Intos berättelse
– om du fick bestämma
I Nordiska museets arkiv finns flera berättelser om barns liv. Barn som har levt i
Sverige och Norden en gång i tiden.
En av berättelserna handlar om Into som kom till Sverige från Finland
under andra världskriget. Ungefär 70 000 barn skickades från Finland till
Sverige under åren 1939 - 1944. De flesta bodde i svenska fosterfamiljer.
Into blev intervjuad av Nordiska museet på 1970-talet. Då var han i 40-års
åldern och bodde i Finland. Into lever inte längre.

Börja så här
1. Läs först igenom Intos berättelse sist i uppgiften.
Läs också faktarutorna längre ned på sidan.
2. Fundera på vad som hände Into under andra världskriget. Gör en
tankekarta!
– Varför kom han till Sverige?
– Kunde han svenska?
– Vem tog hand om honom i Sverige?
– Vad tror du att Intos mamma kände när hon skickade Into till
Sverige?
– Vad tror du att hans storebror kände?
– Varför var Into orolig när han var i Sverige?
– Efter kriget åkte Into hem till sin biologiska mamma igen.
Vad tyckte han om det?
3. Känner du eller har hört talas om någon som har fått fly ifrån krig
eller oroligheter?
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Skriv sedan en berättelse som om Du var Into
Skriv som om du är Into 20, eller 40 år gammal. Låtsas att du tittar
tillbaka på din barndom eller tonårstid, efter att kriget tog slut: Vad
gjorde du (Into) under tonåren? Var bodde du?
Här kommer några förslag på hur du kan börja din berättelse om Into.
– När jag var femton år gammal …
– Min dröm gick i uppfyllelse när …
– Om jag hade fått bestämma …
– När jag vaknade en morgon …
– Nu ska jag berätta om den bästa dagen i mitt liv ...
– Nu ska jag berätta om den värsta dagen i mitt liv …
– I framtiden hoppas jag att …

Fakta andra världskriget 1939–1945
Andra världskriget var ett krig som pågick i stora delen av
världen samtidigt. Sverige stod utanför kriget men våra nordiska
grannländer drabbades hårt.
I november 1939 anföll Sovjetunionen (Ryssland) Finland och i april
1940 påbörjade Tyskland sin ockupation av Danmark och Norge.
Kriget gjorde att miljontals människor tvingades fly.
När fredan kom 1945 hade över 60 miljoner människor i världen
dött av kriget.
I skuggan av andra världskriget pågick förintelsen. Det var ett
folkmord som nazisternas utförde 1933–1945 på drygt sex miljoner
judiska människor. Utöver judar drabbades också romer, personer
med funktionsnedsättning och andra grupper av förintelsen.

Barn på flykt
Att hastigt lämna en plats på grund av fara kallas att fly.
Under andra världskriget flydde många barn till Sverige från våra
nordiska grannländer och andra delar av Europa. Ofta kom barnen
ensamma. Deras föräldrar kunde, eller fick inte följa med.
År 2020 är ca 31 miljoner barn på flykt i världen. Det är den högsta
siffran sedan andra världskriget. Barn på flykt är extra sårbara. FNs
barnkonvention finns till för att skydda barn på flykt, men många
barn far illa.
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