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En vänskap
som blev
bestående
Vintern 1940 låg kylan och mörkret tungt över Sverige. Vår
befolkning förfasades över det sovjetryska angreppet på Finland
några månader tidigare. Vi beundrade samtidigt de finska
soldaternas tappra kamp mot den numerärt överlägsna fienden.
En del menade att Sverige som nation borde gå in i kriget. Andra
åkte dit och stred som frivilliga. De flesta ville åtminstone kunna
hjälpa den finska befolkningen – och Halmstad hjälpte Hangö.
VÅR HISTORISKA STAD
– Halmstad som det en gång var
Läs hela serien på:
hallandsposten.se/familj/
varhistoriskastad

I februari 1940 möttes representanter för Svenska Stadsförbundet
och diskuterade hur svenska städer
på bästa sätt skulle kunna bistå det
finska folket efter den fred som
snart måste komma. Man utsåg då
femtio svenska städer som skulle
få fadderorter i Finland. Halmstad kom på så sätt att kopplas
samman med turist- och hamnstaden Hangö, belägen vid Finlands
sydvästra hörn. Tanken vara att
de svenska städerna skulle skicka
studiedelegationer till sina finska
fadderstäder. De skulle ha en sådan
inriktning att de praktiskt kunde
delta i återuppbyggnaden efter
kriget.
När det finska vinterkriget avslutades i mars 1940 ingick i fredsöverenskommelsen att Sovjetryssland
skulle arrendera Hangö udd och
även staden Hangö på 30 år för att
använda den som en framskjuten
flottbas i mynningen till Finska
viken. Hangös invånare evakuerades och blev flyktingar i sitt eget
land. För Halmstad innebar detta
ett problem. Det fanns inget Hangö
att skicka en studiedelegation till
– samtidigt som befolkningen var
i akut behov av hjälp.
DRÄTSELKAMMARENS (motsvarar
i dag kommunstyrelsen) ordförande Ernst R Andersson och
stadsdirektören Berthold Rydell

”Till Farbror Stadsdirektören.
Jag är en 11 års flicka som fått karameller
av dem som hopsamlats där i Halmstad och
ville tacka för dem på detta sätt. Min lilla
syster som är fyra år blev så glad då hon fick
karameller, och lika glad blev jag, därför
frågade jag åt mamma om jag kunde skriva
och tacka och det tyckte hon att jag kunde
göra och därför skriver jag nu, men då jag
inte känner någon där skriver jag till Farbror Stadsdirektören, hoppas Farbror ej blir
ledsen. Får tacka så mycket för dem, från min
lilla syster och mej.
Mången tack till alla i Halmstad, som
skickat karameller.
Anita Forsman Hangö Hangö-by,
Finland.”

engagerade sig starkt i att hitta en
lösning på hur hjälpen till Hangö
skulle kunna utformas. De kommunicerade via brev med sina kollegor i Finland. Resultatet blev att
Halmstad skänkte 25 000 kronor
till Hangö. Pengarna togs inte ur
skattemedlen utan det var de avgiftsfinansierade verksamheterna
i Vattenverket och Elverket som
stod för kostnaden. Detta motiverades med att det var dessa organisationer som annars skulle ha skickat
studiedelegationer till Hangö och
de skulle då ha fått ungefär samma
kostnad.
Pengarna kom sedan att användas av myndigheterna i Hangö till
socialt stöd för de familjer som
hade det svårast, och som bidrag till
hantverkare och affärsidkare som
tvingades bygga upp sina verksamheter på nya orter.
KONTAKTERNA MELLAN ledande
f
öreträdare för Halmstad och
Hangö höll i sig. I juni 1941 startade Finland fortsättningskriget
mot Sovjetryssland för att befria
de delar av landet som fienden
hade tagit året tidigare. Det innebar omfattande strider runt Hangö
varifrån de sovjetryska soldaterna
skulle drivas ut. I boken ”Fronten
närmast Stockholm” av Nicolas
von Schmidt-Laussitz beskrivs
dessa strider som ”den front under
andra världskriget som låg närmast
Stockholm”.
Svenska frivilliga deltog också
i befrielsen av Hangö som blev klar
i december 1941. De sovjetryska militärerna hade då fördärvat många av
stadens byggnader och stora områden
var minerade. Det skulle dröja tills vå-
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OROLIG TID. En svensk soldat ur svenska frivilligkåren står utanför en
korsun – som man gett namnet ”Den gyllene freden” – vid Hangö i Finland
i oktober 1941. (En korsu är en krigstida bivack för långtidsbruk, vanligtvis
uppförd av stockar och helt eller delvis nedgrävd under jord.)

FLITENS LAMPA LYSER. Läxläsning i Halmstadgården (se exteriör ovan). Gården
lighet och varma känsla varmed staden Halmstad i en brydsam och hård tid på
Drätselkammare stadens invånare att tänka på sin fadderort genom att köpa livs-

ren 1942 innan Hangöborna kunde
flytta tillbaka till sin sargade stad.
Livsmedelssituationen var 1942
mycket svår i Finland. Maten räckte
inte och även barnen drabbades av
undernäring och bristsjukdomar.
I det läget bestämde sig Halmstad
Stad och Halmstad kyrkoråd med
den drivande kyrkoherden Uno
Almgren att starta en insamling
för att i Halmstad kunna ta emot 60
barn från Hangö. Tanken var att de
skulle komma hit för att slippa krigets faror och oro samt för att få äta
upp sig. Barnen skulle bo i svenska
”fosterfamiljer” men några kunde
också beredas plats i Villa Anneberg
som ställdes till stadens förfogande
av konsuln Carl Nordlöf.
Barnen anlände i februari och
mars. Tanken var att de skulle vara
kvar under sex månader men för
flera av barnen fördubblades ti-

den på grund av de svåra förhållandena hemma i Finland. De åkte
hem först 1943 och en del av dem
kom ett år senare tillbaka till sina
fosterfamiljer för en andra period
i Sverige.
sättpotatis till den kvarvarande befolkningen i Hangö. De finska
myndigheterna uttryckte en stor
tacksamhet för all denna hjälp i en
tid som var väldigt dyster.
Även efter krigsslutet fanns en
stor vilja i Halmstad att hjälpa invånarna i Hangö. Under 1945 anordnades olika insamlingar av matpaket, kläder och verktyg. Ännu en
gång skänktes också sättpotatis. Julen 1946 kallades av Hangöborna
för en ”Halmstadsjul” på grund av
de gåvor som invånarna hade fått
från sin fadderstad.
HALMSTAD SKÄNKTE OCKSÅ

invigdes den 30 juni 1949 och enligt en texten på en minnesplakett utgör den ”ett värdigt monument över den beredvilett oförlikneligt sätt bisprungit sin svårt prövade adoptivstad Hangö.” I annonsen uppe till höger uppmanar Halmstads
medelspaket för v
 idaretransport till Hangö. De kunde innehålla allt ifrån margarin och kaffe till marmelad och sardiner.

Med tiden förbättrades förhållandena i Finland men kontakterna
mellan städerna fortsatte på olika
sätt. Bland annat besökte Halmstad
Bollklubb Hangö och besegrade
hemmalaget med 15–0. Värt att
notera är att Hallandsposten under de här åren införde en speciell
Hangörubrik för att Halmstadborna skulle kunna följa vad som
hände i den finska staden.
Det stora prestigeprojektet blev
finansieringen av Halmstadgården
som invigdes i Hangö den 30 juni
1949. Efter den uppskattade insatsen med mottagandet av Hangöbarnen var Halmstads politiker
måna om att göra ytterligare en
insats som skulle komma barnen
i Hangö till del. Halmstad Stad
finansierade därför en stor byggnad som kostade 206 000 kronor.
Att efter kriget överföra medlen till

”De finska myndigheterna uttryckte en
stor tacksamhet för
all denna hjälp i en
tid som var väldigt
dyster. ”
Finland var inte enkelt. För att få en
god utväxling fick Hangö myndigheternas tillstånd att köpa socker
för en stor del av, eller eventuellt
hela, summan. Sockret såldes sedan
vid sidan om den hårt ransonerade
marknaden vilket gav en rejäl vinst.
HANGÖ VISADE NU sin vänskap med

Halmstad genom att döpa om sin
Storgata till Halmstadgatan. Vid

HÖGTIDLIGT. Fotot är taget när Halmstadgården invigdes och Halmstad representeras bland annat av de tre sittande herrarna i mitten: Erik Bengtsson,
Ernst R Andersson och Berhold Rydell.

invigningen av Halmstadgården
uttryckte de finska värdarna att
detta var den bästa dagen i Hangös
historia, till och med bättre än den
dag då befolkningen återvände
efter utdrivningen av de sovjetryska soldaterna. I Halmstadgårdens
huvudbyggnad fanns Mannerheims Barnskyddsförbunds barnträdgård, föreningen Folkhälsans
daghem för barn till förvärvsarbetande mödrar samt Fruntimmersföreningens hem för föräldralösa
barn. I en flygelbyggnad fanns en
mödra- och barnavårdsmottagning
samt en tandläkarmottagning för
barn. Dessa mottagningar drevs av
Hangö Stad.

den frågan. Halmstad och Hangö är
fortfarande vänorter. Flera generationer av politiker och tjänstemän
har passerat revy under alla dessa
år. I mitt yrkesliv, som anställd
vid Halmstads kommun, har jag
varit med om att ta emot officiella
delegationer från Hangö och det
är ingen tvekan om att det fortfarande är något speciellt med dessa
kontakter. Hangö har inte glömt

ÅREN HAR GÅTT och i dag undrar
yngre Halmstadbor varför vi har
en Hangöpark på Söder i Halmstad.
Den här historien utgör svaret på

Skribenten är aktiv i Föreningen
Gamla Halmstad. Mer lokalhistoria
hittar du på gamlahalmstad.se
och på Facebook/gamlahalmstad.

ANDERS
BERGENEK

Halmstads hjälp under och efter
andra världskriget. Vänskapen
mellan städerna lever och är genuint grundad.
Fotnot: Där inget annat anges, kommer bilderna från Föreningen Gamla
Halmstads samlingar.

