed troligen den delen av jaget. 
Mead (1976) talar här om dissociering av individens jag vilket är en 
process där hon fungerar i två sorters komunikation. Hennes beteende 
får "janus-karaktär" och också detta reaktionsmönster finns prov på i 
mina intervjuer. Mer naturligt i detta sammamhang är dock att se de 
"båda jagen" som belägna på olika nivåer. I normala nu-situationer 
framträder bakgrundsupplevelserna endast med suddiga konturer, men 
de finns där. I mer pressade eller associativa situationer däremot akti
veras ibland detta djupt liggande och väl gömda material. Det kommer 
upp till ytan som en påminnelse som oftast, men inte alltid, upplevs 
plågsam. 

Genom mina intervjuer har två teman löpt som röda trådar: a) Separa
tionstemat, framför allt manifesterat i kategorierna splittringen och 
längtan tillbaka samt: b) Diskrimineringstemat. 

1. Separationstraumat i samband med resan till Sverige har tagit gestalt 
i form av reaktioner som förtvivlan, skuld och förlust, med skulden 
som det mest laddade och betydelsemättade begreppet. Självklart är 
denna bild uppförstorad i den meningen att mina intervjupersoner inte 
lagt denna kraftiga betoning eller valens. Tvärtom har mina kategorier, 
som framgått, vaskats fram ur långa och ofta rätt odramatiska berättel
ser kring hur man minns resan till Sverige och separationen. Ibland har 
allt varit klart och tydligt. Man har bearbetat händelsen och förmår ar
tikulera dess betydelse, men oftare handlar det om bortträngningar och 
transformeringar - traumat har med andra ord ofta visat sig endast 
indirekt och först efter långa samtal, vilket i rent tekniska termer inne
bär att vi (jag och IP) tillsammans producerat en förståelse av vad resan 
till Sverige verkligen inneburit. Här bör dock ännu en gång betonas att 
jag i mina intervjuer eftersträvat en forskningskaraktär, det vill säga 
försökt undvika att hamna i terapeutiska situationer. Traumat med dess 
konsekvenser har stått i fokus för mitt intresse - inte dess upplösning 
eller rekonciliation. 
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Jag har också, som framgått, funnit att separationen (traumat) som 
konsekvens fått upplevelser av rotlöshet av det slag som den romerske 
retorikern Seneca så målande beskrivit i den tankvärda strofen; "den är 
ingenstans som är överallt", det vill säga en förlust av identitet som 
skapar såväl överdrivna anpassningsstrategier som aggressivitet mot ett 
liv som kunde varit annorlunda. Man hittar inte sin plats i tillvaron el
ler finner den alltför lätt. Man bottnar ingenstans och är inte klar över 
orsakerna. Den här osäkerheten bottnar i en rädsla för underkastelse 
och på ett analytiskt plan har jag här försökt finna förståelsen med 
hjälp av objektrelationsteorin. Traumat, hand i hand med hemhörig-
hetsförlusten, har hos många av mina intervjupersoner tagit formen av 
en förlust av sammanhang, det vill säga just det berövande som 
framför allt Aaron Antonovsky (1979) finner så centralt för barns möj
ligheter att uthärda och gå skadelösa ur traumatiska upplevelser (se 
också Sylvander, 1980). 

Ytterst handlar det alltså om en förlust som inte har kompenserats. 
Föräldrarna och av dem främst modern har på ett drastiskt sätt för
svunnit ur bilden vilket skapat känslor av avskildhet och skuld. Många 
av barnen har avskilts under den fas då de böljat leta sin identitet. Man 
har fått svårt att hantera sin separations-individuationsproblematik. 
Barnet har lämnats utan möjlighet att finna adekvata 
"överlevnadsstrategier" - i en kontext där dess autenticitet fått svårt 
att utvecklas. Även där anpassningen förflutit "normalt" finns skuggor 
kvar - mer eller mindre öppna och observerbara. 

I min sista huvudkategori; barndomen som symbolisk representation 
har jag flyttat fokus från en mer psykologisk nivå till en socialpsyko
logisk eller samhällelig. Rädslan, den utsatthet man som krigsbarn 
varit med om, pendlingen mellan tillhörigheter och en längtan bort 
från eller till något - till de objekt man mist, kan betraktas som ett 
kommunikationsproblem. På en interaktiv nivå handlar det om de 
störningar som kan förstås med hjälp av symbolisk interaktionism. 
Primärgruppen löstes upp och byttes ut i ett för barnen kritiskt utveck
lingsskede, tillhörigheten klövs, vilket gjort även "den generaliserade 
andre" diffus eller tvetydig. Detta har i förlängningen tenderat medföra 
en inre kommunikationsstörning också mellan det "fria" jaget och det 
socialiserade miget. Många av mina intervjupersoner har, som fram
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gått, svårigheter att få kontakt med de djupare skikten i sin personlig
het. Traumat ligger därmed där oförlöst.1' 

2. Diskrimineringstemat kan ses som en separationstemats framsida. 
Separationen är dess grund och de finska krigsbarnen har denna med 
sig i sitt mentala bagage när de kommer till Sverige. De har redan för
värvat en vana vid förnedring och oavsett om de räknar med det eller 
ej så är de väl disponerade för särbehandling och med ett modernt be
grepp; mobbing. De coping-strategier som står till buds har också 
funnit sina utövare. Här återfinns, som framgått, barn som väljer att bli 
svenskar - fullt ut, men också motsatsen; de som betraktar vistelsen i 
Sverige som temporär och vidmakthåller sin finska identitet. Men för 
de flesta dominerar kluvenheten. En del av deras personlighet är kvar i 
Finland medan den andra delen, så gott det nu låter sig göra, söker sin 
svenska identifikation. I det läget öppnar man sig för diskriminering i 
alla möjliga former. Man förmedlar också mycket starka känslor av 
tacksamhet mot de som inte diskriminerar även om de i någon mån 
faktiskt ofta har gjort det. Fosterföräldrarna symboliserar något att vara 
tacksamma mot i stort sett oaktat deras reella beteendemönster och 
identitetsupfattningen är mer eller mindre given; Jag är ett finskt 
krigsbarn och förväntar mig inget annat än särbehandling. Kanske 
kommer jag någon gång i framtiden att bli svensk och kunna bjuda 
tillbaka, bjuda på något som reducerar den skuld jag fått mig till del. 
Egentligen finns här inget som skiljer de barn som verkligen möbbats 
från de som fått en mer skonsam resa in i det svenska samhället. Båda 
grupperna har kränkts och stigmat att vara beroende och utanför finns 
där - bara mer eller mindre uttalat och medvetet. Man har också 
tvingats lära sig ett språk/en kultur och försöker överbrygga det faktum 
att man är en främmande fågel - en individ som till och från tvingas 
förneka olika sidor av sin identitet för att accepteras. Viktigast här är 

17 Kommunikationsstörningen kan också analyseras i Jürgen Habermans 
(1984) termer och då som en språkstörning på ett allmänt plan. Förlusten, 
bristen på sammanhang, kluvenheten och den oförlösta längtan till något eller 
bort från något har medfört deformerade beteendemönster som kan 
karaktäriseras som dolda ("concealed") och framträda i form av tendenser till 
lättare manipulering ("conscious deception") eller snarare svek på ett 
omedvetet plan och i synnerhet riktat mot det egna jaget ("unconscious 
deception") Se Scambler (1987). 
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troligen språket i vid bemärkelse. Även när dialekten inte avslöjar och 
stigmatiserar finns hotet där, att avslöjas men kanske framför allt 
känslan av att inte räcka till. Man pendlar i sin ambition och söker, 
åtminstone mentalt, sina rötter samtidigt som man längtar efter att 
slutligen låta sig införlivas. Man söker förlösning bakåt; till att desar
mera det trauma som stötte ut, men också framåt mot en situation där 
man slutgiltigt slipper hotet att detta upprepas. Nuläget kvarstår där
med, mer eller mindre, som ett existentiellt vakum där de två kraftfäl
ten; separation och diskriminering samverkar i en reproduktion av 
status quo - försoningen (och därmed rekonstruktionsarbetet) står 
därmed oförändrad på dagordningen. 

Från det unika till det generella 

Trots att mitt material är unikt är det viktigt att söka spåren efter det 
generella, de spår som man inte så lätt kan identifiera i sådana studier 
av invandrargrupper där individerna kommit till Sverige med helt 
andra utgångspunkter än mina krigsbarn. 

När jag böljade diskutera teoretiskt i min avhandling var det för att 
producera data; när jag nu avslutar med en teoretisk diskussion söker 
jag i stället stöd i mina data. Denna gång låter jag mitt empiriska ma
terial möta en mer konventionell begreppsapparat av den typ som är 
vanlig vid analyser av sociala problem, mer eller mindre analoga med 
mina. De nyckelbegrepp jag kommer att diskutera kring (speciellt när 
det gäller omständigheter vid flyttningen till Sverige och krigsbarnens 
anknytning till sin ursprungsfamilj) är följande: social identitet, social 
distans, etnisk identifikation och livsstrategi. Vad jag är ute efter är att 
finna variationer i det generella. Jag vill med hjälp av nyckelbegreppen 
ytterligare belysa traumats variationsvidd samt några centrala sociala 
faktorers betydelse för utfallet av flyttningen till Sverige. Låt mig bölja 
med begreppet social identitet. 

1. Social identitet är psykologiskt och socialt betingad, bestämd av 
den uppväxtmiljö jag kommer ifrån och av de människor som finns 
runt omkring mig och som delar mina villkor. Det intryck jag får i 
dessa primära livssituationer kan vara sådana att jag själv uppfattar 
mig som lik andra människor, men jag kan också se gränser som kan
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ske bara jag uppfattar. Upplevelsen av likhet eller olikhet med andra 
människor är en av de viktigaste komponenterna i en människas 
identitetsuppfattning. Jag kan fråga mig "Vem är jag?" och få ett 
oändligt antal svar, där vaije svar är ett provisorium, ett vagt 
ställningstagande. Jag har svårt att känna efter vem jag egentligen är, 
jag glider lätt undan i mina svar. Då är det betydligt lättare att jämföra 
sig själv med andra och fråga sig, Är jag lik andra människor eller är 
jag olik? Man kan i en enkel intellektuell struktur jämföra två män
niskors väsen. Min identitet är min upplevelse av mig själv och den 
andre är min uppfattning om honom. Det är två upplevelser och upple
velseinnehåll jag jämför som dock kompliceras av att min uppfattning 
om mig själv delvis bestäms av den andres uppfattning om mig själv -
så som jag upplever denna uppfattning. 

Upplevelsen av likhet respektive olikhet är ett fundamentalt känslo
mässigt och intellektuellt förhållningssätt mellan mig och andra män
niskor. Antingen uppfattar jag mig själv som lik andra, det vill säga en 
identifikation, eller som olik andra och då domineras relationen av en 
primär isolering. Många av krigsbarnen upplevde en sådan primär iso
lering. De var inte lika någon i den nya familjen, de kom till en annan 
kultur, ett annat språk. Så småningom utvecklades hos de flesta en 
positiv identifikation med andra, en igenkänning av sig själv i andra. 
Detta är då en positiv händelse som jag vill påstå var en oundgänglig 
nödvändighet för att klara av den nya situationen. Men jag vill också 
poängtera, och detta är viktigt, att om en människa har en primär bild 
av sig själv som lik andra så uppstår i konkreta livssituationer en rad 
erfarenheter som samtidigt talar mot detta faktum. Till exempel att just 
i det här sammanhanget eller i detta avseende så är jag annorlunda 
andra. Detta är då en helt annan identitetsuppfattning än den som byg
ger på en primär upplevelse av olikhet, kompletterad med motbilder. 

Vad är det då som bestämmer dessa olika kvaliteter i identitetsupp
fattningen? Låt mig resonera så här; ett barn är beroende av en trygg 
och varaktig relation till en eller två föräldrar eller andra signifikanta 
vuxna under sin uppväxttid. I en sådan relation utvecklas helt naturligt 
starka, såväl positiva som negativa, känslor inför vuxna. Om de vuxna 
accepterar även de negativa känslor som riktas mot dem så lär sig bar
net att utstå och kanske till och med uppskatta en känslomässig och 
intellektuell mångtydighet. Jag vill hävda att detta är en nödvändig 
förutsättning för att barnet skall kunna gå vidare i sin utveckling. Carl 
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Rodgers, 1962, kallar detta för ett obetingat accepterande. Barnet 
kommer att inrikta sin uppmärksamhet mot självförverkligande och 
införlivar en förmåga att se på sig själv och på andra på ett nytt sätt. 

Upplevelsen av likhet med andra innebär också att jag är öppen för 
information om mig själv, det vill säga för sådan information som bärs 
fram av andra. Min egen identitet är inte unik för mig i kontakten med 
andra. Det som är av stor betydelse är hur jag uppfattar mig själv i för
hållande till andra, hur det sociala systemet är utformat där jag är 
medlem. Alla kända system är stratifîerade vilket innebär att de tillde
lar individer olika positioner inom systemet. I vissa system finns en 
ideologisk överbyggnad där det är "önskvärt" att individerna segreras i 
socialt hänseende, med den konsekvensen att individer bedöms olika, 
de duktiga belönas, får makt etc. I andra system värderas alla mer jäm
likt, oavsett var i systemet de hör hemma. Om individen ingår i ett so
cialt sammanhang där olikheten mellan individer och deras prestatio
ner ständigt poängteras, kan upplevelsen av likhet med andra vara 
svårupptäckt. När man är förtryckt och underkuvad i det sociala syste
met; ja, då är det knappast möjligt att uppleva sig lik/jämlik. 

De finska krigsbarnens upplevelser, deras självuppfattning och deras 
omvärldsuppfattning kanske kan formuleras i dessa frågeställningar; 
Vilken skillnad är det mellan mig och andra människor? Det finns en 
klyfta mellan mig och andra, jag och de andra, en inre motsvarighet till 
en inre ensamhet. 

2. Den sociala distansens viktigaste dimensioner är identitetsdistans 
och statusdistans. Anders Lange och Charles Westin (1981) talar här 
om värderingsdistans, fysisk distans och personlig distans. Jag vill sär
skilt kommentera den specialform av social distans som har sin grund i 
fördomsfullhet, stämpling och diskrimineringstendenser. 

När social distans föreligger kan jag känna ensamhet. Vart hör jag 
egentligen hemma någonstans? Jag kan också uppleva att jag hamnat i 
en återvändsgränd. Jag har visat att de finska krigsbarnens situation 
präglades av social distans under den första tiden i Sverige. I sitt socia
la identitetssökande var de finska krigsbarn utsatta och i interaktions-
situationen strukturerades därmed en viss (deformerad) gränssatt social 
identitet; Hur mycket var jag beredd att släppa ifrån mig? Vad för
väntades att jag skulle ge? Vad är jag beredd att betala? 
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För många av barnen minskade så småningom den sociala distansen. 
De fick ett nytt språk, kamrater och ibland också positiva emotionella 
upplevelser. 

3. Etnisk identifikation. Man (alla) bär inom sig en ensamhet i livet 
som hänger ihop med upplevda svårigheter som man aldrig kan tala 
om. Det finns inre band som man inte förmedlar till andra människor. 
Mina barn är svenskar, men själv är jag inte någonting, jag är inte 
svensk. Många av de finska krigsbarnen har ej heller förmedlat sina 
svåra upplevelser till någon, inte ens till make/maka och ej heller till 
sina barn. Mina fördjupningsintervjuer väckte också mycken ångest 
och många av krigsbarnen kunde i denna situation förmedla svåra up
plevelser till mig, kanske beroende på att jag ju ej var emotionellt in
volverade i dem och deras situation på något djupare plan. När deras 
svåra upplevelser togs fram i dagsljuset blev dessa samtidigt mindre 
hotfulla och sårande och mera hanterbara. 

Den emotionella upplevelsen är av innebörd i identiteten. Identifika
tionen med en etnisk grupp ger ofta en känsla av samhörighet. De fins
ka krigsbarnen har ytanpassats ganska väl till det svenska samhället 
men vid mina projektioner framkom deras hemtillhörighet mycket 
tydligt. De definierar sig som finnar; en etnisk identifikation, men de 
lever som svenskar i ett svenskt samhälle. 

4. Livsstrategi. Individen utsätts oundvikligen för vissa traumatiska 
erfarenheter och situationer under sitt liv och dessa leder till olika for
mer av anpassning eller försvarsreaktioner. Det är inte bara den trau
matiska händelsen eller upplevelsens yttre realitet, till exempel att bli 
finskt krigsbara som har betydelse, utan också i hög grad den inre 
psykiska realiteten. Resultatet av detta är beroende av barnets ålder vid 
den tid då resan inträffade, men också av det sätt på vilket omgiv
ningen hjälper barnet att komma till rätta med den traumatiska händel
sen. 

Traumatiska händelser under barndomstiden och uppväxtåren kan som 
framgått få betydande konsekvenser, bland annat i form av kvarstående 
olösta konfliktsituationer, psyko-somatiska symtom och för de finska 
krigsbarnen även separationsångest, kontrolleringstvång, språksvårig
heter samt svårigheter att finna sin egen identitet. Samtidigt finns där 
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krafter som motverkar detta. Vid sidan av sådana dispositioner som 
finns där redan från böljan i barnets liv, finns där också stöd och resur
ser som ger det möjlighet att se sammanhang, också i ytterst frustre-
rande och plågsamma situationer. Komplexiteten i ett sådant stöd är 
påfallande och mina krigsbarns access till detta har också varierat 
högst påtagligt. 

Krigsbarnens relationer till människor i det svenska samhället prägla
des i hög grad av deras bakgrundsupplevelser av symbios, objektrela
tioner, objektkonstans, separations- och individuationsprocesser, kon
tinuitet i barnuppfostran etc. Fanns där positiva upplevelser för barnet 
innebar det att anpassningen till nya förhållanden blev lättare - i vaije 
fall ytanpassningen. Krigsbarnens relation till fosterföräldrarna, den 
nya kulturen och språket, påverkade naturligtvis också deras förmåga 
att handskas med den nya situationen. Vad jag funnit i min under
sökning är svårigheter till djupanpassning. Tacksamheten till livet, att 
ha överlevt alla strapatser under dessa krigsår finns där, men också 
medvetenheten om att jag måste visa stor tacksamhet till mina foster
föräldrar. Känslan av en skuld som aldrig till fullo blir inlöst. 

Skolsvårigheter har varit vanliga på grund av språksvårigheter och 
mobbing. En del barn kunde heller inte vistas i skolan under hela skol
tiden, det vill säga inte alla dagar och timmar, på grund av för stor ar
betsbörda i fosterhemmet med arbetstider som inkräktade på deras 
skoltider. Mycket lite gjordes ifrån skolans sida, trots att man där väl 
kände till förhållandena. Barn som placerades i barnhem blev inte säl
lan helt isolerade i sin nya omvärld. De fick ej lära sig svenska språket, 
ej umgås med svenska barn, ej vistas ute i samhället, ej bli elever i den 
svenska skolan etc. 

Barn som blev adopterade av sina fosterföräldrar blev däremot älskade 
för sin egen skull. De upplevde trygghet och kärlek och de djupanpas-
sade sig till sina nya förhållanden på ett naturligt och positivt sätt. Men 
dessa barn var inte i majoritet och denna lösning var sällan optimal för 
deras finska ursprungsfamilj. 
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SYNTES 

Låt mig avslutningsvis, med hjälp av figur:9, konstatera att det för det 
finska krigsbarnet existerar en identitetsproblematik präglad av såväl 
separation som diskriminering. De båda perspektiven sammanstrålar i 
identitetsbegreppet. 

Separationen utlöser känslor av förlust och besvikelse samt åstadkom
mer tendenser till skuld och emotionell smärta. Diskrimineringen för
stärker denna process genom åsidosättning och kränkning. Den utsatte 
befinner sig i ett själsligt ingenmansland vars pris är tacksamhet - an
nars intighet och känslor av att sakna betydelse. 

Som framgått har min avhandlng om de finska krigsbarnen utvecklats 
från en analytisk och mycket närgången beskrivning^^ av deras sub
jektiva upplevelser till en syntetisk summering av händelseförloppets 
viktigaste karaktäristika - till en distansering. Samtidigt har mitt fo
kus förskjutits till att allt mer renodlat koncentreras mot processens 
problematik. Jag har med denna perspektivering velat belysa avvikelse 
eller anomali19 och i viss mån ytanpassningens svårigheter snarare än 
normalitetssträvanden och "maskros-lösningar". Det förtjänar dock 
ännu en gång påpekas att sådana lyckade livsprojekt de facto existerar 
bland "mina" finska krigsbarn, men jag har alltså valt att inte låta 

18 Min beskrivning av förkategorier och fragment av berättelser kan närmast 
liknas vid "narratives", det vill säga täta och förhoppningsvis meningsbäran
de redogörelser för krigsbarnens upplevelser ur deras eget perspektv. För en 
metodologisk genomgång av denna metodiks problem och förtjänster; se: 
Riesmann (1993). 

Begreppet anomali som betyder avvikelse (från det vanliga eller normala) 
har också en intressant sociologisk innebörd med rötter i den idag beryktade 
italienske kriminologen Lambrosos tänkande. För honom var (fysisk) anomali 
en defekt (jämför stigma) som gjorde det möjligt att identifiera personer som 
kriminella. 
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dessa fall dominera min framställning även om de kanske med ett an
nat perspektiv än mitt är minst lika intressanta. 

I mitt val av perspektiv dominerar därmed problembilden. De finska 
krigsbarnen har i varierande grad misslyckats med att förlösas från det 
trauma som flyttningen till Sverige en gång innebar. Deras problematik 
har förstärkts av den särbehandling (diskriminering) de mötte i Sverige 
som mottagarland. Deras problematik är därmed dubbel; utstötning 
och därefter avskiljning, Kraven på en nära nog olöslig balansakt har 
därmed såväl etablerats som reproducerats i ett ekorrhjul av försök och 
tillkortakommanden. Även där problematiken på ytan tycks ha varit 
hanterbar finns problematiken kvar - förpuppad och oförlöst. 

I figur:9 konkluderas mina allra viktigaste begrepp eller kategorier i 
denna process. Separationens första och viktigaste kännetecken är 
skulden. - skulden att ha övergivit sina föräldrar, sin mor och far och 
sitt hemland. Priset för detta "svek" blev högt; känslor av att sakna rätt 
till sina rötter (rotlösheten) och känslor av förlust av sammanhang. 
Kvar blev en existentiell längtan efter något för alltid förlorat. 
Bemötandet i Sverige som mottagarland fyllde på och byggde vidare 
på detta ursprungliga trauma. Nu kan händelseförloppet beskrivas som 
en form av diskriminering, en motvilja mot att ta dessa invandrarbarn 
till sig vilket manifesteras i mer eller mindre förnedrande reaktioner i 
samband med introduktionen i det svenska samhället. I sitt försök att 
hantera denna situation klövs det finska krigsbarnet. Med ena foten i 
Finland och den andra i Sverige blev merparten coping-beteenden 
otillräckliga. Fruktan att bete sig fel kom att dominera och för de 
flesta att bli en hotbild av potentiell kränkning. Även de som aldrig 
kränktes varseblev detta hot och dess framträdelseform blev rädslan för 
anomali - rädslan för att inte räcka till och behovet att maskera något 
som aldrig borde behövt maskeras. Det är just denna ulitmata och 
exentiella känsla som jag hoppas ha lyckats förmedla i denna avhand
ling. Det är min innerliga (men antagligen romantiska) förhoppning att 
detta händelseförlopp med dess konsekvenser aldrig skall komma att 
upprepas. 
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Identitet 
V normalitet 
• ytanpassning 

* anomali 

Längtan 
Förlusten av 
sammanhang 
Rotlösheten 

Skulden 

lì 
Separation 

Kränkningen 

Fruktan 
Kluvenheten 
Förnedringen 

lì 
Diskriminering 

lì lì 
I Det. Det finska 

Figur:9 Separation och diskriminering - tvä vägar mot anomali 
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EPILOG 

Inledning 

Efter andra världskriget har Sverige blivit ett invandrarland. Under oli
ka perioder har olika befolkningsgrupper kommit hit - drivna av be
hovet att finna en tillflykt i första hand, men så småningom också sö
kande nya möjligheter i det nya landet. Vårt sätt att ta emot dem har 
varierat - konjunkturmässigt är jag frestad att skriva. Det har funnits 
perioder då vi nära nog uppmuntrat invandring till Sverige av arbets
marknadsskäl: Utan invandring stannar Sverige - speciellt finsk ar
betskraft har då ofta framstått som attraktiv.2021 

Under andra perioder representerar invandrarna erfarenheter som är 
svåra att översätta i direkt produktiva insatser - vi upplever därför in
vandringen som en belastning och en påfrestning. De senare åren på 
1990-talet har problemet som bekant skärpts - dels därför att invand
ringen ökat kraftigt och dels (fastän detta sällan formuleras) därför att 
de invandrande är mer främmande för oss än tidigare invandrargenera-
tioner. De aktuella tillämpningsföreskrifterna har också inneburit en 
ökad kontroll och en betydligt större restriktivitet från svenska myn-
digheterns sida. 

Jag skall i denna epilog ta upp några generella teman kring invand-
ringsproblematiken och nu framför allt fokusera på diskriminerings
problematikens "andra sida", d.v.s; Varför diskriminerar man med

20 Exempelvis har bruken i Bergslagen tämligen genomgående haft denna 
rekryteringspolicy. Se ex.vis.: Dahlgren, Lindgren & Olsson (1986). 

21 I dagens arbetsmarknadsläge är ett intressant inslag den betydelse som 
flyktingförläggningar får för den lokala arbetsmarknaden, speciellt i 
glesbygder och brukssamhällen. För en intressant diskussion av detta fenomen 
se: Wikström (1994). 
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människor? och; Varför har man fördomar mot vissa grupper av män
niskor? 

Jag skulle till att bölja med vilja beskriva kärnproblemen kring den 
svenska invandringen utifrån en ytterst grov karakteristik av invand
ringsproblematiken: 

• Det första typproblemet är förknippat med de vuxna invandrarna -
de som kommer till vårt land genom att de själva beslutat söka sig 
hit till följd av de negativa omständigheter som råder i hemlandet. 

• Det andra typproblemet gäller för de invandrande barn som följt 
sina föräldrar till Sverige. 

• Det tredje typproblemet är det jag behandlat i min avhandling, 
nämligen det som gäller för barn som ensamma invandrar till Sve
rige. 

De båda förstnämnda grupperna av invandrare och de problem som är 
förknippade med dem känner vi rätt väl. Forskningen är - om inte rik
lig - så åtminstone relativt väl tillgodosedd ur olika aspekter. Vi har 
den socialpolitiska forskningen som uppmärksammar invandrarnas 
möjligheter att få arbete och att kunna hävda sig ekonomiskt. Vi har 
den forskning som gäller invandrarnas brottslighet; nota bene den 
överrepresentation av kriminella handlingar som invandrarna står för. 
Det finns oerhört stora och viktiga pedagogiska frågor som rör utbild
ning av invandrare och dessa pedagogiska problem förlängs till djup
gående språkteoretiska problem: lär sig tex invandrarbarn två språk till 
hälften i stället för att behärska ett språk väl? Invandrarforskningen har 
naturligt nog ägnat kvinnoproblematiken särskild uppmärksamhet, 
bl.a. av det skälet att könsrollerna har en annan struktur och ett annat 
innehåll än i Sverige. Ytterligare en grundläggande forskningsproble
matik gäller det sk identitetsproblemet i vid bemärkelse; Vad innebär 
invandringen för invandrarens självbild och omvärldsuppfattning?22 

Slutligen har i problem kring relationer mellan den svenska befolk
ningen och olika invandrargrupper. Vilka möjligheter till en ökad 
självförståelse får den från böljan svenske medborgaren vid mötet med 
dem som representerar en annan kultur? Hur tar etniska fördomar ge

22 Se ex.vis.: ÅJund (1985). 
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stalt i det svenska samhället? Vilka omständigheter befrämjar respek
tive motverkar sådana attityder och värderingar? 

En rad av dessa problem har redovisats och tolkats av två forskare, 
båda med ursprunglig anknytning till pedagogiska institutionen vid 
Stockholms universitet. Jag åsyftar Anders Lange och Charles Westin, 
1981, i boken Etnisk diskriminering och social identitet, en rapport 
från Diskrimineringsutredningen.. De beskriver diskrimineringens or
saker som en samverkan av sociala, ekonomiska, kulturella och 
psykologiska förhållanden - ett synsätt som jag tillfullo instämmer i. 

Jag avslutade den egentliga delen av min avhandling med att diskutera 
diskrimineringen av de finska krigsbarnen. Låt mig här i min epilog 
spinna vidare på detta tema, men nu också lägga till vissa allmänna as
pekter på fördomar och hur de genereras. 

Diskriminering och fördomar 

Diskriminering anses vanligen innebära negativ särbehandling och 
Newman (1973) har formulerat sin definitionen av särbehandling så 
här: "Diskriminering är särbehandling av en grupp eller av en individ 
som uppfattas tillhöra gruppen ifråga. Avsikten med, eller effekten av 
särbehandling är att skapa en olägenhet av något slag för den som är 
utsatt för särbehandlingen." 

När man talar om diskriminering, både i vetenskapliga texter, i social
politiska program eller i vardagliga samtal, dyker ganska snart ordet 
fördom upp. Fördom och diskriminering är med andra ord intimt för
knippade med varandra. Fördomen uppfattas som en attityd, som en 
handlingsdisposition, medan diskriminering anses vara ett reellt hand
lande. De finska krigsbarnen hamnade, som framgått, lätt i denna posi
tion, dels var de finnar, dels var de krigsbarn och dels var de många 
gånger inte precis det barn fosterföräldrarna tänkt sig. Många fick 
känna på diskriminering som handfast beteende eller åtminstone kände 
man fördomsfullheten "i luften". 

Allport (1954) menar i sin klassiska definition att fördomar är antipa
tier som bygger på felaktiva och orubbliga generaliseringar. Denna 
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definition pekar direkt ut en emotionell beståndsdel (antipatin) och en 
kognitiv (diskrimineringen). Trankell (1975) anför en liknande defini
tion med tillägget att fördomen är förbunden med starka och oresonliga 
antipatier. Många definitioner påpekar också att fördomar är negativa 
attityder. Ehrlich (1973) menar dessutom att fördomen är en attityd 
gentemot en grupp. Vid klassificering av fördomar talar man ofta om 
en klassisk tredelning av psyket i emotionella, kognitiva och konativa 
aspekter. Den emotionella aspekten rör den antipatiska känslan, den 
kognitiva den tankemässig omdömesförmåga medan den konativa 
slutligen uttrycker viljan. 

Lange & Westin (1981), beskriver isolerad diskkriminering, små
gruppsdiskriminering och institutionell diskriminering. Jag vill här up
pehålla mig något vid institutionell diskriminering såsom de beskriver 
den och förankra den i den verklighet som gällde för de finska krigs
barnen. Svenska myndigheters handlande vid mottagandet av de finska 
krigsbarnen menar jag pekar på en viss institutionell diskriminering, 
oaktat att handlandet var tänkt som en positiv handling. De finska 
krigsbarnen föstes oftast ihop i stora uppsamlingsläger här i Sverige. 
Man särade på syskon, det fanns inga tolkar, barnen fråntogs sina per
sonliga ägodelar och de skulle så snabbt som möjligt införlivas i det 
svenska samhället med svenska normer och förväntningar utan hänsyn 
till barnens egen kultur, egna språk. 

Lange & Westin (1981), pekar också på fem skilda teorier som var och 
en för sig hänför diskriminering av etniskt avvikande grupper till 
funktioner och egenskaper i den samhällsform som den dominerande 
majoritetsgruppen har utvecklat. De fem teorierna eller tankefigurerna 
är följande: ideologier, institutionella praxis, maktmedel och domi
nans, marxism samt liberalism. Jag skall inte här gå in på dessa tanke
figurer, blott konstatera att jag något invänder mot Langes och Westins 
tes att teorin om maktmedel och dominans inte är tillämplig i fråga om 
den diskriminering som riktas mot invandrare till Sverige i vår tid. 
Historiskt har denna diskriminering riktas mot samer, finsktalande tor-
nedalsbor, svenska zigenare och jag vill också hävda att den i viss mån 
riktades mot vissa av de finska krigsbarnen, åtminstone mot de som 
var finsktalande. 

Lange & Westin (ibid) pekar slutligen även på fyra skilda teoretiska 
perspektiv kring synen på konfliktrelationer mellan majoritet och mi-
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noritet: darwinism, etnisk stratifiering, strukturfascism och konflikt
teori. Själva uppfattar de etnisk stratifiering som den mest relevanta 
och fruktsamma perspektivet, en inställning som jag instämmer i. 
Även konfliktperspektivet har dock relevans, både genom att fördo
mar och diskriminering uppfattas som orsaker till social konflikt (se 
ex.vis.: en sociologisk klassiker som Max Weber, 1960) och genom att 
fördomar och diskriminering ses som effekter av sociala konflikter 
mellan grupper i samhället. Newman (1973) framställer här en enkel 
tes som går ut på att fördomar och diskriminering är vapen i sociala 
konflikter, något som även Simpson & Yinger (1972) instämmer i. 
Newman (ibid) särskiljer samtidigt fyra strukturella situationer som 
förklarar varför olika typer av social konflikt leder till skilda diskrimi
nerings- och fördomsmönster. Hans typsituationer är följande: 

• När minoriteten har ekonomiska och sociala resurser som är lik
värdiga med majoritetens (belöningsparitet) och samtidigt är so
cialt integrerad i majoritetssamhället, leder social konflikt till stor 
fördomsfullhet - men ingen diskriminering. 

• I fallet med minoritetens belöningsparitet och sociala segregation 
medför social konflikt stor fördomsfullhet och intensiv diskrimi
nering. Råder ingen konflikt blir diskrimineringen väsentligt lägre. 

• I det fall minoriteten äger mindre ekonomiska och sociala resurser 
än majoriteten (belöningsdeprivation) och samtidigt är segregerad, 
är fördomsfullheten mot minoriteten hög i konflikttider och dis
krimineringen obetydlig. I fredstid däremot är förhållandet det om
vända, ty diskriminering utnyttjas då för att hindra minoriteten att 
utvecka belöningsparitet. 

• Slutligen, när minoriteten är integrerad i majoritetssamhället under 
belöningsdeprivation råder både hög fördomsfullhet och uttalad 
diskriminering. 

Teorin säger emellertid ingenting om varför just etniska grupper kom
mer i motsatsställning, den förklarar inte varför vissa minoritetsgrup
per i tider av social konflikt diskrimineras mer än andra. Den här teorin 
kan ändå, som jag ser det, klart tillämpas på de finska krigssbarnens 
mottagande i Sverige som rymmer etnocentrism i varierande utsträck
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ning. I förhållandet till de finska krigsbarnen gav ofta omständigheter
na underlag för etnisk kategorisering med stora sveande generalise
ringar; för det vet man väl hur finnar är! Här handlar det om kulturer, 
överlevnad och integritet samt om kulturell autonomi. Vid studier av 
minoriteter i Sverige har Gustavsson (1970) lyft fram problematiken 
för den svenska zigenarbefolkningen och Eidheim (1969) för den 
norska samekulturen. 

Diskriminering, socialisation och stereo
typier 

Socialisation förmedlas via uppfostran och ett empiriskt stöd för dess 
betydelse är att föreställningar om etniska minoritetsgrupper är tämli
gen stabila. Socialisation sker genom påverkan av föräldrar och 
kamrater, men även genom skola och massmedia. Socialisationsteorin 
behandlar primärt konsekvenser, inte orsaker. Fördomsfulla före
ställningar om andra folk är en del i det kulturella arvet och arvet förs 
vidare till nya generationer genom uppfostran där föräldrarna är de 
främsta färebilderna. Fördomar och föreställningar om det finska folket 
hos det svenska folket fick många av krigsbarnen påtagligt uppleva. 

Teorier om social identitet och dess samband med fördomsfullhet, 
stereotypier och diskriminering har oberoende av varandra formulerats 
på olika håll Campell (1967), Zavalloni (1973) m. fl. Henri Tajfel 
(1974) är dock den främste företrädaren för detta perspektiv och han 
pekar på följande centrala förhållande; För att "ingruppens" medlem
mar ska kunna tycka illa om en "utgrupp" eller diskriminera den måste 
de först och främst känna med sig att de tillhör en grupp som klart och 
tydligt är åtskild från den ogillade gruppen. Tajfels (ibid) grundanta
ganden är att västerländska människor söker uppnå en positiv självbild 
och utifrån dessa antaganden har han formulerat en "kausal sekvens" 
av etniska relationer: 1) Social kategorisering är en process där sociala 
objekt och händelser som individen uppfattar som likartade, förs sam
man. 2) Social identitet är individens självbild där han är medveten om 
att han tillhör en viss social grupp och detta medlemsskap har en stor 
emotionell betydelse. 3) Sociala jämförelser är en verklighetstest olika 
grupper emellan, samt: 4) Psykologisk särprägel, dvs diffirentiering 
mellan grupper är produkten av sekvensen social kategorisering, social 
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identitet och sociala jämförelser. Det står helt klart för mig att denna 
process har många av mina krigsbarn tagit del av samt att den psyko
logiska särprägeln bara är ett annat uttryck för den anomali som min 
syntes i avslutningskapitlet utmynnade i (se: figur 9). 

Vid studier av stereotypier finns också en teori som pekar på samban
den mellan stereotypier och språk. Fishmann (1956) anger här följande 
punkter: a) vaije stereotypi innehåller språkliga komponenter, b) språk 
och perception är inbördes förbundna, c) en språklig kategorisering 
sammanför objekt vilka är identiska i blott något avseende, d) indivi
dens gruppsolidaritet sammanhänger med ett gemensamt språk och 
gemensamma stereotypier, samt e) vaije form av social stereotypi 
grundas i och förstärks genom språklig erfarenhet. 

En ytterligare aspekt, särskilt vanlig i indoeuropeiska språk, är före
komsten av vissa strukturella egenheter som befordrar stereotypa 
tankesätt. Ehrlich & Rinehart (1965) och Ehrlich (1973) urskiljer här 
etnofaulismer, dvs en uppsättning olika termer som är av tre slag: a) 
nedsättande gruppnamn; spagetti om italienare, svartskalle om mörk
hyade invandrare, b) nedvärderande uttryckssätt; ljuga, supa, svära 
som en borstbindare, skotsk sparsamhet, c) användande av etniska 
namn i irrelevanta sammanhang t.ex. zigenarfåglar, negerbollar. Några 
typiska etnofaulismer i mitt sammanhang är uttryck som; dra kniven 
och finnbastu som applicerar direkt på finska folket. Kurokawa (1971) 
anger i detta sammanhang en skäligen enkel regel: ju mer hatad en 
grupp är, desto flera etnofaulismer förstärker hatet och omvänt. 

Tajfel (1974) driver också tesen att stereotypier förenar kognitiv psy
kologi med socialpsykologi. Han uttrycker detta i fyra punkter som vi
sar på stereotypiens individuella och sociala funktioner: 

• att kognitivt strukturera den sociala verkligheten 
• att försvara och bevara personliga värderingar 
• att skapa och upprätthålla gruppideologier som legitimerar skilda 

sociala handlingar 
• att i termer av positiva värden diffirentiera den egna gruppen från 

andra sociala grupper. 
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Detta menar jag stämmer väl in på de finska krigsbarnens verklighet, 
ju högre upp i ålder barnet var vid ankomsten till Sverige, desto 
starkare emotionella upplevelser. 

Den egna etniska identiteten är den främsta källan till självkänsla och 
ömsesidigt erkännande inom vaije grupp, oavsett hur denna identitet 
värderas av andra grupper (Lange & Westin, 1981) och Isajiw (1974) 
har definierat etnociteten i tre avseenden; generaliseringsnivå, 
metodologi samt variabeltyp. Vad beträffar generaliseringsnivå skiljer 
han mellan abstrakta och specifika definitioner. Den abstrakta de
finitionen försöker fånga etnicitetens väsen oberoende av variationer i 
tid och rum, medan den specifika definitionen utvecklas i tid och rum, 
avgränsade grupper, tex den etniska identiteten hos svenska samer un
der 1970-talet. När det gäller metodologin kan man urskilja två alter
nativ eller tillvägagångssätt som tar fram både det subjektiva och det 
objektiva. Utifrån Isajiws (ibid) analys kan man som Lange & Westin 
(1981) formulera ett förslag till en allmän definition av etnicitet. Et-
nicitet syftar då på en grupp (eller på avkomlingar till en sådan grupp) 
med ofrivilligt medlemsskap. Medlemmarna delar samma kultur och 
identifierar sig själva eller identifieras av andra som tillhörande denna 
(ofrivilliga) grupp. 

Många forskare, däribland Fishmann (1977), Giles (1977) och Giles & 
Saint-Jacques (1979) framhåller att den etniska identitetens styrka 
beror på att den är sammanvävd med språket då detta väver samman 
individens subjektiva identitet och ego-identitet med hennes kollek
tiva etniska identitet. Som ex vill jag peka på hur barnets värld berikas, 
får ett annat innehåll, en annan dimension i det ögonblick barnet till
ägnar sig ett språk. Människor och föremål får en existens i samma 
stund det får ett namn. Vaije språklig handling från barnets sida rym
mer dessutom något av barnet själv. 

De finska krigsbarnen som redan tillskansat sig ett språk, finskan, blev 
som regel tysta när de kom till Sverige. Att helt plötsligt upptäcka att 
ingen förstår vad jag säger och inte själv förstå vad människor runt 
omkring mig säger, blev för många barn en chock. Kanske var detta 
anledningen till att de flesta barn inom 3 månader lärde sig förstå och 
även tala (hjälpligt) det svenska språket. 
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Ett mycket betydelsefullt inslag i den primära socialisationen med be
tydelse för individens identitet är namngivande av barnet (Westin, 
1973, Isaacs, 1975). Familjen länkas härigenom samman och binder 
individer till den egna gruppen. Att frånta en människa hennes namn är 
därmed ett grovt psykologiskt övergrepp. En kvinna i denna under
sökning blev, som framgått, fråntagen sitt förnamn när hon kom till 
den svenska fosterfamiljen på grund av att hennes namn var lika ett av 
familjens egna barns namn. Kvinnan fick ett annat förnamn som hon 
aldrig kunde förlika sig med. Hon accepterade aldrig att det tillhörde 
henne, hon upplevde ett svårt psykiskt övergrepp. 

Språket har en djup existentiell innebörd för individen, en djup emo
tionell betydelse för banden inom den primära familjegruppen och är 
samtidigt den kanske främsta sammanhållande länken inom en etnisk 
grupp. 

Människan äger medvetande, är social och har relationer till andra 
människor. Människan är unik i sin subjektiva identitet, speciellt det 
som angår hennes känsla av att vara unik och detta blir mer framträ
dande mot en bakgrund av likhet inom den sociala grupp hon tillhör. 
Gruppen kan i sin tur ha en bakgrund av olikhet i förhållandet till 
andra grupper. Den egna gruppen får då en psykologisk särprägel som 
kan uppfattas som ett grundläggande mänskligt behov och då beteck
nas som en kausal fakultet. För att uppnå socialt erkännande krävs ett 
gemensamt språk mellan den egna individen och "de andra" och här 
följer att psykologisk särprägel kan vara problematisk för den person 
som inte delar omgivningens språk i vid mening. Etnisk identitet är en 
av våra viktigaste sociala identiteter och därmed en av de starkaste 
krafter vi känner - destruktiv när det handlar om diskriminering men 
också potentiellt konstruktiv, exempelvis när vi talar om social 
mobilisering. 
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Summary in English 

• That was one of the worst things of all, but when you were there it 
was over. 

• We cried and it was difficult, but mommy comforted us as best she 
could. 

• You would rather not go alone, you would rather go together with 
the whole family. 

• I was too small to understand what it meant, I only new I was 
going to another country. 

• I don't remember that it was difficult, I didn't cry. 

• We weren't going to separate, that's what mommy said, we were 
going to go together and be at the same place. 

• In the quarantine some of the children got new clothes, but I didn't 
get anything, that was one more thing to be bitter about. 

• Why did they throw away my red knitted socks which mommy had 
made for me when I needed them so much. 

• In the beginning I always listened to the radio to hear what happe
ned, I was worried about the ones who were still at home. 

• It was terrible, I cried the whole first month and I missed my 
mommy. 
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Background 

The world's largest exodus of children is considered the transfer of 
circa 70,000 children from Finland to Sweden from 1939 to 1945. In 
the unprecedented drama which the second World War meant for so 
many of people, the Finnish war children's experience of fleeing to 
Sweden is, of course, a minor episode. But seen from a narrower 
perspective, it is a distinctive wealth of knowledge which should not 
be lost. This is the goal I have set for myself: to pass on this collection 
of experiences without misrepresentation and to interpret the material 
to the best of my ability. 

One main reason for my research is - in addition to the psychologi
cal/clinical interest -to preserve a fragment of the experiences which 
the dramatic and tragic war years produced - experiences which, 
though they are difficult and perhaps impossible to generalise, still 
have something to say to us - now and always. 

Method 

The method has been mainly qualitative - thematic research interviews 
with features of projective questions. All conversations and interviews 
have been taped, listened to and summaries of each interview have 
then been rewritten. I have attempted to have the interviewees tell 
about their upbringing and life in their homes and in their new country 
and about the flight to Sweden as uninhibited and detailed as possible. 
Each interview took between one and four hours. An oral contract of 
integrity and confidentiality was agreed upon between the interviewer 
and interviewee. The six areas of interest have been: current life, con
tacts back in Finland, childhood, the flight to Sweden, the traumatic 
transfer and supplementary projective questions. 

When interviewing subjects I have attempted to have closer contact 
with them, registering emotions, behaviour and body language. 

During the research I have also applied "direct observations", which in 
conjunction with an empathetic base method allows for the possibility 
of gaining empathetic data on the unconscious, obvious and, in many 
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respects, even on the "taboo" level. I have attempted to develop an un
derstanding of what the consequences of the passage of events were 
and in the interviews I have attempted to test the reasonableness of that 
understanding. I have given the material a personal interpretation, but 
have complemented it with theoretical characterisations. 

I have based my understanding on two different methods of approach: 
1) Understanding through recognition and empathy and 2) a herme-
neutical understanding. 

There hardly exists any authoritative proposals which can suggest how 
this qualitative research is done or should be done. I have, therefore, 
seen my work as an experiment in the true sense of the word: an expe
riment where it has not been possible to rely on outside criteria for 
judgment of the results. 

Theoretical starting point 

I would like to give the reader the possibility of sharing my theoretical 
considerations and discussions. The constant challenge when one 
works with empirical material is to make it theoretically meaningful. 
What does this term "theoretical meaningful" actually mean? Among 
other things it is a question of how one approaches the theoretical 
analysis of the empirical material and I believe that - though the area 
is more or less unexamined - this happens through a constant and 
almost unconscious (intuitive) interaction. One builds up the theoreti
cal perspective approach by studying the empirical material and you 
interpret that material, partially, by testing different theoretical ideas 
and approaches. One strives to create an effective meeting ground for 
theory and reality. 

I have categorised my material into four main themes: The trip to 
Sweden, Where do I belong? Whose child was I? and Childhood as 
symbolic representation. The following is a short summary of how I 
have approached these themes: 
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1. The Trip to Sweden 
I would like to explain the reasoning behind this theme in the fol
lowing manner: Tlie Finnish war children's problem is, of course, a 
problem of separation and an essential understanding of their situation 
in the past (when they were and became war children) must come from 
the theories of the consequences of separation which are developed 
within psychology. One such unavoidable conclusion comes from the 
experiences of the process of separation which is connected to whether 
the child has reached the so called "object constant" in the individual's 
separation development. Of special interest, when one views the sepa
ration as stages of a crisis, are the initial phase, the child's reactions and 
the way in which the child is received once he or she has been sepa
rated from his/her parents and the child's feelings leading up to the ac
tual separation. It is when the child is alone and the events of the actual 
journey - both inner and outer - which make clear for the child that 
he/she now lives in another world from his/her home. 

There are some very important conditions which cause anguish in 
childhood: the fear of losing an object which can be eased through in-
ternalisation and, even greater, the fear of losing love. The child is 
sensitive to the parents' approval and disapproval. Many of the Finnish 
war children experienced their parents' decision to send them to Swe
den as a sign of disapproval, as a punishment. 

Another important piece of the puzzle is character development. It is 
known that character development can be complicated if the child is 
exposed to a disjointed and turbulent childhood with many guardians, 
unknown babysitters and unfamiliar environments and lack of conti
nuity which hinder the child from testing reality's limits. 

The reaction of the Finnish war children's separation was mostly ex
pressed in a lower self-esteem which culminated in despair and crying 
or quiet acceptance which was understood by those around them as the 
child becoming accustomed to the new environment and the new life. 

2. Where do I belong? 
The question "where do I belong?", covers a central aspect of the in
dividual's search for and confirmation of identity. For developmental 
dialectics to function, a basic working primary relationship is required 



182 

which gives the individual security in order to allow him/herself to 
meet the world 

The Finnish war children experienced a complete change in their 
world. They received no clear signals to the questions; which world do 
I live in and which world is mine? Cultural changes can result in dra
matic consequences for the creation of identity. The risk of regression, 
stagnation or feelings of guilt in the child is great. My main questions 
are: In what social reference system do I belong? Am I a Swedish or a 
Finnish child? Are the children ambivalent or do they have a two level 
identity? 

The psycho-analytical theory shows a development of identity from 
the experience of the body at a very early stage and which gives us our 
first identity continuing through different ages when many 
psychological processes are involved, especially in identification and 
the egos synthetic activity. Development takes on a more solid form in 
adolescence, but the search for identity does not stop there. It is a con
tinual process throughout life. Identity and identification both have a 
linguistic and psychological common origin. 

3. Whose child was I? 
Whose child was I, my biological parents or my foster parents' child? It 
is here that the child can experience the lose of an object, a disturbance 
in the development of the personality. This, in turn, is dependent on 
the separation and the individualisation originating from and being de
pendent on a human symbiotic origin. That is to say, symbiosis with 
another person, the mother. Splitting is a defence mechanism which 
one often finds in the approach phase when a certain level of indivi
dual's development has been achieved. The Finnish war children who 
were in the middle of this phase can have had obvious difficulties in 
their identity development. When the child experiences someone other 
than his/her mother, the child has a reaction towards the stranger which 
Mahler,1984, describes as a positive find when the ego is dependent on 
sensory motor function and even cognitive functions, which include 
much more than just anguish. Some of the Finnish war children have 
also told of the excitement and curiosity in anticipation of travelling to 
Sweden. 
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It is important that the child is accepted in their surroundings, somet
hing which was not a given in the Finnish war children's surroundings. 
It was difficult to find continuity in their upbringing, perhaps because 
of the uncertainty surrounding how long they would stay in the new 
home and the events of the war which created a sense of worry among 
many. It is important to try and understand that children need security, 
a stabile home and family life. But how could this be arranged here in 
Sweden? 

In my research I have found differences in how the children were wel
comed in their new homes. Adopted children were loved for their own 
sakes, there was continuity and love in their upbringing and growth. 
Children who came to orphanages often suffered from serious 
psychological and physical abuse and social isolation from the Swe
dish society. Many of the children who were not adopted were also 
subjected to psychological and physical abuse by their Swedish mot
hers as were even some of the children who returned to Finland (by 
their Finnish mothers). 

4. Childhood as a symbolic representation 
Many children in foster homes developed an external adaptation which 
differed greatly from their inner adaptation. The external adaptation 
can be seen as short-term solution to the conflicting experiences and 
feelings. The child creates a way of relating which can be seen as a 
survival strategy, a destructive identification pattern. 

Humans are completely dependent on their ability to adapt for their 
survival. The process of adaptation is an individual's attempt to solve 
conflict from their own needs and the demands of their surroundings. 
This is what happened with many of the Finnish war children. 

The attitudes of parents and people in close social surroundings are 
decisive in the development of the child. If the child has feelings of 
belittlement and hostility from someone around them, then the child is 
placed in a stressful loyalty conflict. The Finnish war children had 
many opportunities to feel that they were partly Finnish, partly war 
children, and partly not always wanted. Many still have this memory, 
which influences their sense of place even in current social situations. 
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Results 

My research has a special character which limits the possibilities of 
generalising in the broader immigrant issue. When we speak of re
search, political strategies and the immigrant's situation in our country 
we assume that the immigrant is an adult who has decided to come 
here or a child who has followed his or her parents to the new country. 
The Finnish children were, however, "child refugees", and their situa
tion must be understood on two different levels. One, they were sepa
rated from their parents and relatives, and two, they were introduced to 
a strange culture, a strange language and a group of people who were 
unknown to them. 

I have attempted to show that the consequences of moving children 
from their social habitat, culture and language is extremely unsuccess
ful. The war children themselves have also strongly stated at 
"justification" meetings that "it was crazy", and that "it may never 
happen again!" 

The ambition of the Swedish people to help their brother country, Fin
land, was at that time very strong. It was said that "Finland's cause is 
our cause". But the best thing would have been to try to help families 
at home in Finland so that the children would not have had to leave 
their parents, their social environment, their culture or their language. 
Even if war is taking place all around, the children have their relatives, 
their security, their roots anchored in their home and they can share 
their fear with their family. 

Many of these children experience in their adulthood fear of separa
tion, a pathological need to control, language difficulties, duality, dis
ruption, emotionally upsetting mental pictures and experiences which 
disturb their adult life, scars which will never disappear. Many were 
able to adapt on the surface, but not inside. 

There exists a problem of identity for the Finnish war children which 
the exclusive perspectives of separation and discrimination do not ex
plain. This caused me to look for a dialectical compromise where both 
perspectives aie allowed via the idea of identity. 



185 

The Finnish war children represent a unique event in our chaotic world 
and they must be understood accordingly. One can say that my inter
pretation has a limited scope. While this may be true, it is also true that 
in our world there are countless child refugees, children who live in 
extremely exposed conditions and who have lost their parents. It has 
been said about the Finnish war children's experience that "it may not 
happen again". This is a very careless statement - what do we know of 
the world's future? No, this may not happen again. But it can happen 
again. The Finnish war children remember experiences which are 
frightening and fascinating, but which are also important for us to un
derstand and learn from in order to be able to deal with children who 
are in that most exposed of situations - refugees from war and per
secution, but without the protection of a parent. 
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Bilaga:! 

UMEÅ UNIVERSITET 
Tillämpad psykologi 1982-05-20 
Finlondspro jektet 

KONFIDENTIELLT 

INTERVJUMANUAL Löpnr 

1. Kön Mon 
Kvinna 

2* Aider 

3. Bostadsort i Finland vid flyttning till Sverige 

4. Hur mänga ganger flyttades Du till'Sverige ? 

5. Hur gammal var Du när Du överflyttades till Sverige? 

6* Nuvarcnde bostadsort: 

7* Civilstånd: Gift/sa.T,?n«ibooiide C„1 

Änka/änkling L_J 

Skild • 

Ogift Q 

8. Nuvarande boende: Ensamstående med barn o 
Ensamstående utan bGrn I 1 

Gift/ sammanboen de med barn } J 

Gift/sammanboence utan barn i 1 
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9. Antal hemmaboende barn 

Antal barn boende i kommunen 

Antal barn boende i länet 

Antal barn boende utomläns, söderut 

Antal barn boende utomläns, norrut 

Antal barn boende i annat land . , . . 

Alder pa born 

10. Hur mänga orter har Ou bott på fram till 16 års ålder? 

11 c/ Hur lång tid under dom 16 första åren bodde Du i Sverige? 

b/ i Finland? 

12. Har Du bott längre tid på något ställe? 

L> Oi 
13. Har Du bott på en och samma bostadsort efter att Du fyllt 16 år? 

l~~~l"iQ o i 

14. Om nej, hur många orter har Du bott po? 

15« Vilka av dessa sjukdomar hade Du som barn? 

1, Difteri • 
2.t Scharlakansfeber • 
3*. Hjärnhinneinflammation a 

4. Tbc o 

5. Tarminfektion • 
6. Lunginflammation • 
7. Gulsot • 
3. Annan s jukdon a 
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16. Ar Du for närvarande h 

17, Om nej, vad har Du för sjukdom": 

eit frisk? • Ja • Nej 

18. Vilka s jukdomcr har Du haft tidigare? 

19- Tänker Du ofta på Din hälsa? 

Ofta • 

Ibi :>r„) I ! 

SU11 un f ] 
Al di'j. ci ; " ~ ~ 1  

20. Hur mänga gånger harDu besökt läkaic elle a i a1 a t med lakaio d< 
senaste 12 månaderna? 

ingen gång antal gånger 

• • 
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4 .  

21. Vilket språk talodes i fosterhemmet? 

22. Behärskade Du Ditt modersmål vid återkomsten till Finland? 

Q Jo • :hj 

23. Om nej, var det ett problem för Dig? 

24. Bostad, nuvarande: | ] Hus, modernt (sanitära bekvämligheter) 

I I Hus, omodernt 

I 1 Lägenhet, modern 

I I Lägenhet, omodern 

25. Tycker Du, att Du i Din nuvarande situation har .möjlighet att 
göra det Du helst skulle vilja göra? 

Ja, helt 1 1, 

Ja, delvis I I 

Nej, inte alls a 

20« Vad saknar Du? ..... 

27. Vad hindrar Dig? 
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5 .  

Vad aiinns Ou från Din barndon» och upcväxtmiljö? 

a/ i Sverige? Det mest positiva 

Det mest negativa 

b/ i Finland? Det mest positiva 

Det mest negativa 
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6 . 

29. Vilken av följande utbildningar .-notsvcror bäst Din egen utbildning? 

I I Grundskola 

I 1 Yrkesskola* '..ninst 1 år) 

1 1 Realskola utan examen 

[ 1 Realskola med examen 

1 1 Gymnasium utcn examen 

1 1 Gymnasium med examen 

I I Högre utbildning-

30. Nuvarande yrke 

31. Har Dina barndomsupplevelser påverkat Dig vid val av yrke? 

Ja Q 

Nej G 
Något Q 

32. Om jc, på vilket sätt? 

33. Hor Dina barndomsupplevelser i samband med kriget påverkat Ditt 
sätt att leva som vuxen? 

Ja [13 

N . j  •  

Något [^J 

34. Var det rätt att flytta barn till Sverige? 

Ja C 

Nej • 

Vet ej Q 
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35. Tack för Din medverkan - On» Du har några personliga åsikter om barn

flyttningen, skriv gärna ner detta 
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Bilaga:2 

PROJEKTÏVA FRÅGOR 

1. Skulle en liknande situation inträffa igen, skulle jag... 

2. När jag tänker tillbaka känner jag... 

3. Hade jag förstått att jag skulle åka till Sverige så skulle jag... 

4. När jag tänker på avskedet ifrån min familj, känner jag... 

5. Att byta hemland, föräldrar och språk, gör att jag känner... 

6. När jag tänker på all den oro och ångest jag upplevde, känner jag... 

7. Det här har betytt för mig att... 

8. När jag tänkter på att jag inte förstod vad människorna i det nya lan
det sa, ja, då känner jag... 

9. När jag tänker på första besöket i Finland efter förflyttningen känner 
jag -

10. Skulle jag hamna i en liknande situation som mina föräldrar ja, då 
skulle jag... 

11. Match i ishockey Finland - Sverige, jag håller på... 
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Bilaga:3 
R/MJ 2 

HJÄIPKOMMITTÉN FOR FINLANDS BARN 

Förbindelse för fosterföräldrarna för de finska barnen i Sverige. 

Undertecknad har genom 

Hjäipkommittén för Finlands Barn såsom fosterbarn i min vård emottajgijt finska barnet 

Då detta barn av särskilda skäl icke kan återföras till Finland genom de av Hjäipkommittén för 
Finlands Barn anordnade barntransporterna, förbinder jag mig att, sedan barnet avförts ur Hjälp-
kommitténs register och ansvar, fortfarande i min vård behålla barnet, intill dess barnets hem
förhållanden blivit sådana, att barnet kan återvända till Finland,, eller tills det på annat sätt blivit 
ordnat för barnets framtid. 

Jag förbinder mig att vårda barnet såsom mitt eget och behandla det såsom familjemedlem, d. v. 
s. ge barnet tillräcklig kost, behövliga kläder och skodon, behörig skolgång och lämplig undervisning 
i det yrke, för vilket det visar sig ha fallenhet, visa barnet ett gott föredöme, vid sjukdomsfall lämna 
det erforderlig sjukvård och sysselsätta barnet i lämpligt arbete, utan att det överanstränges. Jag 
är medveten om att jag för barnets uppehälle och vård ej har rätt att kräva någon ersättning. 

Jag förbinder mig att låta kyrkskriva barnet hos mig, att läta vaccinera det, om så ej redan 
skett, anmäla till barnavårdsnämnden och polisen i orten, att barnet finnes hos mig, och hålla kon
takt med barnavårdsnämnden och vid behov begära dess hjälp samt hålla ständig kontakt med bar
nets föräldrar eller förmyndare. 

Jag förbinder mig även att ombesörja barnets hemsändande, då barnets lagliga målsman det 
fordrar, samt därvid ansvara för resekostnaderna och i god tid underrätta mottagaren om barnets 
resa. Skulle barnet ej bliva hemkallat eller, när det uppnått ansvarig ålder, själv ej önska åter
vända, kommer jag att hjälpa barnet tillrätta och vara det behjälpligt med förnyande av pass och 
eventuellt sökande av svenskt medborgarskap. t 

•CJ- i r . / cf y i 
i. den .AI.. 194/.. 

Tydligt namn:

Adress: 

Bevittnas : 

Eventuella förfrågningar om barnets förhållanden i framtiden kunna i Sverige ställas till Bjalp-
kommittén för Finlands Barn, Herkulesgatan 26., Stockholm, så länge kommittén finnes kvar, och 
därefter till Advokaten Lars Östberg, Stockholm, och i Finland till Socialministeriets Barnförflytt-
ningskommitté, Helsingfors. 

Därest resebyrå skulle behöva anlitas för hemresan erhållas de säkraste upplysningarna från 
A.-B. Nyman & Schultz, Passagerareavdelningen, Skeppsbron 22, Stockholm, te). Namnanrop "Ny
man & Schultz". 

Förnyande av pass sökes hos Finska Legationens Passby -å, Stockholm. 

Ansökan om svenskt medborgarskap skall ställas till Konungen och inlämnas till länsstyrelsen, 
där alla upplysningar lämnas. 

Denna förbindelse översändes i 2 (två) exemplar, varav ett exemplar behålles av Eder, och ett 
exemplar undertecknas och återsändes till Hjäipkommittén för Finlands Barn, Herkulesgatan 26, 
Stockholm. 
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Hjälpkommlttén för 

F I N L A N D S  B A R N  

HERKUIESGATAN 26 
STOCKHOLM RcB.nr ... 5.3 L. .V?.. 

Telefon Namnanrop FINLANDS BARN 

Postgiro 19 03 03 Tl" ' 

Ö st er sund. 

. r,. , , . <... . 
I Eder vara nar anfortrolts finska undersåten 

i Finland, som genom Hjälpkommittén för 

Finlands barn överförts till Sverige för att tills vidare få vistas i Edert hem såsom gäst. 

Kommittén framför härmed till Eder sitt varma tack för Eder vänlighet att öppna Edert 
hem för detta harn. Åtgärden har den största betydelse både för barnet självt och för stärkande 
av banden mellan Finland och Sverige. 

Kommittén anhåller, alt Ni ville taga väl hand om barnels legilimationshandlingar. 

Ransoneringskort för barnet erhålles efter hänvändelse till ortens krislidsnumnd mot upp
visande av legiliinationshandlingen. Om légitima lionshandling för barncl saknas kan ransone
ringskort ändock erhållas mot uppvisande av detta mottagningsbevis (enligt Livsmedelskom
missionens skrivelse den 10 okt. 1941). 

För den händelse Ni behöver råd och anvisningar rörande barnels vård eller i andra lik

nande angelägenheter, ombedes Ni hänvända Eder till kommitténs ombud 

Ombudet eller annan därtill befull-

mäktigad person kommer alt i mån av tid avlägga besök i Edert hem för att taga del av Edra 
eller barnets önskemål. 

Därest barnets adress skulle bliva ändrad av någon anledning — l  ex .  genom fîyU^nf;s s juk
husvistelse e. dyl. — skall detta o fördröj ligen anmälas till kommitténs ovannämnda ombud. 

Barnet är olycksfallsförsäkrat. Skulle olycksfall inträffa, som berättigar till ersättning, skall 
delta omgående anmälas till kommittén, varvid erforderliga handlingar rörande olycksfallet 
skola medsändas. 

Kostnader för sjukvård, åtminstone om de uppgå till något större belopp, torde kunna helt 
eller delvis ersättas av kommittén. 

Glöm ej att snarast underrätta barnets anhöriga om dess ankomst till Eder t  hem och alt 
sedan då och då meddela huru barnet har det. 

Östersund 
VfSSOfm den 19-1A 

Hjälpkommiltén för 

FINLANDS BARN 
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HJÄLPKOMMITTÉN FOR 
F I N L A N D S  B A R N  

HÉRKUL ESGATAN 26 

TELEFON 

Namnanrop: "FINLANDS BARN" 

POSTGIRO 900 900 

Upplysningar angående Edert finska fosterbaras hemresa. 

Hemresa är planerad att äga rum för Edert barn i Ang — Sept 1946 tfteSl-

Finnas ömmande skäl ha de finska myndigheterna nu meddelat att barn få stanna över 
nästa vinter när en överenskommelse därom finnes mellan föräldrar och fosterföräldrar. 
Ämnar Ni sålunda behålla barnet över nästa vinter, skall Ni till oss översända föräldrarnas 
skriftliga begäran därom och även angiva skälen därför. Enbart barnets egen önskan att få 
stanna är icke något avgörande skäl. Av tekniska och ekonomiska skäl kan ej resan uppskjutas 
till en senare tidpunkt i år än den ovan angivna utan barnet måste, om det skall resa i år, med
följa den transport till vilken vi kalla det. 

Om Ni ämnar behålla barnet flera år utan att adoptera det, bör Ni först sätta Er in i vad 
detta kan betyda för barnet i framtiden. Vi påpeka emellertid att adoption numera kan ge
nomföras och skola vi, om Ni så önskar, översända meddelande om vilka åtgärder, som böra vid
tagas för adoption. 

Det är 1.000-tals barns hemresor, som skola planeras och detta kräver ett omfattande de
taljarbete. En mycket stor procent av föräldrarna ha flyttat inom Finland utan att vi eller 
de myndigheter, som tagit hand om deras barn blivit underrättade. För att barnen ej skola 
sändas fel och få utstå onödiga strapatser på hemresan be vi Er så fort som möjligt besvara 
nedanstående frågor. 

1. Vad är namnet och adressen på den person med vilken Ni brevväxlar angående barnet? 
Skall barnet sändas till denna person eller till någon annan? 

2. Har Ni överenskommit med barnets föräldrar eller förmyndare om att Ni skall behålla 
barnet tills vidare eller åtminstone till nästa år. 

3. Har Ni själv tänkt resa över med barnet? I så fall Mr? När barnet ej följer med de av 
oss anordnade transporterna måste resan helt ordnas och bekostas av den som följer 
barnet. För järnvägsresan till Stockholm resp. Haparanda kan under förutsättning att 
resan sker i år för barnet erhållas biljett från o:s om anmälan gör es en vecka före avre
san. Under alla omständigheter måste resan anmälas till oss för att vi skola utskriva en 
s. k. färdsedel, vilken måste uppvisas för polisen när gränsen passeras. 

Vi vilja samtidigt nämna att någon svensk personal cj följer med våra tra>i; [»orter över ]>A 
finska sidan och att, liksom tidigare, föräldrar, som av någon anledning kommit till Sverige, ej 
heller kunna medfölja transporterna till Finland såsom vårdare. 

Erhålla vi ej svar på denna förfrågan inom en vecka räkna vi med att barnet kommer till 
den planerade resan. Kallelse med närmare uppgifter om resodag, vad som får sändas med 
barnet samt övriga föreskrifter utsändas 14 dagar före resan. Uteblir barnet utan giltigt skäl 
kalla vi det till annan lämplig resa och resekostnaderna få då betalas av Eder med 85:— kronor. 

Kan Ni ej genast insända föräldrarnas skriftliga begäran om att barnet måtte få stanna 
kan Ni insända denna senare. 

Högaktningsfullt 

HJÄLPKOMMITTÉN FOR FINLANDS BARN 

Bil. : Formulär for besvarande av frågorna samt kuvert. 
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aÅUA-ouiotoi 
Hjälpkommitien för 
F I N L A N D S  B A R N  

Herkulesgatan 26 
Telefon 

Namnanrop: "Finlands Barn1* 
Postgiro 9OO9OO 

Svar angående vårt finska fosterbarn: 

Reg'nr 

Namn och adress jok den till vilken barnet skall sändas 

UH $3! 
'IT »I « II I TFFFÄWMAW 

i uv;u auACöö ^pa^DCII V»AJ.JL VA-ljvcji uamcb ÖJVBLXJL aaiiuaöi 

Svar 1. fr—mit okall atùi l'indu .ua/,1 l.rHnBi^b^juiuiimnMi .194.?* 

fosterbarnsöverenskommelse. 

(Stryk det svar som ej skall gälla.) 

Jh lf> dan 

Fostcj-f oräldif :t i :. m^ù 

Adress 
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H J Ä L P K O M M I T T É N  F O R  

F I N L A N D S  B A R N  

HERKULESGATAN 26 

TELEFON 
Namnanrop: "FINLANDS BARN" 

POSTGIRO 900 900 

STOCKHOLM den 5 jöfti 1947 

Östersund 

Hjälpkommittén för Finlands Barn tackar för Edert erbjudan 
* 

de att behålla Edert vfinska barn och översänder härmed formulär 

till s.k. fosterbarnsöverenskommelse. 

Vi be Eder noga genomläsa bestämmelserna i fosterbarns-

överenskommelsen och e,i under några omständigheter underteckna 

den, om Ni har svårigheter att behålla barnet. I sä fall kommer 

barnet att hemsändas för att omhändertagas i Finland. 

Orsaken till att barnet ej kan få stanna, utan att Ni un

dertecknar foster barns överenskommelsen, är att H jälpkommittén fö: 

Finlands Earn och Socialministeriets Barnför flyttningskommitté i 

Helsingfors komma att avveckla sin verksamhet. 

0m Ni undertecknar förbindel nen, hör Ni samtidigt bifoga 

två passfotografier av barnet (Ni bör skriva barnets namn och nur. 

mer på baksidan av fotografierna). Vi skola nämligen anskaffa ett 

s.k. nationalitetsintyg. (= pass) för barnet hos de finska myndig

heterna. Detta intyg gäller tills barnet fyller 16 år, och barne^ 

kan resa hem på detsamma till Finland. Däremot gäller det ej för 

återresa till Sverige. 

När Ni insänt fosterbarns överenskommelsen och fotografier: 

till oss, vidarebefordra vi över en sk omme Is en till Finland för go« 

kännande av föräldrarna eller dem som ansvara för "barnet i Finla: 

Först sedan detta är klart kunna vi ansöka om nationalitetsintyg 

Troligen kommer det därför att dröja några månader innan nationa 

litetsintyget är klart. 

Högaktningsfullt 

HJÄLPK0MMÏTTEN FÖR ̂ INÏÀÏÏDS BARN 
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