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Sammanfattning  
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på om, och i så fall hur synen på barnen förändrades under andra 

världskriget samhällsomdaning. Syftet är också att i uppsatsen beskriva de insatser som Sveriges unga 

gjorde under den kristid som andra världskriget vållade Sverige. Materialet ska sedan kunna användas 

till att bredda historieundervisningen på området: andra världskriget. Frågeställningarna för 

uppsatsen är de följande;  

1. a) Vilka sorters arbete utförde de svenska barnen och ungdomarna under andra världskriget? 

b) I vilken omfattning arbetade barnen och ungdomen?   

 2. Hur mobiliserades de svenska barnen och ungdomarna?  

3. a) Vad var samhällets och skolans syn på barnens insatser och hur uttrycktes det?   

b) Förändrades relationen mellan vuxna och de unga under kriget?  

4. Skedde någon förändring synen på barn och barndom under krigstiden i Sverige? Hur såg denna förändring i så 

fall ut? Det Sveriges barn och ungdom engagerade sig i var framförallt civilt försörjningsarbete. De 

insatser som Sveriges unga gjorde studeras i koppling till åldersfrågor, organisatoriska frågor och med 

frågor om hur synen på barnen kom att förändras under kristiden.  Det formuleras också om relationer 

mellan olika åldersgrupper i samhället kom att förändras. Barnen arbetade med insamlingsarbete som 

exempelvis var inriktat på medicinalväxter, gummi, skrot och spillved. Dessa insamlingsinsatser 

organiserades dels utifrån skolan med hjälp av lärare som inspirerade, administrerade och ledde. 

Insamlingsinsatserna gjordes också utifrån volontära organisationer som Sveriges ungdomsberedskap. 

Utöver insamlingsarbete av material gjorde de unga även välgörenhetsinsamlingar för att stötta 

nödlidande i framförallt Norge och Finland. Jordbruk runt om i Sverige fick också ta emot 

arbetsstöttning, av det stora antalet barn och ungdom som gjorde en insats under kriget. Till sist 

sammanfattas och analyseras resultatet där den gemensamma nämnaren är att ungdomen gjorde en 

stor arbetsinsats och att detta förändrade relationerna mellan skolan/vuxenvärlden och de unga.  

 

 

 

Nyckelord  
Barns arbete, barn under andra världskriget, barnarbete, barns arbete i Sverige 
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1 Inledning 

 

Jag har valt att skriva om andra världskriget med fokus på de unga i Sverige. Detta eftersom 

att jag har observerat luckor på de områdena i skolans undervisning om andra världskriget. 

Denna uppsats fokuserar två områden som ligger nära svenska skolans gymnasieelever.  

1. Sveriges situation under andra världskriget beskrivs, vilket ger en geografisk närhet i 

historieskrivningen. 2. Vidare beskrivs de ungas roll i Sverige under andra världskriget, vilket 

ger åldermässig närhet. Först ska emellertid det större perspektivet beskrivas.  

 

I september 1939 anföll Tyskland Polen och därmed startade andra världskriget. Som vi vet 

kom det sedan att pågå under de kommande fem åren. De flesta av Europas länder kom att 

drabbas direkt av själva krigföringen med stor materiell och mänsklig förstörelse som resultat. 

Dessa länder tvingades till omfattande förändringar i samhällsstrukturen för att tackla den 

förändrade situationen. Även länder som inte direkt drabbades av kriget – till exempel Sverige 

– påverkades och tvingades till djupgående omställningar i samhällsstrukturen. Männen 

mobiliserades för beredskaps- och försvarsarbete och lämnade många tomma platser när de 
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försvann från industrier eller jordbruk. I stället ryckte kvinnor in som ”reservarbetskraft” i de 

positioner som männen tidigare hade haft. Trots att kvinnorna som grupp fick uppleva stora 

förändringar i sin vardag var det även andra grupper i samhället som påverkades av 

omställningarna i samhället. Barnen kom exempelvis också att påverkas i stor utsträckning.   

 

Att barn och unga tog plats i försvars- och försörjningsarbete under kristiden vet vi en del om 

men företeelsen är mycket ytligt utforskad. En av de frågor som ställdes på sin spets under 

kriget var för Sveriges del huruvida barn skulle eller inte skulle arbeta. Utvecklingen under 

det tidiga 1900-talet hade innan kriget gått i riktning mot att barn och unga inte skulle arbeta. 

Arbetslagarna från 1912-1931 hade höjt åldrarna för när barn skulle få börja arbeta. Lagarna 

hade också reglerat en rad arbetsuppgifter med regler kring arbetstider och arbetsskydd, allt 

för att i allt större utsträckning skydda barnen. Den rådande synen och ideologin var vid tiden 

för krigets utbrott att barnen skulle gå i skola istället för att arbeta.  

 

Skolplikten hade fram till 1937 varit 6-årig men höjdes då till 7 år. Barn och ungdomstiden 

skulle alltså fyllas med skola och skolgång istället för arbete. Det är i denna situation som 

krigets inträde sker i Europa. Svenska män försvinner i stor omfattning från den ordinarie 

arbetsmarknaden. Kvinnorna träder in som ersättning, men hur kommer barnen in? Kunde 

samhället acceptera att även barn och unga gick in som ersättare i arbete? Och ansågs de 

kapabla till att göra det? Vilka uppgifter kunde de behärska? Hur skulle en mobilisering 

kunna ske? Det är denna problematik som står i fokus i denna uppsats.  

2 Bakgrund och tidigare forskning 
 

Vid krigets utbrott fruktade många svenskar vad som kunde komma att ske, många vuxna 

hade minnen från första världskriget då det rått brist på livsmedel, kol och olja. Sverige hade 

emellertid under första världskriget lyckats hålla sig utanför kriget, och ämnade nu år 1939 

efter 135 år av fred att även denna gång stå neutralt.
1
 I det svenska samhället fanns ett hopp 

om det bästa, men det förbereddes också för det värsta i form av förhöjd beredskap där nya 

ansvarsroller delades ut i samhället. Hemvärnet, som vid krigets inledning hette Landstormen, 

kunde ses patrullera på gatorna och ungdomar använde skyttebanor i större utsträckning. Det 

var heller inget ovanligt att se skolpojkar som med engagemang hjälpte till med skördearbete 

                                                 
1
 Bengtsson, 2011, s. 12 
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på gårdar, i och runtomkring städerna, vid den här tiden.
2
 

 

Den 24:e september 1939 blev Sverige uppmärksammat på att kriget hade börjat. Det svenska 

handelsfartyget Gertrud Bratt var på väg till England med pappersmassa, när det stoppades 

vid Skagerrack av en tysk ubåt. Besättningen fick 15 minuter på sig att lämna båten, sedan 

torpederades den och sjönk.
3
 

 

Även efter upplevelser som denna stod Sverige alltjämt utanför kriget, men förberedelser 

pågick för att vara redo för de situationer som skulle kunnat uppkomma. Det blev klart att 

import och export inte skulle kunna ske lika fritt som tidigare. Därför inrättade regeringen 

bland annat ett departement för folkhushållning, för att se till att varorna som fanns till 

försäljning fördelades någorlunda rättvist.
4
 Eftersom Sverige hade en befolkning på drygt 6 

miljoner människor vid krigets inledning, där nästan en tredjedel var barn under 19 år,
5
 var 

det viktigt att ta hand om resurserna på rätt sätt. Sverige tog bättre hand om sina inhemska 

resurser än tidigare, genom exempelvis skolbarns och husmödrars plockning av bär och 

medicinalväxter. Den förhöjda beredskapen innebar också att många förvärvsarbetande 

kallades in till försvaret, och som mest var det 300 000 inkallade samtidigt.
6
 En 

ansvarsförflyttning skedde för männen, vilket ställde krav på kvinnorna, barnen och 

ungdomen att fylla luckorna i förvärvsarbetet som männen lämnat efter sig. I detta var Statens 

arbetsmarknadskommission spindeln i nätet, då de skulle verka för en planmässig fördelning 

av tillgänglig civil arbetskraft. SIS (Statens informationsstyrelse) var producent av 

information och propaganda och arbetade med censur.
7
 

 

2.1 Kristidskommissioner 

Under åren 1941-1944 upplevde Sveriges jordbruksnäring en årlig arbetskraftsminskning med 

mellan 31 000 till 36 000 heltidssysselsatta jordbrukare och/eller jordbruksarbetare. Dessa 

arbetare var i många fall den viktigaste länken i arbetskedjan i jordbruket. Många ledde själva 

sina företag/gårdar. För att samordna uppbackning av arbetare på gårdar där gårdsägare eller 

drängar blivit inkallade till militärtjänst verkade Statens arbetsmarknadskommission.
8
 

                                                 
2
 Richardson, 2003, s. 134, Bengtsson, 2012, s. 44. 

3
 Bengtsson 2011, s. 42. 

4
 Bengtsson, 2011, s. 43. 

5
 Befolkningsrörelsen, SCB, 1944. 

6
 Ericson Wolke 1999, s. 137. 

7
 Overud, 2005, s. 29. 

8
 Ekholm, 1976, s. 116 ff. 
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Eftersom Sverige i stor utsträckning hade blivit avskuret från handelsförbindelser med resten 

av världen, (med undantag för lejdbåtstrafiken som stod för cirka 12 % 1941 och 20 % 1942)
 9

 

krävde samhället att inte bara arbete reglerades utan även livsmedel. Reglering av livsmedel 

var ett av de områden som Livsmedelskommissionen arbetade med.  

 

Under krisåren blev Sveriges samhälles aktiviteter minutiöst reglerade. För att styra landet 

följsamt under kristiden inrättades därför över 21 000 kristida förvaltningsorgan.
10

 Nedan ges 

fler exempel.  

 

Krigsberedskapskommissionen arbetade med den allmänna tjänsteplikten, som syftade till att 

alla män och kvinnor mellan 15 och 60 år skulle utföra något sorts beredskapsarbete. 

Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap planerade hur Sveriges ekonomi på bästa 

sätt skulle klara sig under kriget. Utrymningskommissionen planerade för eventuella 

utrymningar och omhändertagande av evakuerade. Statens Livsmedelskommission arbetade 

som sagt för att Sveriges livsmedel skulle räcka, detta gjordes exempelvis genom 

ransoneringskort. Statens Industrikommission arbetade för att stödja och reglera industrins 

råvarubehov. Nära industrikommissionen arbetade Statens Bränslekommission som såg till att 

Sveriges bränsle skulle räcka under dyrtiden, detta gällde fordon likväl som uppvärmning av 

byggnader.
11

 Dessa var några av de politiska organ som verkade direkt för att anpassa 

samhället till den rådande kristiden.  

2.2 Svenska barn och ungdomars engagemang under kriget 

Även på skolans område skedde förändringar och Richardson beskriver hur läroverkens 

ungdomar engagerade sig inom såväl jordbruksarbete som bärplockning. Trots att 

Landstormen/Hemvärnet blev mer synliga och skyttebanorna mer använda så blev inte 

Sverige mer militäriskt i och med att många av de äldre eleverna bytte ut sin värntjänst mot 

beredskapsarbete för folkförsörjningen. De yngre barnen kunde ses engagerade i bärplockning 

under sina friluftsdagar. Bakom dessa nya vardagsaktiviteter för barnen och ungdomen låg en 

mobiliseringstanke, som syftade till barn och ungas delaktighet i beredskapsarbetet.
12

 Denna 

mobiliseringstanke tog sig bland annat i uttryck genom Sveriges ungdomsberedskap, som var 

en arbets- och beredskapsmobiliserande ungdomsorganisation under kriget. De uppmanade 

                                                 
9
 SvLt, 17 april 1943, s. 457 

10
 Friberg, 1973, s. 12. 

11
 Ibid. 

12
 Richardson, 2003, s. 134f. 
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sina medlemmar att arbeta för landets beredskap och försörjning. Detta arbete skedde 

exempelvis genom bärplockning samt insamling av ersättningsfoder, gummiskrot med mera. 

eller genom egna odlingar till nytta för folkförsörjningen. De insamlingstävlingar som 

Sveriges ungdomsberedskap anordnade gällde framför allt ungdomar under 16 år. Sveriges 

ungdomsberedskap anordnade också många hundra jordbruksläger under kristidens somrar.
13

 

 

2.3 De svenska kvinnornas engagemang under kriget 

Kvinnorna som tidigare i huvudsak hade varit hemmafruar med ansvar för barn och hushåll 

tog en ny roll, då många bland annat gjorde ett intåg som arbetare i verkstadsindustrin.
14

 

Arbetsplatserna inom verkstadsindustrin hade innan krigsutbrottet nära nog uteslutande varit 

besuttna av män, men under kriget såg det alltså annorlunda ut. Kvinnorna täckte emellertid 

inte bara männens luckor, utan även luckor som uppstått när importen minskats. Därför 

hjälpte husmödrarna också till med insamlingsarbete och tillvaratagande av svenska 

naturresurser, som exempelvis bär.
15

 Många kvinnor engagerade sig i olika 

frivillighetsorganisationer. Ett exempel på dessa är Lottakåren som fick se sitt medlemsantal 

öka från 26000 vid krigets början, till 110000 vid krigsslutet.
16

 Kvinnorna inom Lottakåren 

fyllde ut luckor i det militära så att exempelvis de manliga kockarna kunde frigöras för 

värntjänst och ersättas av en kvinnlig kokerska istället.
17

 Kvinnoföreningarnas 

Beredskapskommitté var en organisation som såg till att samordna de kvinnliga 

beredskapsaktiviteterna under kriget.
18

 Det var hur det svenska samhället i grova drag såg ut 

under andra världskriget, men hur var barnets situation vid krigsutbrottet? Var barnen redo att 

göra en arbetsinsats? För att besvara den frågan måste vi titta på barnets historiska 

”ansvarsresa” fram till kriget. 

 

 

2.4 Barns arbete under fredstid 

Ur ett internationellt perspektiv var, under den första hälften av artonhundratalet, den vanliga 

minimiåldern för barns arbete 9 år. Trots detta förekom olagligt arbete bland barn mellan 5 till 

9 år. Dessa barn arbetade framförallt inom jordbruket, andra som springpojkar eller på 

                                                 
13

 Richardson, 2003, s. 138. 
14

 Overud, 2005, s. 114 
15

 SvLt 1941: 12/7, s. 716 
16

 Overud, 2005, s. 67 
17

 Lottakåren, 1941, s. 308. 
18

 Overud 2005, s. 53 
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bomullsfält. Flickorna i samma ålder under samma tidsperiod var stråfläterskor eller arbetare 

på bomullsfälten.
19

 Från 7 års ålder skilde sig pojkars och flickors arbete. Exempelvis var det 

pojkarna som ledde fåren till stallet och fiskade, medan flickorna utförde uppgifter i hushållet. 

Barnarbetet var då till stor del upplärning med fysisk och social fostran.
20

 Under slutet av 

1800-talet blev arbetslagarna strängare, och vid 1890 hade nästan alla europeiska länder 

antagit lagar som förbjöd arbete bland barn under 12 år. Genom den utbyggda skolgången, 

mer avancerade industrier och bättre lön för familjeförsörjaren hade nu barnens arbetsdebut 

senarelagts.
21

 Barnen upp till 12 års ålder gick nu till skolan istället för arbetet.
22

 

 

1919 hölls den internationella arbetsmarknaden konferens i Washington. Ett av konferensens 

viktigaste resultat var en överenskommelse om förbud mot barnens arbete under skoltid. Det 

lade grunden till möjligheten för västeuropas länder att använda skolan som ett verktyg till att 

reglera barnarbetet i samhället. Detta ledde till att skolan var det naturliga forumet för 

västeuropas barn upp till 12 år vid inledningen till andra världskriget.
23

 

2.5 Barns arbete under krigstid 

Vid krigets inledning blev i England många män inkallade till armén, vilket ställde krav på 

kvinnorna att ta ansvar för männens vardagliga arbetsområden, i största möjliga mån. I viss 

utsträckning förväntades detta även av barnen. Den obligatoriska skolgången gällde upp till 

14 års ålder, men redan vid 12 års ålder hade många barn avlönat arbete under deras fritid. 

Detta gjorde att om än arbetsinsatser som barnen gjorde under kriget var nya så var synen på 

arbetande barn inte något nytt.
24

 Det som var annorlunda var att barnen blev delaktiga i 

beredskapsarbete vid mycket låga åldrar. Vissa började hjälpa till i liten skala redan som 5-

åringar, sedan tog barnen större ansvar ju äldre de blev.
25

 Punkterna nedan är några av de 

arbeten som barnen var involverade i.  

 

Barnens krigsförberedande arbete kunde innehålla: 1. Trädgårdssysslor och matproduktion 

2. Hushållsgöra, 3. Besparingar och insamlingar, 4. Tidningsinsamlingar.
26

 

 

                                                 
19

 Horn, 1994, s. 69ff. 
20

 Halldén, 2011, s. 42. 
21

 Haue, 2011, s. 529. 
22

 Schrumpf, 2007, s. 18 
23

 Haue, 2011, s. 529. 
24

 Mayall & Morrow, 2011, s. 108. 
25

 Mayall & Morrow, 2011, s. 130ff. 
26

 Mayall & Morrow, 2011, s. 130ff. 
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På vissa affischer uppmanades barnen exempelvis att spara papper som ett led i landets 

ekonomi, och i förlängningen en större möjlighet för landet att vinna kriget.
27

 Barnen sågs 

som en reservarmé för arbete, och barnen fick möjlighet att se sig själva som en viktig del i 

landets överlevnad. Detta eftersom de bland annat kunde hjälpa till med matproduktion vid en 

tid av matkris. Barn över 12 år kunde också anställas i jordbruk under skollov.
28

 

 

Barnens huvudsakliga ansvarsområde var alltså fortfarande skolan, men det förväntades av 

barnen att de också skulle ta ett visst ansvar med kvinnorna för de behovsluckor som uppstått 

i samhället. Till stor del gällde barnens arbete sådant som skulle kunna kallas för ”extrahjälp”, 

då exempelvis skräp togs hand om som tidigare lämnats därhän. Men till viss del gällde också 

barnens arbete för ren ”ersättningshjälp”. Då utförde barnen även sådant arbete som de vuxna 

männen tidigare utfört. Sådana uppgifter kunde exempelvis vara odling och jordbruksarbete.
29

 

2.6 Barnarbete i Sverige 

Sveriges utveckling i barnarbetsfrågan följde samma förändring som övriga västeuropas. 

Barnarbete i låga åldrar hade varit utbrett under första delen av 1800-talet, för att sedan avta 

under andra delen av 1800-talet. Anledningen till att barnarbetet sjönk och att medelåldern på 

arbetarna blev högre var kopplat till tre huvudsakliga faktorer som till viss del tangerade 

varandra: 1. Barnen var inte lika lönsamma längre, 2. Skolan gjorde anspråk på mer och mer 

av skolbarnens tid. 3. Lagstiftning försvårade för arbetsgivare  att hålla sig med 

barnarbetare.
30

 

 

Vid inledningen av 1900-talet reglerade lagen att barn inte fick arbeta före 12 års ålder. Trots 

detta innebar det faktum att många endast gick i skolan varannan dag att många jobbade 

olagligt redan som 10-åringar.
31

 Trots lagstiftning och skola var det alltså väldigt svårt att 

reglera det barnarbete som fortfarande existerade. Barnens ansvarsförskjutning från 

arbetsmarknaden till skolbänken var vid 1900-talets ingång ännu inte slutförd, utan fortsatte 

med 1912 års arbetarskyddslag.  

 

1912 års arbetarskyddslag 

I 1912 års arbetarskyddslag skedde åldersregleringar med skolan som en stark motivering. För 

                                                 
27
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28
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29
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30
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31
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att arbeta inom industrin var pojkarna tvungna att ha fyllt 13 år medan flickorna skulle ha fyllt 

14. Vidare var utförd skolgång ett villkor för att få arbeta, detta intygades med en 

”intygsbok”. För allmänt arbete gällde fortfarande åldern 12 år som godkänt inträde på 

arbetsmarknaden för både pojkar och flickor,
32

 vilket innebar att skolbarnen kunde börja 

arbeta direkt efter avslutad skolgång.  

 

Det fanns dock en nyanserad syn på vad man ansåg att de unga klarade av i arbetsbelastning. 

12 åringarna menade man inte skulle arbeta mer än 6 tim/dygn, 13 åringarna var maximalt 

tillåtna att maximalt arbeta 8 tim/dygn. Detta till skillnad från 14-18 åringar som var tillåtna 

att jobba upp till 10 tim/dygn men inte med nattarbete.
33

  Alltså kan vi se att barn under 12 år 

vid den här tiden hade gjort resan från arbete som ansvar till skolbänken som ansvar. De 

ovanliggande åldrarna hade emellertid alltjämt arbetet som sitt ansvar. Synen på barnen, 

skolgång och arbete diskuterades och förhandlades och kom år 1931 att revideras.  

 

1931 

I 1931 års revidering av 1912 års arbetarskyddslag bestämdes att personen skulle vara 14 år 

för att jobba med industriellt arbete och 13 år för allmänt arbete. Detta innebar att barnen 

inom både allmänt och industriellt arbete behövde vara ett år äldre än det som var tillåtet 

1912. Vid tiden för krigets inledning gick alltså de svenska folkskolebarnen i skolan till 12 

respektive 13 års ålder (beroende på om klass 7 hade införts på skolan eller inte), och de hade 

ingen laglig möjlighet att börja jobba heltid innan den slutförda skolgången.  

 

Om barndomen alltså definierades av hur länge barnet gick i folkskolan, så höll vid krigets 

startskede de svenska barnens barndom att utökats med ett år. Åldersspannet 8-13 år hade 

under 100 år genomgått en ansvarsförskjutning som innebar att de barnen gått från arbete till 

skola. Maskiner och vuxna hade tagit barnens platser på arbetsmarknaden.  

 

2.7 Skolan och barnens arbete 

I samband med att skolplikten höjs från 6 till 7 år 1936 och framåt under 40-talet och senare 

också från 7 till 8 år under 40 och 50-tal och vidare till 9 år efter 1962, så förflyttas 13, 14 och 

15-åringarnas ansvarsområde från arbetsmarknaden till skolbänken.
34

 Det kan därför sägas att 

skolan troligtvis i stor utsträckning påverkar tillåtna arbetsåldrar och förändrar synen på barn 
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och barndom. Ju mer accepterad barnens skolgång blev desto mer kom också barnens 

naturliga miljö att ses som skolan. Att arbetet var gränslinjen eller övergången från 

barndomen till vuxenlivet framgick i en SOU från 1948 där synen på arbete uttrycktes i dessa 

ord; ”Det är själva det faktum att man har och sköter ett arbete som ger de unga medborgarrätt 

bland de vuxna medmänniskorna. Arbetet är inträdesbiljetten till gemenskapen med 

samhället.”
35

 

 

Barnets tid innan tonåren ägnades nu inte längre huvudsakligen åt att arbeta och tjäna in 

pengar till familjen och deras eget uppehälle, nu var barndomen istället kopplad till skolan.
36

 

Trots att åldern för arbetsdebut hade höjts var synen på blivande vuxnas arbete positiv vid den 

här tiden i Sverige. Arbete gav försörjning, socialt sammanhang, självkänsla och identitet. 

Arbetet sågs som en naturlig utbildning av de unga till goda samhällsmedborgare.
37

 Detta 

skulle emellertid ske i rätt tid.  

2.8 De svenska barnens arbetsinsats under kriget 

Under kristiden kunde skolpojkar ses engagerade i skördearbete på gårdar i, och kring 

städerna.
38

 Från läroverk i Linköping berättas att höstterminens friluftsdagar 1940 i stor 

utsträckning använts till ”beredskapstjänst” som kunde vara jordbruksarbete, bärplockning 

och annat som tjänade till folkförsörjningen. Bland de äldre eleverna byttes värntjänsten i stor 

utsträckning ut mot beredskapsarbete i exempelvis jordbruket. Detta troligtvis för att det fanns 

en större oro för det dagliga brödet än det fanns oro för krig.
39

 Denna oro kom delvis som 

följd av erfarenheter från första världskriget men också för att den militära beredskapen 

krävde många arbetsföra män. De yngre barnen kunde exempelvis dra sitt strå till stacken 

genom att plocka lingon under skolans friluftsdagar.
40

 Som ytterligare ett led i att samhället 

och de unga sett de behov som uppstått grundades Sveriges ungdomsberedskap 1942. 

Sveriges ungdomsberedskap var en sammanslagning av 42 olika riksorganisationer där 

idrottsföreningar, nykterhetsföreningar, politiska föreningar, arbetsföreningar och religiösa 

föreningar fanns representerade.
41

 Syftet med organisationen var att hjälpa till med 

försörjning och beredskap. Länsarbetsnämnder fanns också med i arbetet med att ordna så att 

ungdomarna kom ut på arbetsmarknaden. Skolbarnen gjorde också i Sveriges 

ungdomsberedskaps regi riksinsamlingar av vilda bär, ersättningsfoder (till exempel vass och 

löv), spillved och kottar, medicinalväxter, gummiskrot, ben samt ek- och bokollon.  
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Eftersom barnen ansågs vara en viktig resurs i försörjningsarbetet gavs broschyren ”Unga 

odlare” ut för att uppmuntra unga att odla sådant som behövdes för folkförsörjningen.  

 

Statens arbetsmarknadskommission redovisade Sveriges ungdomsberedskaps första år 1942. 

Över 10 000 ungdomar hade medverkat i luftbevakning. 527 arbetsläger hade anordnats med 

12286 ungdomar medverkande, lägren var drygt 2 veckor i snitt. 9000 hade tagit tjänst på 

enskilda lantgårdar. 66 000 hade hjälpt till under ”Skördebrådskan”. 11 000 hade odlat på 

egna jordlotter. 50 000 enskilda samt många skolor och föreningar hade plockat stora 

mängder bär, närmare bestämt 1.6 miljoner liter bär. Genom en kunglig skrivelse blev det 

tillåtet att ta ut sommarlov lite tidigare under vårterminen och börja skolan igen lite senare 

under höstterminen. Detta var tillåtet om anledningen var att de unga ville delta i 

folkförsörjning och beredskapsarbete.
42

 Anledningar till ungdomars insatser var bland annat, 

att de upplevde att det var ”trevligt, roligt och intressant”, ”nyttigt för fysiken”. Det talades 

också om det positiva i att ”göra en insats för landet” och att ”frigöra vuxet arbetsfolk”. De 

barn och ungdomar som uttryckte dessa ”betyg” och som engagerade sig i Sveriges 

ungdomsberedskaps tävlingar var huvudsakligen under 16 år.
43

  

 

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att Sverige under tiden före krigsutbrottet var ett 

land där skolan fick allt större plats i samhällsbilden. Detta skedde genom att 

arbetslagstiftning blev strängare och skolan obligatorisk allt högre upp i åldrarna. Det innebar 

i förlängningen att barnen gick från att ha haft arbete som sitt primära ansvar, till att få skolan 

som sitt primära ansvar. När kriget utbröt slog det hårt mot Sveriges försörjning dels på grund 

av den minskade importen men också genom den minskade tillgängliga arbetskraften, då 

många män kallades till beredskapstjänst. Detta behövde tas hänsyn till i omstruktureringen 

av samhället för att möta den väntade kristiden. Livsmedel ransonerades och kvinnorna 

arbetade med många traditionellt sett manliga jobb. Frivilliga organisationer hjälpte till för att 

stötta upp med förnödenheter och arbetskraft. Sverige behövde för sin försörjning använda 

arbetsdugliga personer både bland kvinnor och barn, liksom det skedde i andra länder under 

kriget. Vilken roll fick då barnen i Sverige genom denna samhällsomvandling under kriget?   
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3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om, och i så fall hur synen på barnen förändrades 

under andra världskriget samhällsomdaning. Syftet är också att studera barnens och 

ungdomens förändrade roll i det svenska kristidssamhället. Vidare kommer det också att 

studeras hur denna förändring togs emot av de unga och vuxna. Slutligen är också syftet att se 

om de insatser som de unga utförde under kriget fick några betydande konsekvenser.  

För att förstå barnens och ungdomens förändrade situation under kristiden behöver det 

klargöras vad för sorts arbete barnet utförde och i vilken utsträckning. Detta kommer att 

behandlas utifrån fråga 1.  

 

Ellen Schrumpf menar att skolans intåg i samhället institutionaliserade barnen och skilde dem 

från vuxenvärlden.
44

 Detta klargörande kommer också att prövas i fråga 4 för att se hur 

relationen mellan barn och vuxna förändrades under kristiden då barnets vardag innehöll mer 

arbete. 

 

Ellen Schrumpf förklarar att barndomens sociala definition är gällande för den tid då barnet 

inte är i stånd att försörja sig själv. Enligt den biologiska definitionen är barndomen definierad 

av fysisk mognad.
45

 Dessa definitioner kommer att ligga till grund för fråga 3 då det svenska 

samhällets syn på barnen under kristiden ska klargöras. Richardson skriver om hur barnen 

engagerade sig i stor omfattning i försörjningsarbetet, därför kommer mobiliseringen av dessa 

frivilliga studeras närmare i relation till fråga 2.  

 

 

1. a) Vilka sorters arbete utförde de svenska barnen och ungdomarna under andra 

världskriget? 

b) I vilken omfattning arbetade barnen och ungdomen?    

 

2. Hur mobiliserades de svenska barnen och ungdomarna? 

 

3. a) Vad var samhällets och skolans syn på barnens insatser och hur uttrycktes det?  
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b) Förändrades relationen mellan vuxna och de unga under kriget?  

 

4. Skedde någon förändring synen på barn och barndom under krigstiden i Sverige? 

Hur såg denna förändring i så fall ut?  

4 Material 
 

En studie av barns och ungdomars beredskaps- och försörjningsinsatser under kriget skulle 

kunna grundas i flera möjliga källmaterial. Ett sådant, och sannolikt det mest omfattande och 

grundliga, är de stora grupper av material som producerades av och för 

kristidskommissionerna (till exempel Arbetsmarknads-, Livsmedels- och 

Bränslekommissionen). Detta primärmaterial är dock så omfattande att det tidsutrymme som 

funnits till förfogande under uppsatsskrivandet inte räckt till för en genomgång av det 

materialet.  

 

En annan möjlig och primär källgrupp skulle kunna vara förenings- och organisationsmaterial 

från de ungdomsorganisationer som var aktiva under kriget. Genom en sådan studie skulle 

problematiken kring barns och ungdomars arbete kunna studeras på ett detaljerat sätt. Men en 

inventering av sådana arkiv kräver också en tidskrävande insats som tidsramen för detta 

arbete inte tillåtit. En tredje materialgrupp skulle kunna vara att studera dagstidningars – både 

nationella och lokala – rapportering av verksamheten. Här skulle sannolikt en ganska 

detaljerad bild av fenomenet kunna erhållas – även om materialet till stora delar måste 

betraktas som sekundärkällor. I det materialet skulle det kunna utläsas intressanta regionala 

och lokala variationer av de sysselsättningar som barn och ungdomar engagerades i. Syftet 

med uppsatsen har dock varit att försöka få en – om än preliminär och provisorisk - bild av 

problematiken i nationell skala. För att nå detta syfte måste källorna ha en rikstäckning och 

närhet till företeelsen som garanterar en relevant och, i möjligaste mån, trovärdig återgivning 

av vad som faktiskt ägde rum. Richardson har i sin studie i huvudsak använt ett sådant 

material, tidningar från skolan. Hans forskningsintresse rörde i högre grad äldre ungdomar 

och hans val av källor kom därför att falla på de ungdomar som gick i läroverket, dvs. 

ungdomar över 16. Det självklara valet av källa/tidning, för honom, blev därför Tidskrift för 

Sveriges Läroverk.  

 

I denna studie ligger emellertid intresset på yngre barn och ungdomar – i huvudsak under 16 
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år och som gick i den obligatoriska skolan. Denna åldersgrupps skolförhållanden och 

skolgång bevakades av ett flertal tidningar – Sveriges Folkskollärares tidning (för den 

manliga folkskollärarkåren), Lärarinneförbundet (för den kvinnliga folkskollärarkåren), 

Folkskolans vän (för folkskollärare med uttalad kristen inriktning) och Sveriges läraretidning 

(hädanefter förkortat SvLt) och som hade ambition att vara ett samlande organ för hela 

folkskollärarkåren. Med tanke på tidningens inriktning mot den obligatoriska skolan, dess 

samlande ambition och spridning samt att den i mycket begränsad utsträckning har utnyttjats 

som källa har jag bedömt SvLt som en relevant källa att lägga till grund för följande studie.  

 

SvLt var ett fackligt organ för Sveriges samlade folkskollärarkår (Sveriges 

folkskollärarförening). Den startades 1881 och lades ned 1946. Under hela perioden utkom 

den med ett nummer per vecka.  I tidningen skrev uteslutande lärare, antingen före detta eller 

aktiva. Ett nummer av SvLt från den här tiden innehöll framsida med tidningens huvudartikel 

där något aktuellt ur skolvärlden beskrevs. Vidare finns en ledarsida med skolpolitik, en 

avdelning med tips till lärare om hur de bättre kunde utföra sitt arbete. En avdelning med 

skolnyheter från andra länder och en avdelning med referat från andra medier som behandlat 

skolan på något sätt. Det fanns en insändarsida, en avdelning med lärares bemärkelsedagar 

och en avdelning med skolradioprogram och boktips.  

Totalt under perioden 1939-1945 utkom alltså cirka 280 nummer. Det är dessa som utgör 

materialbasen för uppsatsen. Hur trovärdig och relevant är den information som framkommer 

i SvLt är också en av de problem som står i fokus för uppsatsen. 

5 Metod 
 

Denna uppsats har utformats genom kvalitativ metod i form av texttolkning. 

Meningskoncentration är den texttolkningsmetod som använts under arbetet med att summera 

tidningsartiklarna, därmed blir inte texten för omfångsrik och kontentan behålls.
46

 

Slutprodukten kommer således att vara beskrivningar och analyser av tidningsartiklar. Utifrån 

dessa tidningsartiklar har det dragits jämförelser och slutsatser om dessa som är relevant i 

relation till uppsatsens syfte och frågeställningar. 500 artiklar samlades in från SvLt för att 

sedan efter översiktligt sållning studera cirka 200 artiklar på nära håll. I punktform har 

arbetsprocessen sett ut som följer:  
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Steg 1 – Läst igenom rubrikerna i varje SvLtsnummer och fotograferat de artiklar som utifrån 

rubriken tycktes vara av relevans för uppsatsen. 

Steg 2 – Läste igenom artiklarnas rubriker ännu en gång i datorn och kategoriserade dessa i 

mappar efter området som artikeln berörde.  

Steg 3 – Läst igenom de mappars artiklar som legat närmast uppsatsens huvudsyfte och 

sammanfattat dessa.  

Steg 4 – De sammanfattade artiklarna omvandlades till löpande text och fanns som underlag 

till att besvara frågeställningarna.    

6 Begrepp 
 

”Barn” 

Ordet ”barn” används ofta i vardagssammanhang med självklarhet, men kan inrymma ett så 

stort åldersspann att definition krävs. Tas utgångspunkt i barnkonventionen ser vi att 

definitionen för barn är åldersbestämd till någon som är yngre än 18 år.
47

 Även om den 

definitionen är definitiv så är den inte särskilt detaljerad, med den definitionen kan vi med 

ordet ”barn” syfta på en person som är 17 år men lika väl på en som är 3 år. Ellen Schrumpf 

beskriver emellertid en närmare definition på ”barn”, som då syftar på de åldrar då individer 

generellt sett inte kan försörja sig själv. Kopplas detta till skolan ser vi att personer idag är 

barn tills 15 eller 16 års ålder, eftersom det är då personen för första gången ges möjlighet att 

börja förvärvsarbeta på heltid. Innan dess kan personen inte försörja sig på egen hand. I 

uppsatsen kommer barnet och barndomen att definieras av folkskolan, vilket då innebär att 

barn var barn till 13 års ålder. Därefter tar ungdomen vid.     

 

”Ansvarsförskjutning” är ett begrepp som under denna uppsats innefattar de förändringar i 

ansvar som en samhällsgrupp kan uppleva i relation till samhällsförändringar. Från att barn 

vid 10 års ålder haft arbetslivet som ansvar, till att efter samhällsförändring ha skolan som 

ansvar är ett exempel på ansvarsförskjutning. Ett annat exempel på ansvarsförskjutning är hur 

kvinnan tog större ansvar i arbetslivet när männen ryckte in i militärtjänst. Skeendet då 

kvinnan går från hemmet som ansvar till att ha ett betalt arbete som ansvar kallas i denna 

uppsats för en ansvarsförskjutning.     

 

7 Resultat  
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I SvLts utgivna nummer från 1939 till 1945 står det att läsa om en stor mängd insatser som de 

unga utförde under krigstiden. För att ge en överblick av vad de unga jobbade med så följer 

här en kort sammanfattning och uppdelning som den kommande analysdelen kommer att utgå 

ifrån. De unga arbetade med insamlingsarbeten av huvudsakligen två olika slag; 1. 

försörjningsinsamlingar och 2. välgörenhetsinsamlingar. Försörjningsinsamlingarna syftade 

till att fylla något behov som Sveriges hade, det kunde gälla till exempel bär, medicinalväxter, 

spillved, gummi eller skrot. Dessa insamlingar var antingen arrangerade av skolan med lärare 

eller av Ungdomsberedskapen.  Välgörenhetsinsamlingarna gällde insamling av pengar 

genom försäljning av till exempel ”norgenålen”, ”fredsblomman” eller genom inträdesavgift 

på ungdomskonserter.  

 

Det framkom vidare hur de unga även arbetade med försörjningsarbete på odlingsfronten, 

denna odling innefattade både köksväxter och potatis. De unga hjälpte också till att täcka upp 

direkt i de ”arbetsluckor” som inkallade vuxna lämnat efter sig, det handlade oftast om 

försörjningsarbete i form av skördearbete. 

 

De ungas arbete kunde också gälla beredskapsarbete som luftbevakning eller militärexercis, 

detta skedde emellertid i mindre skala. Oavsett på vilket område de unga gjorde sina insatser 

behövdes dessa organiseras, detta gjordes för det mesta av skolan men ibland också av 

ungdomsorganisationer.     

7.1 De ungas insamlingsarbete 

7.1.1 Bärinsamlingar 

Redan tidigt efter krigsutbrottet 1939 fanns idéer om hur de ungas arbetsinsatser skulle kunna 

användas i landets försörjningsarbete. I slutet av september utgick ett förslag från 

Länsstyrelsen i Västerbotten, om att ge folkskolans barn ledighet för att rädda lingonskörden 

åt hushållen runtomkring i regionen. På detta förslag svarade skolstyrelsen att ”ledighet ges 

om det fortfarande finns behov för hushållen att plocka lingon och om lingonförråden inte 

redan är tömda.”
 48

 Om det då, till viss del, var kärvt att få till stånd ett bärplockarlov 1939, så 

var läget ett helt annat 1941. Då fick skolungdomen utan diskussion ett höst-bärplockarlov 

utfärdat, med uppmaning till arbete. Uppmaningen kom från Livsmedelskommissionen och 

gällde att insamla frukt och bär. Det förklarades vara angeläget på grund av att kriget hade lett 

till en mer osäker importmarknad, och att det därför var viktigt att ta vara på de inhemska 
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resurserna. Särskilt nypon och hjortron var av stor betydelse, som ”ersättningsmedel för 

apelsiner och vissa andra särskilt C-vitaminrika importerade frukter”. Detta även om 

insamlingen innefattade fler bär och frukter utöver dessa. Skolungdomens insats skedde i 

samarbete med husmödrarna, vars stora uppgift var att konservera det insamlade i största 

möjliga mån. För att genomföra projektet i större utsträckning infördes också 

konserveringskurser som hölls efter loven.
49

 

 

Nya Dagligt Allehanda som refererades i SvLt ansåg att insatser skulle läggas på att 

mobilisera de unga. Barn och ungdom föreslogs göra uppgifter som äldre inte klarade av eller 

hade tid till. Förslag gavs om att de unga i ännu större utsträckning skulle plocka lingon, 

kvistar och buskris. De unga menades bara behöva veta att deras hjälp behövdes och vad den 

syftade till, så skulle de ställa upp, enligt skribenten. Vad det gällde kvaliteten på de ungas 

arbete så menades den inte behöva betvivlas.
50

 Att det fanns intresse för de ungas insatser 

framgick också tydligt sensommaren och hösten 1941 då det i tidningen beskrevs hur ”en 

väldig propagandaapparat redan har satts igång inom Värmlands län”. Det gällde en 

bärplockningskampanj där skolorna hade till uppgift att organisera skolungdomen i 

bärplockningsarbetet. För att stimulera barnen i arbetet gavs förslag om priser till de skolor, 

klasser eller elever som plockade flest liter bär. Bakom uppropet stod även 

husmodersorganisationer, JUF (Jordbrukarnas Ungdomsförbund) och andra organisationer 

inom beredskapen. Skolan skulle som tidigare nämnt även samordna insamlingen med kurser 

i konserveringskunskap för att tillvarata det insamlade på bästa sätt.
51

 

 

I sep 1942 beskrevs Sveriges bärtillgång som en stor rikedom. Bara exporten av bär uppgick 

före kriget till över en miljon kronor. Trots att bären inte längre hade ett stort ekonomiskt 

värde i exporthänseende, så var de otroligt viktiga som närings- och vitamintillskott för det 

egna folket. Därför uppmanades barnen att ”efter måttet av sina krafter hjälpa till i det 

krisbekämpande arbetet”. I det här fallet gällde det att de unga skulle hjälpa till i 

lantbruksarbete, bärplockning och annat väsentligt för folkhushållningen. För att stimulera 

arbetet beviljades skolungdomen 3 veckors ledighet samt att många tävlingar hölls i 

anslutning till arbetet. För ”samlarna” var grenarna; 1. Vilda bär. 2. Ersättningsfoder. 3. 

Spillved och kottar. 4. Medicinalväxter. 5. Gummiskrot. Ålderskategorierna var två, upp till, 
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och över 15 år.
52

 

7.1.2 Sammanfattning av ”Bärinsamling” 

 

I de fyra föregående artiklarna framgår hur de unga redan tidigt under krigstiden fick göra 

insatser för att ta vara på Sveriges resurser i form av bär. Bären insamlades av de unga och 

behandlades av husmödrarna. Skolungdomen fick från skolans högsta instans, 

skolöverstyrelsen, beviljat ledigt från skolan för att utföra arbetet. Detta säger något om hur 

skolungdomens direkta insatser värdesattes, eftersom lov inte utlovades av vilka anledningar 

som helst. Samhällets syn på ungdomens arbete ringas in av några uttalanden i artiklarna, 

bland annat ”Vad det gäller kvaliteten på ungdomens arbete så behöver den inte betvivlas.”  I 

ungdomens bärinsamlingsarbete skulle inte organiseringsarbetet förminskas. 

Skolöverstyrelsen fattade beslut som gavs åt skolans ledning, som i sin tur gav beslut åt 

lärarna som i sin tur verkställde och höll samman arbetet från början till slut. Lärarna 

informerade och handledde eleverna i arbetet från plockning till konservering, de hade därför 

en viktig roll i barnen och ungdomens försörjningsarbete.   

7.1.3 Insamling av skrot 

Under september månad 1941 fanns en reklamruta i SvLt som uppmanade skolungdomen till 

insamling av gummiskrot. I reklamen stod att riksinsamlingen skulle hållas mellan den 15 och 

30 september. Allt från gamla skor till gummislangar skulle samlas in.
53

 

I november, efter att resultatet av gummiskrotsinsamlandet hade räknats ihop, redovisade 

tidningen utfallet av insamlingen. 570 ton gummiskrot hade samlats in till ett värde av 

100 000 kr. Skribentens uppskattning var att ”slutresultatet torde emellertid bli avsevärt 

högre”, eftersom alla uppgifter inte hade inkommit vid det tillfället. Insamlingsprestationen 

hos de större städerna var insamlingsarbetets stora besvikelse, till skillnad från många mindre 

orter där arbetet beskrevs som ”lysande”. Den förordade insamlingsstrategin förklarades vara 

att barnen skulle vara indelade i patruller, om 2 eller 3 pojkar och flickor.
54

 Insamlingen 

skedde alltså med hjälp av landets skolor, och det insamlade materialet löstes vid olika 

insamlingsplatser. 10 % av pengarna för det insamlade gummit gick tillbaka till klassen (för 

klassresor eller annat ändamål för barnens trevnad), resten av pengarna avsattes till 

”välgörande ändamål”. De välgörande ändamål som det syftades på var familjer där pappan 

under längre tid varit inkallad till beredskapstjänst, samt biblioteksverksamhet i landets 
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skolor.
55

 

 

I maj 1942 uttrycktes andra tongångar om 1941 års gummiskotsinsamling, siffrorna hade då 

uppdaterats från 570 ton till 810 ton gummiskrot. Detta gjorde att insamlingen istället 

beskrevs som lyckad. Insamlingen förklarades vara högst nödvändig i och med att Sverige vid 

den här tiden hade stora svårigheter att importera rågummi. Eftersom rågummi var en sådan 

bristvara uppmanades skolungdomen även detta år att insamla rågummi, framförallt på 

landsbygden. Denna insamlade mängd gummi köptes sedan av lokala skrothandlare. 

Uppmaningen utfärdades av statens industrikommission med orden ”Det ni gör – gör ni för 

landet!”
56

 

 

Trots denna omfattande kampanj kring insamling av gummi samlade skolungdomen även in 

annat skrot. Kemiska tekniska fabrikantförbundet hade i början av september 1942 skickat ut 

ett cirkulär som meddelade att landet var i stort behov av ”tubskrot”. För att kunna producera 

tandkrämer och hudkrämer i tuber krävdes det då att de använda tuberna samlades in. 

Skolungdomen uppmanades sköta insamlingen och tjänade då också en slant för sitt arbete. 

Tubcentralen i Stockholm betalade 2 kronor och 50 öre för varje insamlat kilo.
57

 De unga 

gjorde betydelsefulla insatser och den 22 juni 1940 beskrev skribenten exempelvis hur 

samhället under ”dyrtiden” fick omvärdera sakers värde, ”Saker och ting, som man förr 

saklöst kunde kasta bort som avfall, hade nu plötsligt fått värde.” I de nya tankebanorna 

menades barnen och ungdomen vara den samhällsgrupp som hade störst möjlighet att göra 

skillnad. ”När det gäller att uppmärksamma dylika småsaker eller ta tillvara värden, som de 

vuxna kanske anser för ringa att ägna tid åt, då kan barnen göra en betydande insats”. Ett 

exempel gavs på lyckad insamling av skolungdomen, insamlingen gällde tandkrämstuber och 

anordnades vid Stockholms folkskolor. Vidare föreslogs att barnen skulle bli drivande i att ta 

hand om kapsyler till aluminiumbeståndet och vara delaktiga i insamlandet av den svenska 

bärskörden. Förslag gavs om 12 dagars bärplockningslov som vid behov kunde utlysas för att 

frigöra arbetskraft från skolbänkarna. Projektet med insamlandet av medicinalväxter 

omnämndes också som ett viktigt initiativ, vilket ledarna på sommarkolonier och internat 

uppmanades stimulera stadsungdomen till.
58
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7.1.4 Sammanfattning av ”insamling av skrot” 

Barnen och ungdomen fick alltså vara involverade i insamling av både gummiskrot och 

tubskrot. Detta med motiveringen att det behövdes för folkförsörjningen samt att det fanns en 

hacka att tjäna på det för ungas egen del också. I reklamen för insamling av gummi ges av 

industrikommissionen förslag på hur organiseringen skulle kunna gå till. Detta som en hjälp i 

organiseringen, men de som i sista ledet fick i uppdrag att förverkliga planerna var skolornas 

lärare. De unga både belönas och erkänns, bland annat för sin förmåga att se och ta tillvara på 

de små värdena som nämns som ”barnens nationalekonomiska insats”. Organiseringen sköttes 

framförallt av skolan, men också av Sveriges ungdomsberedskap. Läsaren blev av dessa 

artiklar uppmärksammad på vilken värdefull arbetsresurs barnen och ungdomen var.    

7.1.5 Medicinalväxtsinsamling 

De unga uppmuntrades till både insamling och odling, detta så också vid inledningen av 

sommaren 1940. Då gjorde Medicinalstyrelsen ett upprop till Sveriges lärare, där ärendet 

gällde insamling och odling av medicinalväxter. ”Att tillvarataga våra möjligheter på detta 

område är en fosterländsk uppgift, i vilken många frivilliga krafter har tillfälle att medverka”. 

Medicinalstyrelsen menade att insamlingsarbetet skulle ligga de unga nära till hands, varför 

man kontaktade lärarna för att förmå dem att arbeta som insamlingsledare. För att platsa som 

ledare i insamlingskampanjen skulle personen ha kännedom om medicinalväxter samt ”rikare 

fyndorter för sådana”. För den som anmälde sig frivillig via post returnerades en 

organisationsplan med råd och anvisningar för arbetet.
59

 

 

 

Trots att det fanns en tro på de ungas insatser i olika sorters försörjningsarbete var det viktigt 

att arbetet organiseras av vuxna. Försommaren 1940 gav medicinalstyrelsen råd till lärare 

kring insamling av medicinalväxter, allt från hur torkningen skulle göras till vid vilken 

tidpunkt växterna skulle plockas. I SvLt kunde insamlingsledare läsa en förteckning över 

vilka växter som skulle insamlas.
60

 Under sensommaren samma år framgick att många 

ungdomar hade valt att hjälpa till i försörjningsarbetet, i bara medicinalväxtsinsamlingen 

mottog medicinalstyrelsen anmälningar från 1200 klasser. Det förklarades åter igen att ”det ju 

är av vikt att i främsta rummet tillvarata landets egna råvarutillgångar. I händelse av total 
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avstängning utifrån utgör dessa droger en värdefull reserv”.
61

  

 

Hur väl ut föll barnens och ungdomarnas insamlingsåtgärder och försörjningsarbete under 

sommaren 1940 kan man fråga sig? Den 3 augusti 1940 uttryckte Laborator W. Bondeson i 

medicinalstyrelsens materialnämnd, att förråden som det samlades in till den sommaren var 

många gånger större än tidigare års. Erkännandet för detta gavs till husmödrar och skolbarn 

framförallt, och geografiskt var Blekinge, Skåne och Västernorrland flitigast. Renfane- och 

röllekeblommor samt vattenklöverblad hade plockats i stora mängder, och björklöv som 

tidigare hade importerats kunde nu uteslutande fås genom insamlingsåtgärderna.
62

 

 

Skolungdomens insamlingsarbete och organiseringen av detta gick bra, även om arbetet 

ibland blev väl omfattande och svårt att överblicka. Lärarna i skolan både mobiliserade och 

ledde ett stort antal skolungdomar till insamlingsplatser. Arbetet blev så omfattande att det i 

vissa fall ställde till problem. Den 15 november 1941 sammanfattades utfallet av 

medicinalväxtsinsamlingen med beklagande ord. Skolklasser som hade ställt upp på detta 

projekt hade hoppats på att tjäna några kronor till en klassresa eller liknande, men vid 

avlämnande av medicinalväxter fick många nekande svar hos apoteken. Insamlingen hade gått 

så bra att apoteken tidigt hade fått fullt i sina lager vilket ledde till att många plockat växter i 

onödan. Detta skapade irritation hos skolstyrelsen som också menade att betalningen för de 

insamlade växterna skulle vara högre. Efter insamlingsarbetet uttrycktes det negativa 

tongångar från lärare och skolungdom.
63

 

 

Trots den negativa sammanfattningen från 1941 års medicinalväxtsinsamling togs nya tag 

några år senare. Under våren 1945 menades det återigen vara av högsta vikt att ta vara på 

medicinalväxter. För att det skulle vara möjligt uppmuntrades även denna gång 

skolungdomen att finnas med som arbetsresurs. För att de unga skulle fungera som 

arbetsresurs behövde de kompetens i ämnet. Därför uppmanades skolorna av 

skolöverstyrelsen att undervisa eleverna om medicinalväxternas ”utseende, förekomst och 

användning”. De särskilt eftertraktade växterna var kamomill-, fläder, lind-, röllekeblommor, 

backtimjan och maskrosrötter.
64
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7.1.6 Sammanfattning av medicinalväxtsinsamling 

Medicinalstyrelsen var överst i organisationen av medicinalväxtsinsamlingen. De 

uppmuntrade skolungdomen att vara med i insamlingsarbetet men påbjöd också att lärarna 

skulle finnas med som handledare. Skolungdomen stod för insamlingen, för att sedan bli 

upplärda av läraren i hur man torkar de insamlade växterna. Barnen och ungdomen som 

insamlingsresurs togs alltså tillvara på genom kompetensutveckling av ”samlarna”. Den 

tydliga uppmaningen till skolan, var nämligen att utbilda eleverna i vilka medicinalväxter som 

skulle plockas. Detta möjligen för att skolungdomens tidigare insamlingar hållit tveksam 

kvalitet. Som kunnat utläsas tidigare framkommer här en tro på de ungas vilja att hjälpa till, 

men också en förståelse för vikten av handledning för att deras vilja skulle få bästa utfall.  

7.1.7 Insamling av pengar till hjälpverksamhet i Norge 

De insamlade medlen till Norges barn redogjordes för 1940, där det framkom att de 

framförallt användes som livsmedel för de Norska barnen. Tips gavs till skolornas lärare att 

tillhandahålla sparbössor åtkomliga för eleverna, för att det skulle vara lätt att ge. Insamlingen 

motiverades vidare med att skola eleverna i ett solidariskt tänk och skapa ett intresse för 

bevarandet av de nordiska ländernas samhörighet.
65

 Insamlingen till de norska skolbarnen 

skedde emellertid på fler sätt än bara genom rent givande. Över hela Sverige sålde 

skolungdomen norska flaggor för att pengarna för varje flagga skulle gå till skolinsamlingen 

för Norge. Insamlingen föll väl ut eftersom de insamlade medlen uppgick till 200 000 kr på 

ett halvår.  

 

Det föreslogs att pengarna skulle användas till att låta de norska skolbarnen få en betald 

sommarvistelse i Sverige.
66

 Under vintern och våren 1941 gjordes ytterligare en 

sparbössinsamling på Sveriges skolor för Norges barn. Insamlingen var så lyckad att den gav 

482 000 kr ytterligare till Norgehjälpen.
67

 Insamlingarna fortsatte med både hög intensitet och 

kreativitet och den 7 april 1941 anordnade Göteborgs folkskolor en konsert tillsammans med 

Göteborgs orkesterförening. I den stora mässhallen samlades mellan 6000-7000 personer. 

Inkomsterna för 1940 års konsert gick till Finlands nödställda barn medan medlen år 1941 

gick till Norges nödställda barn. Under konserten sjöngs flera sånger på norska och med 

norska melodier. Vid konsertens slut sjöng publiken stående ”Ja vi elsker” för att sedan 
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avsluta med den Svenska nationalsången.
68

  

 

De svenska folkskolebarnen gjorde också året innan en insamling till hjälp för norska barn. 

Dessa fadderbarn stöttades ekonomiskt under ett år med hjälp av de insamlade medlen.
69

 Den 

tidigare nämnda ”Norgenålen” hade under början av 40-talet utformats av skulptören Stig 

Blomberg, där nålen visade två ungdomar som stod förenade i ett handslag. Folknålen bars 

som ett synbart uttryck för den starka sympati som svenskarna kände för det lidande 

brödrafolket. Nålen såldes för en krona, varav cirka hälften av den summan blev direkta 

hjälpmedel för organisationen.
70

 För att insamlingarna till hjälp för de nordiska ländernas barn 

skulle ske på ett effektivt sätt samordnades Rädda Barnen, Hjälpkommittén för Finlands barn 

samt Norgehjälpen. Dessa tre organisationer kom överens om en gemensam insamling för att 

inte skolungdomen skulle få begäran om hjälp från allt för många håll. De tre 

hjälporganisationerna samlades vid inledningen av 1943 under namnet ”Skolungdomens 

nödhjälpsinsamling”. De uppmanade sedan skolungdomen att avstå från 5, 10 eller 25 öre av 

sina fickpengar, till förmån för de nödställda, varje månad under läsåret.
71

 

 

Vid inledningen av 1943 redovisades att 90 000 barn i Norge bespisades varje månad. De 

uttrycktes också att Norgehjälpen även fortsättningsvis behövde 1.5 miljoner i månaden, för 

att kunna hjälpa i samma omfattning.
72

 Vid slutet av 1943 hade upp emot en halv miljon 

måltider serverats de nödställda i Norge sedan starten av Norgehjälpen.
73

 Det fanns också 

tankar om att inte bara bespisa de norska barnen, utan också att ge dessa julklappar. Därför 

uppmanades läsaren av SvLt under december 1943 att skänka 5 kronor till Norgehjälpen. 

Detta för att Norgehjälpen skulle kunna införskaffa julgåvor till de utsatta norska barnen.
74

 

 

Eftersom Sverige hade förunnats undgå krigets faror, uttrycks i SvLt i slutet av 1943, ”ställs 

det därför större krav på svensken att hjälpa sina brödraländer”. Det redogjordes också 

uppmuntrande att ungdomens nödinsamling under det gångna året hade insamlat över 140 000 

kronor.
75

 Genom att elever vid folkskola och läroverk sålde fondens julklappsmärken blev 

insamlingen en verklig framgång sammanfattas det i början av 1944. Som motivation till 
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barnens arbete fanns också prispengar att hämta för den mest framgångsrike försäljaren.
76

 

 

Fler sätt att förmå de unga att vara med i välgörenhetsarbetet uppkom och under maj 1944 

skickade tidningen Lyckoslanten en uppmaning. Skolungdomen uppmuntrades att betala en 

frivillig avgift på 25 öre för att hjälpa en jämnårig nödlidande i någon av grannländerna.
77

 

Insamlingarna hade framgång och under maj 1944 redovisades det att skolungdomens 

nödinsamling passerat 100 000 kronors strecket.
78

  

 

I början av 1945 beskrevs Norge vara svagt försörjningsmässigt efter nästan 5 år av 

ockupation. Sverige påpekades däremot vara starkt i relation till situationen och det enda land 

som hade ett geografiskt förmånligt läge att hjälpa Norge. Svenska Norgehjälpen utspisade 

175 000 personer dagligen under höstterminen 1944, och det fanns förhoppningar om att det 

skulle vara möjligt att öka den siffran till 325 000 under 1945.  Målet var då att nå fram till 

cirka 60 % av Norges skolbarn, samt till 50 000 barn under skolåldern, och cirka 100 000 

gamla. För att detta skulle genomföras önskades ett ekonomiskt stöd på 1.8 miljoner kronor 

varje månad.
79
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7.1.8 Sammanfattning av insamling av pengar till hjälpverksamhet i Norge 

Skolungdomen i den svenska skolan mobiliserades på välgörenhetsvägen för att göra en insats 

för sitt norska brödrafolk. Ungdomarna fick veta att de insamlade medlen skulle gå till 

bespisning av norska skolbarn och i vissa fall även till svenska sommarvistelser för de norska 

barnen. Lärarna fick organisatoriska tips om hur de på bästa sätt skulle förmå de unga att 

engagera sig i välgörenhetsarbetet och att det var av vikt för barnens och ungdomarnas 

fostring att så skedde. Synen på de unga är att de är aktörer i hjälparbetet genom sina 

insamlingar, men de ses också som en grupp som uppmanas arbeta som en del av forstringen 

inför vuxenlivet. De insamlingssiffror som tidningen ger vid handen visar på att de unga 

gjorde ett betydande arbete. Barnen och ungdomarna motiverades av egen vinning, i form av 

prispengar men också altruistiskt genom inseendet av situationens allvar för andra. Utifrån 

artiklarna kan vi också se att insamlingarna inte stagnerade utan snarare stegrade. 

Bespisningarna av norska skolungdomar nästan fördubblades mellan 1943 och 1944, från 

90 000 bespisade år 1943 till 175 000 år 1944.   

7.1.9 Insamling av pengar till Finland 

Vid inledningen av 1940 beskrevs vilken stor summa pengar som insamlingen till 

Finlandshjälpen hade lyckats nå. Det insamlade beloppet uppgick till dryga 6 miljoner kronor, 

vilket uttrycktes vara bra men för lite i relation till det behov som fanns. Var och en 

uppmanades att ge cirka 1 ½ % av sin årsinkomst till saken liksom företag också uppmanades 

att ge, fastän i deras fall mellan 5 – 10 % av normal årsvinst.
80

 

 

Under vintern 1940 arbetade många svenska skolor med insamlingar till Finlandshjälpen. En 

pojke berättade om hur han på deras skola haft julfestaktiviteter och försäljning av kaffe, 

smågodis och fika, dessa pengar gick alla till Finlandshjälpen. Pojken berättade också vidare 

hur de arrangerat en skidtävling på skolan, där anmälningsavgiften gick oavkortat till 

Finlandshjälpen.
81

 

 

Insamlingarna till Finland gick bra men läsaren av SvLt uppmuntrades vid början av 1940, att 

försöka komma på hur det skulle kunna ges litet extra stöd till Finland. Finland som menades 

behöva både soldater och jaktplan.
82

 Under 1940 samlade Sveriges skolbarn in cirka 500 000 

                                                 
80

 SvLt 1940: 23/2, s. 98 
81

 SvLt 1940: 2/3, s. 242 
82

 SvLt 1940: 9/3, s. 276 



29 

 

kr vilket redovisades ha använts till hem åt cirka 700 mödrar med barn.
83

 Det frågades också 

efter pengar för att kunna erbjuda de finska barnen sommarvistelse i Sverige.
84

 

7.1.10 Sammanfattning av artiklar gällande insamling av pengar till Finland 

Det framgår tydligt utifrån hur väl insamlingarna gått att det fanns offervilja både bland elever 

och lärare. Det fanns kreativitet i hur insamlingarna skulle gå till, vilket skapade trevliga 

insamlingsaktiviteter som de unga tycks ha uppskattat vilket då också högst sannolikt bidrog 

till deras engagemang. De engagerade arbetade med vetskapen om att de insamlade pengarna 

skulle gå till soldater och jaktplan, men också till hem och sommarvistelse i Sverige för de 

finska skolbarnen.   

7.2 Unga i jordbruk 

Samhället ville på många sätt ta tillvara på barnen och ungdomarna som arbetsresurs. Ett 

exempel är en radioapell om de unga i jordbruksarbete av agronom Sigurd Svensson i slutet 

av 1939. Sigurd menade att de ungas lantbruksklubbar var en viktig faktor i strävandet efter 

en ökad produktionsinsats från barnens och ungdomens sida. Trots att Sverige inte var i ett 

läge av krig, menades det att strävandet efter att ”hålla nöden borta” var oerhört viktigt. Detta 

eftersom att det var svårt att veta hur tillgången av livsmedel skulle se ut i Sverige under 

kriget. Agronomen föreslog att de unga skulle syssla med grönsaksodling för att lindra en 

”beklaglig brist i landets nuvarande kosthåll”. Det gavs också exempel på goda initiativ hos 

ungdomarna som redan gjorts, bl a hade några ungdomar fött upp grisar, som de sedan sålde 

till slakterier. JUF menades ha en viktig roll i försörjningshänseende men också ifråga om de 

ungas fostran.
85

 JUF växte fram under första världskriget som ett ansvarstagande från de 

ungas sida att ta sitt ansvar i fråga om folkförsörjning och utbildning. Denna funktion fyllde 

den under hela krigstiden. Det menades vara viktigt att barnen och ungdomarna fanns med 

och tog hand om Sveriges resurser men också att de unga förstod sin roll för landets framtida 

försörjning. JUF användes vidare som en motvikt mot de tendenser som fanns bland äldre 

tonåringar att flytta in till staden och jobba inom industrin. JUF menades ha en viktig 

uppfostringsroll i samhället där ungdomarna enligt skribenten börjat bli mer och mer ”flyktiga 

och nöjeslystna”. Lösningen på denna de ungas moraliska nedåtgång menades JUF ha, genom 

att organisationen väckte känslan av kärleken till jorden och fosterlandet hos barnen och 
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ungdomarna.
86

 

 

I Vilhelmina fanns ett samarbete mellan JUF och skolan som syftade till att skapa 

köksväxtsodlingar. Samarbetet hade fungerat bra under den tid fram till 1942 som det varit 

aktivt. JUF:s självständiga arbete fungerade annars så att varje medlem bad om att få en bit 

mark av landet hemma. Denna mark brukade eleven med hjälp av råd från handledaren. 

Skolan i Vilhelmina erbjöd också att upplåta en del av sin mark för ett litet kollektivland på 

skolgården.
87

 

 

I maj 1942 uttryckte en skribent i tidningen sin upprördhet, över att elever fick undervisning i 

allt från maskinskrivning till slöjd och idrott på bekostnad av trädgårdsskötseln. Det menades 

att trädgårdsskötseln var ett av de mest grundläggande ämnena och särskilt viktigt i de 

ransoneringstider som var 1942. Skribenten menade att det skickades dubbla signaler när det 

dels uttrycktes att grönsaker var ovärderliga och skulle tas hand om, samtidigt som eleverna i 

skolan inte fick lära sig hur man gjorde. Detta ansågs vara ett problem.
88

  

 

Vid slutet av sommaren 1941 uppmanade Skolöverstyrelsen skolorna att fortsätta hjälpa till i 

fråga om folkförsörjningen. Lärarna påbjöds att samordna eleverna i arbetsinsatser, och att 

uppmuntra eleverna till insatser i jordbruket under loven.
89

 Detta gjordes också, och behövdes 

eftersom behovet av arbetskraft på jordbruken var stort sommaren 1942. Jordbrukarna ropade 

efter arbetskraft och ropen besvarades av omkring 10 000 ungdomar via den offentliga 

arbetsförmedlingen. Ungdomarna gjorde då frivilligt jordbruksarbete där insatserna 

framförallt fokuserades till skördetid.
90

 År 1942 mognade alla sädeslagen ungefär samtidigt, 

vilket ledde till att arbetsbelastningen blev väldigt hög, och koncentrerad till mitten av 

september. För att hjälpa till med skördearbetet fick skolungdomen, som tidigare nämnt, 

möjlighet att ta ut ”arbetslov” och lämna skolan under 3 veckor. Bara i Malmö-området 

hjälpte cirka 1200 skolungdomar till med skördearbetet. Denna arbetsresursfördelning skedde 

från skolan via den offentliga arbetsförmedlingen till den lokala bonden.
91

 I de jordbruksläger 

som anordnades under somrarna samlades ungdomarna en månad eller mer på given gård, för 

att hjälpa till med betgallring, bönhackning, torvupptagning, skördearbete och liknande. 
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Lägren innehöll oftast kring 12 deltagare för att gruppen skulle vara hanterbar, men också nog 

stor för att göra en betydande insats. Många olika yrkesgrupper hade stått som ledare för 

dessa jordbruksläger, men den mest eftertraktade yrkesgruppen som ledare på lägren var 

geografilärare. Detta eftersom att det menades att det då blev en bra blandning av praktiska 

erfarenheter i naturen och teoretiska kunskaper om naturen. Exkursioner i naturen kunde då 

också lätt anordnas. Ledaren fick ett arvode på 5 kronor per dag.
92

  

7.2.1 Sammanfattning av unga i jordbruk 

JUF:s roll i samhället verkar bara ha varit positiv. De fick positiva ordalag kopplade till sig i 

flertalet artiklar, gällde det inte försörjningsarbetet gällde det deras uppfostrande arbete och 

positiva ideal med inverkan på de övriga unga. JUF gick hem i alla led och fick därför 

exempelvis möjlighet att samarbeta med skolan. De röster som yttrades i artiklar uttryckte 

vidare att det skulle kunna ha gjorts mer från skolans sida, av liknande insatser som JUF 

gjorde. Lärarna blev av artiklarna uppmuntrade att inspirera skolungdomen till 

lantbruksarbete, särskilt under loven. Ungdomen besvarade det stora behovet av arbetskraft 

som fanns inom jordbruket. Elevernas terminer kunde tendera att se annorlunda ut, nu när det 

var tillåtet att ta ledigt upp till 3 veckor för försörjningsarbete. Det säger både någonting om 

vilka stora behov som fanns, och vilken viktig arbetsresurs ungdomen ansågs vara. När 

ungdomens insatser utvärderades handlade utvärderingen mycket om betydelsen av 

ungdomens direkta arbetsinsats, men också den fostring av de unga som arbete innebar.    

7.3 Sveriges ungdomsberedskap och de ungas övriga insatser 

Sveriges ungdomsberedskap grundades den 22 februari 1942 med ändamålet att uppmuntra 

den svenska ungdomens vilja till insatser för folkförsörjningen. Detta gjordes i samarbete med 

många av landets ungdomsorganisationer, samt statens arbetsmarknadskommission och 

statens livsmedelskommission.
93

 Nedan följer analys av ungdomsberedskapen, dess 

organisation, arbete och bemötande från ”vuxenvärlden”.  

 

I december 1941 träffades ett 40-tal ungdomsförbund för sammanträde i Stockholm. Frågan 

som förbunden samlades kring gällde ”bildandet av ett samarbetsorgan med uppgift att 

samordna och intensifiera ungdomens vilja till arbetsinsats i olika beredskapsuppgifter.” 

Verksamheten ville man driva under beteckningen ”Sveriges ungdomsberedskap”.
94

 Sveriges 
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ungdomsberedskap som kom att innefatta större delen av Sveriges ungdomsorganisationer 

startade sedan en insamlingstävling, i samarbete med Skolöverstyrelsen, livsmedels-, 

arbetsmarknads- och bränslekommissionerna samt medicinalstyrelsen. Denna 

insamlingstävling riktade sig till landets ungdom under 15 år, och syftade till att vara en kraft 

i försörjningsarbetet. Ungdomarna fick all information som de behövde om tävlingen i en 

broschyr vid namn ”Samla i ladorna”. I anslutning till denna broschyr uppmuntrades också 

lärare, ungdomsledare och föräldrar att slå ett slag för saken.
95

 

 

Framsidan av tidningen den 28 februari 1942 smyckades med en dikt av Bo Bergman. Kanske 

valdes just den dikten med tanke på Sveriges ungdomsberedskaps bildande bara dagarna 

tidigare.   

 

Hör landets ord till dig: Var med och hjälp att bygga upp vår fred och frihet här 

i gamla Norden. Säg ej att du har ont om råd, det är ej något storhetsdåd, de 

kräva av dig maningsorden. Råd har du om du bara vill – men inte råd att 

släppa till en enda bit av fosterjorden. Var med, var med! Din andes makt är 

dömd till tystnad och förakt och seklers arv förspillt på stunden, kan det ej sättas 

hårt mot hårt. Få vi ej kalla Sverige vårt, då mörknar hela himlarunden. Om 

frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring, så bygg den på den 

säkra grunden.  

 

Klart var alltså att barnen och ungdomen uppmuntrades och förväntades delta i arbetet för 

fosterlandet. Våren 1942 beskrevs Sveriges ungdomsberedskaps funktion som nav för alla 

Sveriges ungdomsorganisationer, med det syfte att de skulle mobilisera de unga till 

försörjningsaktiviteter under krigstiden. Sveriges ungdomsberedskap använde sig av 

kompetensen inom JUF, och uppmuntrade och gav uppgifter till Sveriges skolungdom mellan 

10-15 år att odla potatis och grönsaker. För att genomföra detta lät de trycka broschyren 

”Unga odlare”. Huvudsyftet med detta arbete var att få till stånd livsmedelsproduktion, men 

det fanns också en fostrande och utbildande tanke med i projektet.
96

 

Ett stort antal jordbruksläger planerades inom Sveriges ungdomsberedskap, ”så gott som 

kostnadsfria”, där gårdens befäl och en jordbruksutbildad ledare var huvudledarna på lägret. 

Även scouter höll jordbruksläger där varje deltagare fick 50 kvm var att odla, grönsaker och 
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potatis. Mer än 500 unga odlare anmälde sig i Halmstad för 1942 års sommarläger. I Uppsala 

uppmanades alla studentskor att hjälpa till i jordbruket under sommaren.
97

  

 

Våren 1943 inventerade ungdomsberedskapen sina medlemmars aktiviteter för det gångna 

året. Över 10 000 ungdomar hade arbetat med frivillig luftbevakning, 12 000 ungdomar på 

arbetsläger inom jordbruket, 9000 i tjänst på jordbruk under längre tid av sommaren. 1 ½ 

miljon liter insamlade bär hade samlats in och 11 000 unga odlare hade engagerat sig. Dessa 

siffror var Sveriges ungdomsberedskap tillfreds med, och i redogörelsen för insamlingarna 

1942 uttrycktes att de var ett; ”Värdefullt bidrag till vår folkförsörjning”. För att mobilisera de 

unga användes bland annat ett flygblad betitlat ”Välj din uppgift”. I flygbladet redogjordes för 

ett antal arbetsuppgifter som passade ungdomen, till exempel luftbevakning, jordbruk, 

torvhantering och odlingsverksamhet. Luftbevakaren skulle ha fyllt 17 år, men vid behov 

kunde även 16-åringar vara tänkbara. Luftbevakargrupper fick gärna bildas redan i skolan 

innan anmälan. För att hjälpa till inom jordbruket skulle personen vara 16 år och kunna 

tjänstgöra i åtminstone 4 veckor, Länsarbetarnämnden fungerade som mellanhand.
98

  

 

De ungas arbetsinsats behövdes, eftersom det årligen var värden för uppskattningsvis miljoner 

som gick till spillo i form av bär, ersättningsfoder och spillved. Därför anordnade Sveriges 

ungdomsberedskap sin insamlingstävling, ”Rikstävlingen”. Arrangörerna ville också 

poängtera att tävlingen inte bara hade ett materiellt syfte, den hade också betytt mycket för 

kamratskap och osjälviskhet. Det lyftes också fram att det inte nödvändigtvis behöver vara 

krigsår för att ungdomsberedskapens ideal skulle gälla.
99

 Även år 1944 höll 

Ungdomsberedskapen sin rikstävling, där alla som var 16 år eller yngre fick vara med och 

tävla. Några av grenarna i tävlingen var, skrotinsamling, potatis- eller köksväxtsodling, 

insamling av kottar, bär, spillved och medicinalväxter, men också sparandet av pengar.
100

 

Ungdomsberedskapen höll också en hösttävling 1944 som framförallt fokuserade på 

skrotinsamling. Industrin hade vid den här tiden stor efterfrågan på skrot framförallt i form av 

metall, gummi och glas. Därför skulle tävlingen handla om att de unga skulle samla 

nödvändigt skrot, för att sedan sälja det till skrotupphandlare. Pengarna som de sedan fick in 

efter att de sålt det insamlade uppmuntrades de att spara i banken, för att sedan även kunna 
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vinna Ungdomsberedskapens spartävling.
101

 

 

SvLt gav uppdateringar från Sveriges ungdomsberedskaps rikstävling, bland annat om hur väl 

den ledande 13 årige pojken hade utfört tävlingen. Det redogjordes nämligen för att han 

samlat 3877 kilo järnskrot, sålt metallskrot för 65:50, tomglas för 58:50 och arbetat i 534 

timmar med att repa lin på ett stort område. Vidare hade pojken odlat köksväxter på ett drygt 

90 kvadratmeter stort område, samlat 3 kubikmeter spillved och plockat 50 liter lingon.
102

 De 

siffrorna ger en indikation om vilken arbetsinsats barnen och ungdomen gjorde. Vinnarpriset 

var en resa till Stockholm med mottagande av pris ur Kungens hand; ett porträtt på Kungen 

med dennes autograf.
103

 

 

Ungdomsberedskapens rikstävling skulle gå av stapeln även år 1945 med 17 olika grenar. Det 

poängterades att även om de insamlade pengarna skulle komma att ges som gåvor räknas de 

ändå i statistiken. Gummiskrotsinsamling prioriterades i tävlingen.
104

  Trots att det fanns 

många engagerade ungdomar som ville arbeta ideellt för landets försörjning, krävdes ofta 

någon extra motivation för att engagera de unga i större utsträckning. I maj 1941 ges det 

förslag till skolöverstyrelsen om hur positivt det vore om skolöverstyrelsen kunde anordna en 

insamlingstävling. Där skulle den svenska skolungdomen tävla mot den finska i frågan om att 

insamla mest ”nyttigheter i sommar”. Skolöverstyrelsen hade förklarat sig vara mycket 

intresserad, men hänvisade initiativet till bränslekommissionen.
105

 Förslaget gick vidare och i 

juli 1942 framgick att finska Talkoungdomen och Svenska ungdomsberedskapen hade 

utmanat varandra i en riksinsamling. Tävlingsgrenarna var; Bärplockning och Insamling av 

ersättningsfoder som löv, vass och starr. Landskampen slutade i seger för den finska 

Talkoungdomen.
106

 

 

I slutet av 1941 publicerade SvLt en serie artiklar, vars syfte var att fästa ”lärarnas 

uppmärksamhet på rörelser och organisationer med olika program men med den gemensamma 

strävan att samla ungdomen.” I artikeln intervjuades några flickor i en URK-förening (Unga 

Röda Korset). De sydde kläder till fattiga i Norrland och tyget betalade de själva. Det kostade 

10 öre att bli medlem i föreningen och varje månad samlades samma summa in. Pengarna fick 
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de genom att arbeta hemma eller genom att spara veckopengen. De områden som ungdomarna 

övade sig i var ”sjukvård med praktiska övningar i förbandsläggning och olycksfallshjälp.” 

Syftet med organisationen var att barn från olika länder skulle ”lära känna varandra och bli 

goda vänner trots avstånd och rasolikheter”. Därför hade de också ett måtto som löd ”Vi har 

vänner runt hela världen”. En lärare som intervjuades beskrev hur viktig URK var som 

organisation, både för hygien och sunt levnadssätt, men också för disciplin och moral. 

Lärarinnan återgav som ett exempel på organisationens moral vad en elev hade sagt, ”Att du 

inte skäms att ljuga, du som är URK:are”. Organisationen hade vid den här tiden vuxit till 

1700 medlemmar.
107

 

 

Det var dock inte bara Röda korsets ungdomsorganisation som hade vuxit under krigstiden. 

1944 hade scoutrörelsens antal vuxit till 75 000 vilket innebar en fördubbling på fem år. 

Scoutingens ideal beskrevs vara ädla och eftersträvansvärda för Sveriges ungdom i den tid 

som då var. Den menades leda de unga till ett gott arbete som inte grundade sig på ett tänk av 

”du ska” eller ”du får inte” utan ”jag vill”.
108

 Eftersom ungdomsorganisationerna var på 

framfart både antalsmässigt och till insatser, gav Ungdomsvårdskommittén under sommaren 

1944 ett förslag till justitieministern. Förslaget gällde ekonomiskt stöd åt de ungas 

föreningsliv. Anledningen till att ungdomsorganisationerna skulle stödjas ekonomiskt, var 

enligt Ungdomsvårdskommittén ”den stora betydelse som måste tillmätas 

ungdomsorganisationernas arbete”. Enligt kommitténs beräkningar tillhörde 40 % av alla 

Sveriges ungdomar mellan 13-25 år någon frivillig förening. Detta medlemsantal menades 

vara positivt, men långt ifrån så många som skulle kunna vara med, om lokaler och tillgångar 

skulle funnits i större utsträckning.
109

  

 

De unga såg vikten av sina insatser. Det var en av anledningarna till att Folkpartiets 

ungdomsförbund gav ecklesiastikministern (utbildningsministern) ett förslag, om att låta 

engagemang i ungdomsorganisationer vara meritgivande. Meriterna skulle framförallt vara 

värdefulla när det gällde sökandet av lärartjänst senare i livet.
110

  

 

Det visade sig senare att detta erkännande till ungdomens insatser under kriget också fanns på 

så högt plan som vid förhandlingsborden i riksdagen. Vid 1945 års riksdag sänktes 
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rösträttsåldern från 23 till 21 år, som ett erkännande för ungdomens insatser under kriget.
111

  

Statsminister Tage Erlander skrev också efter ungdomsberedskapens avslutande 1949 att 

rörelsen ”varit något av en moralisk väckare för Sveriges ungdom”.
112

 Vitsorden för de ungas 

insatser var alltså många och goda.  

7.3.1 Sammanfattning av Sveriges ungdomsberedskap 

Bildandet av Sveriges ungdomsberedskap skedde med anledning av de oroliga tider som 

rådde. Många ungdomar engagerade sig och samarbetet med vuxenvärlden i form av 

Skolöverstyrelsen och andra kommissioner fungerade bra. Skolöverstyrelsen hade en god syn 

på barnens aktiviteter inom Sveriges ungdomsberedskap och ville därför stötta arbetet, vilket i 

sin tur gav mer legitimitet och erkännande till organisationen. JUF som innefattades av 

Sveriges ungdomsberedskap uppmanade 10 till 15 åringar att odla, vilket visar på att ansvaret 

för försörjningsarbetet förväntades från både barn och ungdomar. Om personen blev ungdom i 

och med 13 års ålder och inte tilläts arbetsmarknaden förrän då ser vi trots detta att det även 

sågs positivt på barns beredskapsarbete. Synen på mer krävande och tungt arbete var att den 

skulle utföras av äldre ungdomar, att ha fyllt 16 var exempelvis ett krav för att arbeta med 

luftbevakning eller jordbruk. Sveriges ungdomsberedskap gjorde omfattande insatser i allt 

från bärplockning till luftbevakning. Att skolan också erbjöd lov upp till 3 veckor åt de unga 

för att fortsätta arbetet på samma sätt, säger något om att insatserna uppskattades av 

samhället. Sveriges ungdomsberedskap själva uttryckte att de insatser som de gjorde utfördes 

av två anledningar. Först och främst för folkförsörjningen men de goda idealen som 

kamratskap och osjälviskhet skulle heller inte glömmas. Både ungdomens inställning och 

insatser ställde sig samhället bakom på alla nivåer ända upp till Kungen i form av delaktighet 

i Rikstävlingen. De goda vitsorden kring barnen och ungdomens arbete gjorde att 

Ungdomsvårdskommittén gav ett förslag till regeringen om ekonomiskt stöd till 

ungdomsorganisationerna. Folkpartiets ungdomsförbund kände troligtvis också råg i ryggen 

från de goda erkännandena ungdomsorganisationerna getts, när de föreslog att engagemang i 

ungdomsorganisationer skulle vara meritgivande.  

7.4 Beredskap under lov och friluftsdagar 

Sen vinter 1940 hade det svenska folket börjat inse krigets utbredning och en skribent i SvLt 

menade att ”regeln bör vara, att ungdomen förutom åt sportslig härdning ägnar ferietiden åt att 

skaffa sig färdigheter på andra områden, där de kan komma att behövas.” Vidare föreslogs att 
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marslovet skulle bli ett lov av förberedelser med kurser och övningar i luftskydd, skytte, 

djurskötsel med mera. Aftonbladet å andra sidan var inte lika entusiastiska över det förslaget 

utan ville att lovet skulle vara en beredskapstid för hemmen, där fokus skulle ligga på 

föräldrarnas uppfostran av sina barn. Ytterligare en åsikt kring lovets syfte yttrades via radion 

av undervisningsrådet Ruben Wagnsson, som menade att skolungdomen inte skulle ”släppa 

kontakten med böckerna” under lovet. De unga skulle också uppmuntras att lyssna på 

skolradion när tillfälle gavs.  

 

Varför detta lov diskuterades flitigt var för att det var första gången skolan utlyst lov mitt i 

terminen, därför avslutade tidningen med att skriva ”Det blir av intresse att ta del av såväl 

lärares som elevers erfarenheter från detta mittermins lov – det första i sitt slag.”
113

 Under det 

sista lovet året 1940 meddelade utrymningskommissionen skolorna att ”beredskap bör iakttas 

beträffande skolbarnens eventuella utrymning även under instundande julferier.” Lärarna och 

eleverna skulle lämna uppgifter till skolledningen om deras adress under lovet. Detta skulle 

fylla sitt värde ifall situationen förändrades och evakuering skulle behöva ske.
114

 I början av 

1941 förklarades att skolöverstyrelsen önskade att de återstående friluftsdagarna för 

realskolan och gymnasiet skulle användas för beredskapsövningar. Skolorna uppmanades att 

”hela återstoden av det högsta medgivna antalet friluftsdagar uttages, samt att 

beredskapssyftet med dessa dagar i möjligaste mån tillgodoses.”
115

  

7.4.1 Sammanfattning av beredskap under lov och friluftsdagar 

Det som tydligt framgår är att det fanns ett intresse kring barnens och ungdomens insatser 

varför det pågick diskussion kring vad de ungas lov och friluftsdagar skulle användas till. 

Både arbete, utbildning, beredskapsövningar och uppfostran fanns som föreslagna alternativ 

på vad de unga bäst borde använda sin tid till. Att elever och lärare skulle rapportera in till 

skolan var de befann sig, även under lovet, visar på hur skolan tog ansvar för den 

organiserande rollen även efter skoltid.    

7.5 Resonemang kring hur skolan kunde användas i beredskapsarbetet 

I en skrivelse från adjunkt Nils Hallbeck till skolstyrelsen, menade han att ”inte bara för 

lärarna utan också för eleverna framstår skolarbetet för tillfället som oväsentligt, nästan 

meningslöst.” Nils lösning på detta uttrycktes vara att omedelbart anordna förberedande 
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militär utbildning för alla pojkar från 14 års ålder. Detta förslag växte fram hos Nils när han 

höll en hemvärnskurs för 130 skolungdomar i Jönköping under mitterminslovet. Han beskrev 

pojkarnas ”ansvarskänsla och villighet att bidra till att stärka beredskapen”, och använde det 

som motivering till krav på en fortsatt utbildning. Lärarna påbjöds vara utbildningsledare och 

elever från landstormens ungdomsavdelning befäl och instruktörer. ”Utbildningen bör pågå 

dagligen eller ett visst antal dagar i veckan istället för eftermiddagslektionerna. 

Förmiddagarna kan användas åt vanligt skolarbete.”
116

  

 

Vid slutet av 1940 gjordes beskrivande exempel över hur Danmark och Frankrikes 

skolundervisning förändrats under kriget. Danska och Franska skolstyrelser uppmanade vid 

den här tiden sina lärare ”att medverka till fostrandet av en ungdom, som kan och vill bygga 

vidare på fädernas tusenåriga kulturarv”. Detta skulle ske genom verktyg som psalmer och 

sånger samt i historia och diktning. Med dessa länder som förebilder påbörjade skribenten 

utreda hur den svenska skolan bör agera. De nationella värdena lyftes som något värt att 

förankra djupare.  Det konkreta arbetet för att förankra de nationella värdena, menades göras 

bäst genom ”en djupare förankring i svensk kultur, ett tillvaratagande av våra andliga resurser, 

en intensifierad intellektuell, moralisk och fysisk fostran.”
117

  

 

Det menades att man noga bör undvika det likriktade uppfostringsarbetet som var gällande i 

de totalitära staterna och att de unga istället skulle fostras i de demokratiska begreppen.  

Ett exempel gavs för hur en lärare hade arbetat med eleverna under hösten 1939, eleverna 

hade skrivit uppsats utifrån ämnet ”Vi bereder oss att försvara hembygden.” Litteraturläsning, 

modersmålsundervisningen samt historieämnet, lyftes som ämnen som särskilt borde betonas 

i undervisningsarbetet. Nykterhet, sparsamhet och sunt friluftsliv, lyftes som 

eftersträvansvärda dygder. De högsta livsvärdena som eleverna skulle uppmärksammas på var 

de: religiösa, etiska och estetiska, fosterländska och nationella. Undervisningen skulle 

”framhålla, att Sveriges framgång, ära, frihet, självständighet beror på den enskildes insats, på 

dagens gärning just nu.”
118

 Under höstterminen 1942 utförde 54 800 ungdomar över 150 000 

dagsverken inom olika områden av folkförsörjningen.  Av de 156 300 ledighetsdagar som 

tagits ut av skolungdomen användes 113 400 till jordbruksarbete, 39 400 till annat arbete till 

betydelse för folkförsörjningen (till exempel bärplockning) och 3500 till frivillig 
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luftbevakning.
119

  

7.5.1 Sammanfattning av hur skolans användes i beredskapsarbetet 

Att låta skolungdomen från 14 års ålder fokusera hälften av sina skoldagar på militär 

utbildning hörde till de mer extrema tankarna i den ovan nämnda diskussionen. Trots detta var 

det inte ovanligt att framställa åsikter om att inskränka skolan för beredskapsarbetets 

utbredande i skolåldern. Det uttrycktes också exempel på hur de andliga resurserna skulle tas 

tillvara på, vilket också säger något om att beredskapsarbetet hade en bredd som inte bara lade 

materiella förväntningar på skolungdomen.  

7.6 Diskussioner kring de ungas insamlingsarbete 

Styrelsen för Sveriges folkskollärarförbund bad skolöverstyrelsen att de skulle reglera 

folkskoleelevers deltagande i offentliga insamlingar. Elevernas deltagande i insamlingar 

menades bara få ske på skolöverstyrelsens medgivande. Det uppmanades vidare att det skulle 

stadgas en minimiålder för vilka elever som fick delta.
120

  

 

Våren 1943 utfärdade stadsfullmäktige i Halmstad ett förbud för barn under 12 år att sälja 

välgörenhetsmärken, blommor eller liknande. Socialstyrelsen och barnavårdsnämnden ställde 

sig på stadsfullmäktiges sida till skillnad från länsstyrelsen som ville att ett undantag skulle 

göras för 1 maj-blomman. Stadsfullmäktige själv hänvisade till Stockholm där ett sådant 

förbud redan gällde utan undantag för 1 maj blommor.
121

 Efter diskussioner gav 

Skolöverstyrelsen i mars 1944 till sist medgivande om att ”Fredsblomman” skulle få säljas, 

mellan 13-22 maj av skolungdom i åldern 12-16 år.
122

  

 

7.6.1 Sammanfattning av diskussioner kring de ungas insamlingsarbete  

Från flera av samhällets höga poster kom under krigstiden åsikter om att barn inte borde dras 

med i försäljnings- och insamlingsarbete under kriget. De unga uppmuntrades till detta, men 

när barnen i små åldrar deltog ansågs försäljningen felaktig. Dessa resonemang ledde till att 

försäljning av välgörenhetsmärken förbjöds på många håll. Av diskussionen förstås att 12 år 

anses vara den en för ung ålder för att godkännas utföra försäljningsarbete.  
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7.7 Ungdomens insatser i försvaret 

Det beskrevs hur en rekrytering till framförallt luftbevakningen pågick, ”Syftet är främst att 

genom rekrytering av frivilliga bland arbetslösa, studenter, lärare, skolungdom och annan 

disponibel arbetskraft ersätta dem, som behövs inom näringslivet”. Skrivelsen vände sig 

framförallt till de män och kvinnor som trodde sig uppfylla de fysiska och andliga krav som 

skulle komma att ställas på dem. En särskild vädjan riktades mot de lärare och elever som 

gick på sommarledighet och därför hade möjlighet att frivilligt ställa upp. En viss ersättning 

skulle utbetalas för tjänstgöringen. De som ännu inte hade kallats till någon försvarsuppgift 

uppmanades att göra en insats med motiveringen ”Det är en skyldighet mot fosterlandet.”
123

  

 

Vid inledningen av år 1940 fick General Erik Testrup posten som ordförande i föreningen för 

”främjande av skolungdomens vapenövningar”. Generalen ville att militärövningar vid 

läroverken skulle återinföras. I förslaget ingick att ungdomen skulle tränas i skjutövningar 

med gevär och kulspruta. För en smidig övergång skulle dessa övningar kunna anslutas till 

skolornas friluftsdagar. Instruktörer skulle rekryteras från lärarkåren, frivilliga skyttet och 

landstormen.
124

 Regeringen gav ett förslag gällande värntjänstutbildning för skolungdomen. 

Grunden för värntjänstutbildningen skulle vara en systematisk fysisk fostran. Alla ungdomar, 

även folkskolans elever planerades vara med i värntjänstutbildningen. De elever som gick 

vidare till förvärvsarbete direkt efter folkskolan skulle få utbildningen via hemvärnet. I 

förslaget låg också att hålla friluftsdagar med beredskapsövningar även i folkskolan.
125

  

Beslutet som riksdagen fattade sommaren 1941 innebar att skjutövningar i skolan skulle vara 

frivilliga och bara förekomma i gymnasiets tre sista årskurser.
126

 I början av 1944 utgick en 

påminnelse om att alla svenska 15 åringar skulle mönstras, detta hade stadgas i en kungörelse 

som trädde i kraft med omedelbar verkan. Året innan hade en beredskapsmönstring gjorts, 

vilken vid denna tid beslutades skulle fortsätta årligen. Syftet var att få uppgifter om antalet 

arbetsdugliga unga, samt hur många som fanns tillgängliga för hemorts- och 

frivilligförsvaret.
127

  

 

7.7.1 Sammanfattningar av ungdomens insatser i försvaret 

Under sommaren 1940 söktes det folk inom luftbevakningen och äldre ungdomar 
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uppmanades hjälpa till under ledighet. Luftbevakningen hade inte intresse för de lägre 

åldrarna utan satte sin tilltro till gymnasiets högre år och dessa önskades endast under deras 

ledighet. Föreningen för skjutsövningarnas införande däremot sökte införa skjutövningarna 

under skoltid och ned till folkskoleåldern. I detta skulle skolan ha en organiserande roll med 

lärare och personer från frivilliga skyttet som handledare på skjutbanan. Diskussionen om 

dessa skjutövningars vara eller inte vara inom skolundervisningen pågick under 1940 för att 

sedan landa i ett beslut vid slutet av året. Beslutet innebar att skjutövningarna skulle vara 

frivilliga och endast förekomma i gymnasiets tre sista årskurser. Detta tyder dels på Sveriges 

demokratiska hållning i fråga om frivillighet men också Sveriges värnande om barnen i och 

med att ingen folkskoleungdom skulle befatta sig med skjutövningar ens på frivillig basis 

inom skolans väggar.  

7.8 Evakuering av skolungdom under sommarlovet 

Den andra december 1939 uttrycktes det av insändarskribenten efter evakueringsdiskussioner 

vad dumt det vore att tvångsevakuera befolkningen vid fredstid. Anledningen till det menar 

skribenten vara för att det inte finns tillräckligt med pedagogiska, hygieniska, eller 

skyddsmässiga skäl för detta. Vidare drogs en jämförelse till Tyskland som trots involvering i 

krig inte tvångsevakuerat sina invånare utan snarare gett möjlighet till evakuering för de som 

önskar.
128

  

Vid inledningen av sommaren 1940 redogjordes det för att regeringen hade tagit beslut om 

förslaget att låta stadens skolbarn evakueras till olika lantboenden eller sommarkolonier. De 

föräldrar som hade en årsinkomst som understeg 700 kronor var helt befriade från 

omkostnaderna kring evakueringen.
129

  

 

Sommaren 1940 gjordes precis som planerat en skolbarnsevakuering, som sedan kom att 

diskuteras. Evakueringar från staden till landet gjordes av många större städers skolungdom. 

Detta gjordes för att ge de unga en stärkande sommarledighet borta från den instängda staden. 

Utrymningskommissionen skötte praktikaliteterna. En av anledningarna till evakueringen var 

också att de unga skulle vara på säkert avstånd från staden, ifall krig skulle utbryta under 

sommarmånaderna.
130

 Händelsen sammanfattades och här följer de grova dragen av 

evakueringsdiskussionen. Skribenten på ledarsidan den 2 november lyfte fram att utfallet för 

sommarens skolbarnsevakuering hade varit god, anledningen till detta menades vara de 
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många lärare som ställt upp på sommarkolonierna.  

 

Utöver lärarna hade också sommarens fina väder varit en stor anledning till den lyckade 

aktiviteten. När detaljerna synades framkom däremot en del nackdelar, exempelvis bristen av 

hygien på kolonierna. Skribenten påpekade det positiva med denna skolevakuering, men att 

den privata evakueringen är den viktigaste.
131

 I ytterligare en sammanfattning från november 

1940 poängteras att det är viktigt att skilja på om man endast utvärderar projektets 

evakueringslogistik eller också kvalitén sommarkolonierna. Ur evakueringssynpunkt hade 

tidningens tidigare artiklar varit nära ense om att projektet fungerade bra. Det som det 

däremot rådde olika åsikter om var ordningen på förläggningarna under tiden som de unga 

skulle bo där. Denna sommar var en solig sommar vilket också underlättade projektet, till 

nästa år uttrycktes det att det vore av högsta vikt att planera för regnväder också. Det skulle 

också läggas mer krut på att uppmana till en privat evakuering.
132

  

Även i slutet av 1941 fortsatte diskussionerna om hur folket borde agera om eller när kriget 

kommer. Det uttrycktes som ett problem för folket att stanna i staden under det att kriget 

rasar. Det menades att det skulle bli psykiskt påfrestande för de boende att vandra ned och 

upp från skyddsrummen efter varje anfall, särskilt för barnen. Bättre skulle då vara att helt 

evakuera befolkningen från de bombdrabbade områdena.
133

  

7.8.1 Sammanfattning av skolbarnsevakueringen 

I slutet av 1939 diskuterades frågan om evakuering av skolungdomen för att träna 

evakueringsrutinerna vid ofredstid. Någon tyckte att det inte fanns tillräckliga 

förberedelser, medan andra tyckte att det var viktigt för folkhälsans skull och ifall krig 

skulle utbryta. Regeringen beslöt att låta en evakuering ske sommaren 1940, vilket 

eleverna fick genomföra med lärarkåren som organisatörer och samordnare. Efteråt 

framlyftes vikten av lärarkårens insatser under evakueringen.   

7.9 Barns allmänna arbete 

I Landskrona hölls en allmän debatt om barns engagemang i förvärvslivet. Debatten började 

med ett anförande där det uttrycktes ”I princip är man nog allmänt överens om att barnen inte 

bör delta i förvärvslivet, förrän de hunnit genomgå folkskolan. I verkligheten är lärjungarnas 
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förvärvsarbete en av de störande faktorer, som folkskolan tyvärr alltid måste räkna med.” Ett 

exempel på barns arbete var att ett snitt på 1 av 7 barn i nybörjarklasserna sysslade med 

tidningsförsäljning under söndagarna. Barnens arbete grundade sig framförallt i ett intresse av 

”att röra sig med extrapengar” snarare än att familjen behövde den extra inkomsten, även om 

det också förekom. Det uttrycktes att lagen om arbetsförbud för barn under 13 år, inte 

fungerade särskilt bra.
134

  

 

I maj 1941 beskrevs hur de unga behövde komma under ett inflytande som skulle ge dem 

större samhörighet med samhället. Det uttrycktes också att barnen och ungdomen behövde få 

en ökad vilja att tjäna landet och folket. Det önskades att de unga tidigt skulle grundlägga 

fysiska möjligheter att delta i det totala försvaret. Till detta önskades att folkrörelserna skulle 

göra sitt för att fostra barnen och ungdomen. Som ett exempel på ungdomsuppfostran lyftes 

Njurundasystemet. 

  

Njurundasystemet 

Erik Turlock uppfann ett system i skolan som syftade till att ge eleverna goda vanor. Eleven 

fick ett poäng per avklarad uppgift, uppgifterna såg ut som följer:  

1. Drick en liter mjölk per dag.  

2. Åt råkost, t. ex. en morot, en apelsin eller ett äpple.  

3. Ät bröd av sammanmalet mjöl.  

4. Drick inte kaffe.  

5. Borsta tänderna minst en gång dagligen.  

6. Undvik snask.  

7. Kall ”avrivning” på morgonen.  

8. Gå till sängs före kl 21.30 på kvällen.  

Syftet var att skapa goda hälsovanor för att barnen skulle orka med skolan.
135

  

 

Aron Thomson från Statens Arbetsmarknadskommission menade att ingen kunde motsäga sig 

att de unga var en stor resurs när det kommer till entusiasm och aktiv offervilja. Det som 

däremot kunde vara ett problem, var att frammana rätt sorts aktivitet och hängivenhet hos 

ungdomen. Denna skulle sedan kanaliseras, så att de ungas engagemang tog sig fredliga och 

för landet nyttiga utlopp. Jordbruksarbetet menades av honom vara den mest lämpliga formen 
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av arbete när det ska danas karaktär hos ungdomen. Detta eftersom att det menades vara av 

vikt för ungdomen att arbeta men också vara nära naturen. Landet uttrycktes heller inte ha råd 

att låta något gå till spillo, varför de unga menades behöva engageras i jordbruks- eller 

insamlingsarbete. Lärarna skulle se sig själv som ledare och engagera sig i ungdomens 

arbetsläger. Lärarna uppmuntrades vidare till att anordna arbetsläger för de lämpliga åldrarna, 

från 15 år och uppåt, men i vissa fall från 12 år vid lättare arbete.  ”Landet behöver 

ungdomens hjälp, och ungdomen vill utan tvivel göra sitt. Det får inte brista i vilja hos 

ungdomens handledare att ställa sig i spetsen.”
136

 

Ungdomen skulle engagera sig och 1940 tilläts ett antal 15-åriga skolpojkar utbilda sig i 

brandtjänst. De skulle fungera som en god beredskapsåtgärd vid händelse av krigsfara inom 

Trelleborgs område. Utbildningen skulle ske under gymnastiklektioner och lov.
137

 

7.9.1 Sammanfattning av barns allmänna arbete 

Om barnen tidigare haft en undanskymd roll i skolbänken så blir det i samtliga av dessa 

artiklar tydligt att de unga hade en viktig roll och att man förväntade sig mycket av dem. Från 

15 års ålder förväntades de unga i en del fall delta i fysiskt tungt arbete och från 12 års ålder 

delta i fysiskt lättare arbeten. I en av artiklarna ställde sig skribenten negativ till de arbeten 

som barnen och ungdomen utförde. Den negativa inställningen var emellertid inte till följd av 

ett underkännande av de ungas kompetens utan snarare på grund av att de skulle behöva 

fokusera mer på skolan. Barnen beskrevs som en resurs att ta vara på, dels genom att sätta 

dem i rätt sorts arbete, men också genom att se till att de blev uppfostrade på rätt sätt.    

8 Analys och diskussion 

8.1 De ungas ansvar och åldergrupperingar 

Sveriges unga gjorde en stor insats under kriget men bör inte behandlas som en homogen 

grupp, det vore att generalisera. Barnens och ungdomarnas arbetsuppgifter skilde sig åt och 

analyseras därför här närmare. Precis som det fanns en syn på vilka uppgifter som män 

respektive kvinnor klarade av, så fanns det också en åtskillnad mellan barnens och 

ungdomarnas uppgifter. Att barnen uppmanades till lättare arbeten som odling och till 

insamling när ungdomen uppmuntrades till jordbruk hade troligtvis att göra med skillnaden i 

fysik. Ungdomen var också mer eftertraktad än barnen i fråga om luftbevakning, vilket 
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sannolikt hade att göra med att det fanns ett större ansvarsförtroende för ungdomarna än 

barnen. Schrumpf beskrev i inledningen att distinktionen mellan barn och ungdom, eller barn 

och vuxna, antingen kan göras genom fysisk eller social urskiljning. Vi ser att de unga i 

Sverige under kriget framförallt definierades utifrån en social ram, eftersom de räknas som 

barn under den tid då de inte kunde försörja sig själva (se punkt 6, Begrepp). Trots detta fanns 

det ändå bland vissa delar av samhället ett intresse av att göra en åtskillnad mellan barn och 

ungdom, genom den fysiska definitionen.  

 

Detta gjordes då genom den mönstring som skedde vid 15 års ålder. Troligtvis valdes 

mönstringsåldern 15 år för att vara den mest passande, i fråga om att avgöra om personen var 

vuxen nog att anta tyngre försörjningsuppgifter. 15 år tycks ha varit en ”gränsålder” för 

många uppgifter. Denna ”gränsålder” skulle kunna ge underlag till att kategorisera dåtidens 

ungdom i en yngre och äldre grupp. Den yngre ungdomen skulle kunna anses ha börjat vid 13 

års ålder eftersom de unga då fick arbeta med lättare uppgifter. Det var inte förrän, eller efter 

det 15:e året som de unga inom beredskapsarbetet fick engagera sig i tyngre och mer 

ansvarsfulla uppgifter. Det skulle kunna gällt jordbruk eller i vissa fall luftbevakning. Detta 

gör att den äldre ungdomen skulle kunna räknas från 15 års ålder, eftersom de vid den åldern 

fick möta större ansvar. 15 år gällde också som gränsålder för både jordbruksläger och viss 

frivilligbrandkår. Av detta kan antas att det önskades engagemang från alla barn och 

ungdomar, men att förväntningarna på de unga i försörjningsarbetet inte blev verkligt 

påtagliga förrän kring 15 års ålder.  

 

Därmed kan det påstås att samhället outtalat delade in de unga i tre grupper:  

1. Barn personer som är 12 år eller yngre.  

   Dessa fick sköta insamlingar och odla.  

2. Ungdomar, personer som är 13 eller 14 år.  

   Dessa fick arbeta med avlönat ofta lättare arbete.  

3. Äldre ungdomar som var 15 år eller strax äldre.  

   Denna grupp fick sköta luftbevakning och tungt jordbruk göra militärexercis.    

 

Även om det fysiska låg till grund för åtskillnad mellan barn och ungdom, så kan det tänkas 

att det också togs hänsyn till det ansvarsmässiga. När det gällde diskussionen om barns och 

ungdomars försäljning av välgörenhetsmärken, tilläts inte barn under 12 år att sälja troligen 

eftersom de då ännu inte var ungdomar. Den stora skillnaden mellan barns och ungdomars 
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arbetsuppgifter under krigstiden kan alltså framförallt menas ha varit av fysisk karaktär men 

också av ansvarskaraktär. Den äldre ungdomen gjorde ansvarsfulla ersättningsuppgifter där 

de, som Ekholm beskrev i inledningen, till exempel gick in som ersättningsarbetskraft på en 

bondgård där drängen hade kallats in till tjänst i det militära. Denna ersättningsarbetskraft 

fanns det stora behov av eftersom, som Ericson Wolke beskrev i inledningen, hundratusentals 

vuxna blivit inkallade. Trots det stora behovet gjorde inte barnen den sortens 

ersättningsarbete, troligtvis på grund av det ansvar som det innebar. Barnen tycks istället 

huvudsakligen ha utfört sådana ”extrauppgifter” som var positiva för landets försörjning om 

än inte oumbärliga.  

 

Alltså är det troligt att de skilda arbetsuppgifterna grundade sig i ålderskillnader. Horn 

beskrev i inledningen hur kön var någonting som kunde vara avgörande för vilket sorts arbete 

barnet sysslade med under mitten av 1800-talet. Det fanns emellertid inget som tydde på en 

liknande uppdelning under krigstiden, utan snarare verkar det som att pojkar och flickor 

gjorde liknande uppgifter. Däremot kan det antas att uppgifterna skilde sig åt bland de äldre 

ungdomarna på grund av skilda fysiska förutsättningar mellan killar och tjejer. Vilket 

exempelvis visade sig genom att det bara var grabbar som nämndes vad det gäller 

brandmansutbildningen i Trelleborg 1940.  

 

8.2 Engagemang och respons 

 

Richardson beskrev i inledningen hur barnen engagerade sig på många områden, anordnade 

jordbruksläger och hjälpte till med försörjningsarbete. Vi får då en förståelse för att barnens 

och ungdomens engagemang i landets försörjnings- och beredskapsarbete var omfattande, 

men hur omfattande? Några uppskattningar kan göras. När Sveriges skolungdom engagerade 

sig i medicinalväxtsinsamlingen var det 1200 klasser som registrerade sig. Om vi antar att 

varje klass innefattade 25 elever, så skulle det totala antalet engagerade elever vara 30 000. 

Dessa antal säger något om att åtminstone enskilda försörjningsprojekt var omfattande. Om 

den stora insamlingstävlingen mellan Sveriges ungdomsberedskap och Finlands 

Talkoungdom får stå som förebild för omfattningen av Sveriges ungdoms arbetsinsatser. Då 

ser vi istället att Sveriges ungdoms insatser troligen inte var lika omfattande som Finlands.  

 

Detta är emellertid rimligt eftersom Finland var ett land som blivit slaget av krig, varför det 

troligtvis blev mer naturligt med patriotism och mer angeläget med försörjningsarbeten. Om 

Sveriges barns och ungdomars engagemang var av liten eller stor omfattning under kriget, bör 
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därför mest rättvist sättas i jämförelse med hur mycket barnen engagerade sig innan kriget. 

Den statistik som bäst används för att jämföra de ungas engagemang innan och under kriget är 

ungdomsorganisationernas medlemsantal och skolans aktiviteter. De organisationer som 

gjorde samhällsinsatser; exempelvis Scouterna och Unga Röda Korset fick båda se sina 

medlemsantal öka väsentligt under kriget. Om utvecklingen skedde på liknande sätt i de 

övriga ungdomsorganisationerna, är det troligt att de ungas insatser i samhället och för 

samhällets försörjning ökade avsevärt. Det engagemang som de unga gjorde i skolan för 

folkförsörjningen var också, i och med försörjningsbetonade lov och friluftsdagar, långt mer 

än vad som skett innan kriget.  Detta ideella engagemang hade en god grogrund i och med 

samhällets syn på engagemang särskilt inom försörjningsaktiviteter som jordbruk. De vuxna 

tycks ha högaktat de barn och ungdomar som drog ett lass för Sveriges försörjning ute på 

jordbruksfältet. Detta troligtvis eftersom det menades att de unga då motverkade de moderna 

tendenser, som ansågs som andligt förfallna. Denna positiva respons till de ungas 

engagemang uttrycktes inte bara verbalt utan även praktiskt, i och med att exempelvis skolan i 

Vilhelmina upplät mark åt JUF på skolgården. Att skolan var villig att överlåta mark till en 

organisation med ungdomar bör kunna ses som ett erkännande av organisationens arbete.  

 

Som Olson (1995) beskrev i tidigare forskning hade Sverige lagstiftat att inget barn under 12 

år skulle arbeta avlönad heltid, men däremot uppmuntrades barnens frivilliga insatser. De 

frivilliga insatserna uppmuntrades troligen för att samhället såg på barnen som en 

arbetsduglig grupp, om de fick rätt arbetsuppgifter. Men samtidigt en så känslig grupp att 

arbetet skulle vara frivilligt. Barnen skulle engagera sig ”efter måttet av sina krafter” sades 

det. Detta kan tänkas innebära att det inte förväntades att barnen skulle utföra uppgifter som 

innebar tungt fysiskt arbete, eller tidsmässigt krävande arbete. Vidare innebär detta troligen 

att barnen inte gavs oumbärliga ”ersättningsuppgifter”, utan snarare ”extrauppgifter”, som var 

bra om de utfördes men som inget stod och föll med. Att den vinnande 13-åringen i Sveriges 

ungdomsberedskaps rikstävling nära nog hade arbetat halvtid med att repa lin under det 

gångna året, uttrycktes inte vara ett problem. Utifrån detta är det sannolikt att barns 

omfattande arbete inte uppfattades som något problem, så länge det var frivilligt.  

 

Anledningen till den positiva inställningen från vuxenvärlden, låg sannolikt i att barnens 

arbete verkade fostrande och karaktärsdanande. Att barnen också förväntades dela med sig av 

sina tillgångar grundade sig troligen även det i ett fostrande tänk, där givandet skulle vara lika 

naturligt för barnen som för de vuxna. Sannolikt verkade det också fostrande på barnen att 
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många skolors julfester och andra arrangemang anordnades till insamling för brödrafolken. 

Sådana engagemang och andra kan också tänkas vara en bidragande anledning, till varför så 

många ideella föreningar växte under krigstiden. Eleverna fick pröva på ideellt arbete i 

skolorna, och eftersom många ideella föreningar var kopplade till skolan, var steget för den 

intresserade inte långt till den ideella organisationen. Att skolbarnen och skolungdomen fick 

tre veckor ledigt, till förmån för försörjningsarbete, under krigets senare år, tyder på att 

responsen från övriga samhället var god. Till detta bör också sägas att barnens och 

ungdomens insatser förmodligen värdesattes högt eftersom att ledighet från skolan (utöver 

sommarlov och jullov) tidigare varit något som hört till ovanligheterna. Samhället hade under 

1800-talet, som Halldén (2011) beskrev i inledningen, sett arbete som god fysisk fostran och 

uttalandet i SOU:n från 1948 uttryckte också hur arbete var sättet att växa in i vuxenvärlden. 

Samhället hade alltså sannolikt fortfarande en positiv syn på barnens arbete och 

samhällsengagemang i allmänhet. Att rösträttsåldern år 1946 sänktes från 23 till 21 års ålder 

med anledning av ungdomens insatser under kriget, bör också kunna ses som en positiv 

respons och ett erkännande till de unga.  

8.3 Ledarskap och struktur  

Hur kvinnornas ideella organisationer samordnades genom Kvinnoföreningarnas 

beredskapskommitté redogjorde Overud (2005) för i inledningen. Precis som kvinnornas 

insatser behövde samordnas och organiseras så behövde även ungdomarnas insatser. De som 

mobiliserade Sveriges unga vid den här tiden var den offentliga arbetsförmedlingen, de ideella 

organisationerna och skolorna. Den bredden behövdes bland de mobiliserande organen 

eftersom arbetsförmedlingen kunde nå äldre ungdomar som inte skolan kunde nå. Skolan var 

en viktig spelare i mobiliseringsarbetet eftersom skolan nådde flest ungdomar och redan hade 

elever mobiliserade klassvis. De ideella organisationerna fyllde troligast sin funktion genom 

att mobilisera de unga efter skoltid, då inte skolan nådde dem. De ideella organisationerna 

kunde även prioritera och mobilisera frågor som skolan inte prioriterade, vilken kan tänkas 

vara ett av de frivilliga organisationernas syften.  

 

Av allt att döma fungerade mobiliseringarna bra. Vilket kan antas ha att göra med de 

centraliseringar som gjordes både av de volontära ungdomsorganisationerna, men också av 

välgörenhetsorganisationerna. På det viset bör organisationerna ha kunnat arbeta mer 

effektivt. Centraliseringsarbetet som många organisationer gjorde under kristiden, kan också 

tänkas ha verkat positivt i kontaktarbetet med de enskilda. Detta eftersom att det sannolikt är 
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lättare för den enskilde att engagera sig i, eller ge till, en organisation istället för tre.  

I mobiliserandet av de evakueringar och jordbruksläger som hölls under somrarna var det 

troligtvis lärarna som fick göra de största uppoffringarna. Dessa uppoffringar som gjordes av 

många bör ha skett framförallt genom upplåtande av ledighet, till förmån för arbete. Lärarna 

tycks trots detta inte ha varit negativa eftersom inte många negativa åsikter yttrades i SvLt 

under de gällande åren. Det som däremot skapade reaktioner var en dåligt organiserad 

medicinalväxtsinsamling. Insamlingen var lyckad ur apotekens perspektiv, men lärare och 

elever var missnöjda på grund av att de inte fått den betalning som de förväntat sig. 

Anledningen till detta var troligen en god mobilisering av ungdomar till projektet vid 

sommarens inledning, men en dålig översikt av arbetet under sommaren. Detta visar på hur 

skolan var en väl fungerande organiserande kraft under terminerna, men hur den sannolikt 

skulle ha behövt någon av volontärsorganisationernas hjälp under sommaruppehållet. Under 

jordbrukslägren fanns en genomtänkt struktur, eftersom lägren beskrivs ha haft arbetslag om 

cirka 12 personer i varje. Under medicinalväxtsinsamlingen mobiliserades också eleverna i 

grupper. Luftbevakare uppmanades också att gärna bilda grupper redan innan anmälan. Så på 

de flesta nivåer i samhällets beredskapsarbete fanns ett tydligt organiserande tänk. 

8.4 Skolan 
 

Skolans roll i de ungas arbete under kriget kan knappast överskattas. Skolan och lärarna gick 

som en röd tråd genom de ungas vardag under krigstiden. Både skolan och lärarna gick också 

med på att förhandla kring sin roll. De kunskaper som skolan lärde ut förändrades och många 

lärares roller förändrades för många till att innefatta ett långt större ansvar än tidigare. Lärarna 

var villiga att göra uppoffringar både i arbetsbelastning men också i flexibilitet i fråga om 

uppdrag. Skolan anpassade sig efter den rådande situationen i samhället och var inte längre 

bara en läroinstitution utan såg också till att sköta evakueringslogistik. Skolans egen agenda 

gjordes mer dynamisk för att bemöta de behov som fanns i samhället. Solidariteten som 

skolan visade mot det övriga samhället sträckte sig så långt, att till och med vissa lärare 

menade att eleverna behövde prioritera beredskapsarbete före skolarbete, i vissa lägen. Detta 

säger någonting om läget i samhället, men det ger också indikationer på att skolans syn på de 

unga förhandlades och förändrades. Innan krisen hade troligen eleverna i första hand setts av 

skolan som lärande barn, för att under krisen också ses som duglig arbetskraft. Synen på 

barnen visade sig vara förhandlingsbar under krigstiden.  
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Det tycks varit en förhandling om barndomen. De åldersgränser för skola och arbete som 

tidigare varit tydliga, var inte längre lika tydliga. När förslaget gavs att barnen skulle lämna 

skolan en vecka för att gå på bärplockarlov kan det tolkas som att skolans syn var att barnen 

kunde ta en vuxenroll när nöden så krävde.  

 

Om detta var vad som skedde med skolans roll och synen på barnen under andra världskrigets 

kristid, innebär det att liknande skulle kunna ske i det svenska samhället vid en kommande 

kristid? Att skolan är en spegling av det övriga samhället tycks framträda i 

historieskrivningen men också att skolans syn på de unga formas efter samhällssituationen.  

8.5 De ungas förändrade vardag 

Barnens ökade engagemang och nya roller under kriget gav troligen de unga en förändrad syn 

på sig själva. Insamlingen av medicinalväxter framställdes som en ”fosterländsk uppgift”. 

Sannolikt var den retoriken en del i att inlemma barnen i de vuxnas patriotiska tänkande och 

engagemang. De ungas undervisning i skolan hade liknande ton då den skulle ”framhålla, att 

Sveriges framgång, ära, frihet, självständighet beror på den enskildes insats, på dagens 

gärning just nu.” Detta uttrycktes sannolikt för att skapa en känsla av patriotism och 

inspiration till försörjningsarbete hos de unga. Andra tankar som kan ha legat till grund för 

uttalandet, gällde att uppfostra ett svenskt släkte med både fysiskt och andligt motstånd mot 

de influenser som kommit från de totalitära staterna. Ett resultat i processen i att motarbeta 

influenserna från de militäriska totalitära staterna kan ha varit, som Abukhanfusa (1975) skrev 

i inledningen, att de äldre ungdomarna i stor utsträckning valde försörjningsarbete framför 

värnplikt.   

 

Den förändrade samhällssituationen gav barnen en viktig roll. Materials förändrade värde 

gjorde att det behövde göras tillgängligt för att återanvända, men samtidigt fanns det få vuxna 

som kunde/ville ta hand om det. Det ansågs vara för liten uppgift för de vuxna (åtminstone 

männen) att engagera sig i, men för stort värde för att låta gå till spillo. I det blev barnens 

insats lösningen på problemet. Dessa uppgifter torde emellertid ha varit nyttiga även under 

fredstid, men fick särskild prioritet under det känsliga försörjningsläge som var. Troligt är att 

de unga som växte upp under ransoneringstid och arbetade med insamling, lärde sig att ta vara 

på resurser och att hushålla. I många av uppgifterna krävdes en vuxen samspelare i form av 

handledare, inköpare, dräng eller husmoder. Detta kan högst troligt ha lett till utvecklade 

relationer mellan vuxna och barn. För att de unga skulle fungera i denna samspelsroll med de 
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vuxna är det högst sannolikt att barnen också lärde sig att ta ansvar. Barnen samarbetade med 

husmödrarna när det gällde bärskörden, vilket för många i praktiken innebär att de 

samarbetade med sina mammor. Det innebar troligen att dessa barn fick en närmre relation till 

sina mammor. När den unge fick ledigt från skolan för att hjälpa till med skördearbete under 

en arbetsledare är det troligt att det påverkade relationen till vuxenvärlden.  

 

Om uttalandet om att barn socialiserades in i vuxenvärlden genom arbete stämmer, bör barnen 

genom det ökade arbetet ha närmat sig vuxenvärlden något under krigstiden. Detta skulle 

också stämma överens med Schrumpf (2007) som menar att barnen skildes från vuxenvärlden 

i och med skolans inträde i samhällsbilden. Omvänt innebär det resonemanget också att de 

unga närmade sig vuxenvärlden i och med arbetets inträde i samhällsbilden under krigstiden. 

 

Mayall och Morrow (2011) beskrev tidigare hur Englands barn fick se sina insatser som ett 

led i landets agerande för att vinna kriget. Troligtvis fick också de svenska ungdomarna se sig 

själva och sina insatser i ett nytt ljus under kriget. Detta eftersom situationen var allvarlig och 

de statliga instansernas uppmaningar tydliga. Industrikommissionen uppmanade de unga med 

den mening som också fått pryda uppsatsens titel, ”Det ni gör – gör ni för landet!”. De unga 

tog uppmaningen på allvar och gjorde också en betydande insats för landet, därför bör heller 

inte de unga glömmas bort i historieskrivningen.  

9 Vidare forskning 

Denna uppsats har gett ett översiktligt perspektiv av de ungas insatser i Sveriges 

försörjningsarbete under andra världskriget. Samhällsbilden har beskrivits i stort, och av 

företeelser i samhället under krigstiden har det dragits slutsatser om de ungas roller och 

relationer. Ett förslag till vidare forskning vore därför att fördjupa bilden av de ungas insatser 

och deras syn på sin egen roll i samhället under den här tiden. Den forskningsfördjupningen 

skulle kunna ske genom intervjuer med de barn och ungdomar som var med under krigstiden.  
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