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Det lilla barnhemmet på  
Stora Kålltorp1 

Sunnerby pastorats hem för finska barn star-
tades på initiativ av undertecknad. Jag gick här 
och funderade på hur man skulle kunna göra 
något för att hjälpa de finska barnen, som vi 
visste hade det så svårt, och då vi här på gården 
hade en flygel på 5 rum och hall och kör, nyre-
parerad och moderniserad och för tillfället inte 
använd till något, ville jag så gärna försöka sätta 
igång ett litet barnhem, men till det behövdes 
pengar. 

Då jag en dag i jan. 1942 sammankallade 
fem representanter från våra 3 socknar, var det 
med verklig glädje jag såg hur mitt förslag upp-
togs, då många voro tacksamma att få vara med 
och hjälpa. Det gällde alltså att tigga pengar i 
våra socknar till drivande av hemmet.  Det gick 
över förväntan bra, så bra till och med att vi 
kunde ha barnen dubbelt så lång tid som vi från 
början tänkt, nämligen ett helt år istället för ett 
halvt. Vi hade tänkt att taga emot 10 barn, men 
1:ste prov.läkaren ville ej tillåta mer än 8, och 
när de sedan äntligen kommo den 18 april blev 
det bara 7st. då efterfrågan på finska barn blivit 
så stor. 

  
Alla sju barnen maj 1942 med frk Lindblad 
Vi hade anskaffat en barnsköterska, fröken 

Maja Lindblad, som föreståndarinna och vår-
darinna och en kokerska, fröken Stina Gustavs-
son, båda verkligt förstklassiga krafter som på 
ett enastående sätt skötte sin uppgift både som 
uppfostrarinnor och som ställföreträdare för den 
mor de hade i Finland. 

Då barnsköterskan och jag for att möta våra 
små skyddslingar var dem med stor spänning 
hur vi skulle klara oss, då ingen av oss kunde ett 
ord finska och barnen, som det visade sig, inte 
kunde ett ord svenska, men med tecken och 

gester gick det. Vad som grep oss mest var de 
små två-åringar, förtjusande små pojkar, vi 
fingo oss anförtrodda, inte så mycket med tanke 
på dem själva som kanske tanken på de mödrar 
som sett sig nödsakade att skicka iväg dem, det 
måste varit svårt. Den ene lille gossen, Seppo, 
hade dock sina systrar åttaåriga Signe och sex-
åriga Ilmi, med sig och som nu fingo följas åt 
hit. Seppo var nog mest medtagen av resan, han 
blev som ett annat barn efter en månad, skratta-
de gärna, var rar och jämn till humöret. Den 
andre lille, Leevi, tog oss med storm med sitt 
solskensleende och skrattgropar och verkade 
fullkomligt oberörd efter den långa resan. Sen 
fick vi våra käcka rara tvillingar, pojkarna 
Ilmari och Erkki, 8 år gamla och till sist rusti-
bussen Pekka 6 år, i grund och botten en 
mycket rar pojke. Ja, snälla och rara var de 
allesamman och vi prisade vår lycka många 
gånger som fått så rara barn.  

 
Systrarna Signe och Ilmi, Pekka och tvillingarna 

Erkki och Ilmari 
Förhållandet mellan barnen var också så 

enastående gott, det var sällan de voro osams 
och sammanhållningen var mycket bra. Det var 
en fröjd att på sommaren se och höra dem leka 
och sjunga sina finska ringlekar, repertoiren 
blev större för var dag, då de lärde varandra. 
Till sist hade de riktiga uppvisningar på födelse-
dagarna och andra högtidliga tillfällen. Ja, 
födelsedagarna blev ju de stora händelserna då 
det vankades kaffe, kakor, tårta med ljus i och 
några presenter, och kaffemostrar voro de i hög 
grad inte minst två-åringen Leevi som drack sin 
påtår med stor iver och glittrande ögon. 

De hade det så härligt hela sommaren då de 
solbadade och badade mest varje dag i ån här. 
Det var ingen som var rädd för vatten, tvärt om 
voro de som sälar i vattnet, döko gladligt gång 
på gång fast de kunde simma. Flera av dem 
lärde sig emellertid detta under sommaren. 
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På hösten fingo de tre största barnen Signe, 
Ilmari och Erkki, börja i skolan här och då lärde 
de sig tala svenska ordentligt. De hade länge 
förstått svenska, men då de sinsemellan alltid 
talade finska blev det ej pratat så mycket sven-
ska. Emellertid klarade de sig rätt bra i skolan 
och läste sina läxor ordentligt och trivdes bra 
med sina kamrater. 

Varje månad vägdes och mättes alla barnen 
och det var med stor tillfredsställelse vi sågo 
hur kilo lades till kilo. Vad som också gladde 
oss var att de fingo vara så friska, ingen var 
faktiskt sjuk på hela tiden. Lite förkylningar 
förstås, men inget allvarligt, en av tvillingarna 
låg i två dagar och Seppo låg högst 3-4 dagar i 
förkylning. Seppo fick också vistas på lasarettet 
några dagar för skrapning bakom näsan, då han 
hade svårt att äta för sina tjocka mandlar. Lite 
blodbrist hade några och fiskolja fingo de ju 
hela vintern, och Leevi fingo vi ta till Vanföre-
anstalten för att få specialbyggda kängor, då 
han gick så illa. Dr. Gustavsson i Skara som var 
snäll och tittade till våra småttingar, var också 
nöjd med att hälsotillståndet var så gott, då i 
alla fall 7 barn voro tillsammans. 

Så kom då julen efter mycken längtan och 
spänning med både julgran och tomte och jul-
klappar. De fem stora barnen fingo var sin fin, 
stor unicakappsäck, som jag tack vare tillmötes-
gående från fabriken fått billigt, samt ett klädes-
plagg och en leksak, de två små fingo var sin 
leksak till i stället för kappsäck och så julgotter 
förstås. Efter jul kom snön och då hade de full 
sysselsättning med att bygga snöfästningar. 
Tiden gick och barnen fortsatte att frodas, och 
när det led mot våren började vi förbereda dem 
för hemresan. 

  
Någon dag före hemresan den 13 apr 1943. Seppo 

har redan rest. Leevi i frk Lindblads knä. 
Vi tyckte själva det var svårt att skicka hem 

dem, och de hade alls ingen lust själva. Men det 

var betydligt tjockare, längre och gladare barn 
vi fingo sända hem. Här en liten lista på vad de 
ökat i vikt:  Ilmari 11 kg, Erkki 7 kg, Pekka 5 
kg, Signe 9 kg, Ilmi 8 kg, Seppo 3 kg, Leevi 4,5 
kg. 

Så satte vi igång med att på nytt rusta ut 
dem, då det de fått på hösten var så gott som ut-
slitet. Tack vara allt nytt de fingo, blev tanken 
på hemresan roligare och allt de skulle visa Äiti. 

Vi fingo nu också veta att Seppo skulle få 
flyga hem från Stockholm, för att slippa den 
långa resan via Haparanda, och för den skull 
fick han fara några dagar tidigare än de andra. 

 
Seppo färdig att flyga hem 

Den 13 april stodo vi åter med barnen på 
Skövde station, nu för att skiljas från dem. Det 
var inte med lätt hjärta vi såg dem ge sig iväg 
på den långa tröttsamma resan. Men de hade 
lämnat efter sig idel ljusa och glada minnen, 
som vi länge skall gömma i våra hjärtan. Många 
tacksamma och vänliga brev ha vi sedan fått 
från föräldraroch anhöriga i Finland. 

 
Stora Kålltorp i nov 1943. 

Brita Kuylenstierna 
                                                 
1 Rena felslag eller stavfel har rättats, i övrigt är det en 
ordagrann avskrift av Brita Kuylenstiernas anteckningar. 
Originalhandlingar med foton finns i Riksarkivet, Hjälp-
kommittén, Övriga serier, FIII, volym 2, Skaraborgs län.   

 
Anm. Stora Kålltorp ligger mellan Skara och Vara  
i Västergötland. 

Tapani Rossi 


