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Příloha č. 1: Cesty dětí do Švédska 1941 – 1946 (mapa) 

 

 

 

Červené šipky znázorňují tři hlavní proudy, kterými se děti dostávaly do Švédska 

(na severu vlakem z Tornia do Haparandy, ve středním Finsku z Vaasy do Umey 

nejčastěji letadly a na jihu z Turku do Stockholmu nejčastěji lodí). Oválně orámovaná 

čísla vyznačují ve Finsku počty děti evakuovaných z daného kraje, ve Švédsku počty 

přijatých dětí. Barevně je znázorněno, kolik procent obyvatelstva děti představovaly 

v daném kraji. Ve Finsku tmavě modrá znamená 10 – 15%, světle modrá 5 – 10% a bílá 

0 – 5%. Ve Švédsku znamená tmavě modrá 0,21 – 0,33%, středně modrá 0,19 – 0,20%, 

světle modrá 0,15 – 0,18%, oranžová 0,13 – 0,14% a žlutá 0,04 – 0,11%. 

(Zdroj: „Sotalapset“, Suomi/Finska, 

http://www.modersmal.net/finska/index.php/71-toinen-maailmansota/721-sotalapset) 
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Příloha č. 2: Ženy třídí dopisy od dětí v kanceláři LSK (obrázek) 

 

(Zdroj: Kavén, 70.000 pientä kohtaloa, 89.) 

 

Příloha č. 3: Loď Arcturus dopravovala děti z Turku do Stockholmu (obrázek) 

 

(Zdroj: Kavén, 70.000 pientä kohtaloa, 81.) 
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Příloha č. 4: Děti ve vlaku na cestě do Švédska (obrázek) 

 

(Zdroj: „Sotalapset vaativat…“, Sveriges Radio, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=5335864) 

 

Příloha č. 5: Děti ve Švédsku (obrázek) 

 

(Zdroj: Kovács, Olin sotalapsi, 47.) 
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Příloha č. 6: Válečné dítě na cestě do Švédska, květen 1944 (obrázek) 

 

(Zdroj: Kinnunen a Kivimäki, eds., Finland in World War II, 345.) 

 

Příloha č. 7: Kartička na krk se základními informacemi o dítěti (obrázek) 

 

(Zdroj: „Linkit“, Sotalapset, http://www.youtube.com/watch?v=32cyQjNg1dU) 
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Příloha č. 8: „Malá věčnost“ – Památník válečných dětí v Kemi (obrázek) 

 

(Zdroj: Archiv autorky) 

 

Příloha č. 9: Pamětní deska na tamperském vlakovém nádraží (obrázek) 

 

(Zdroj: Archiv autorky) 
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Příloha č. 10: Pomník ve Stockhomu (obrázek) 

 

(Zdroj: Archiv autorky) 

 

Příloha č. 11: Památník „válečných dětí“ v Torniu (obrázek) 

 

(Zdroj: Archiv autorky) 


