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Vi tar tacksamt emot kompletterande uppgifter om denna bild. information@dalarohembygd.se                                   

Bildbeskrivning Lördag den 25 september 1944 kom 150 flyktingar från Estland till Dalarö. De 

tillhörde den största enskilda gruppen flyktingar som kom till Sverige 1944, men skulle inte vara den 

sista. Till minne av de 30.000 baltiska flyktingar som kom till Sverige 1944 finns ett minnesmärke på 

Dalarö sedan 2004. Ca 6.500 av flyktingarna tog sin tillflykt till Dalarö.

Minnesmärket ”Uppbrott och Hemkomst” som Haninge kommun genom föreningen Haninge-

Haapsalu Vänskapsförening och Södra Skärgårdens Intresseförening, företag och enskilda personer 

rest i Tullhusparken är utfört av Ursula Schültz. Minnesmärket symboliserar samförstånd länder 

emellan och utveckling av gemensamma vägar kring utbildning, kultur och forskning.

Lottarörelsen hade sin storhetstid under beredskapsåren. Kåren var som störst i slutet av andra 

världskriget, då den hade 110 000 medlemmar mot dagens 22 000. Krigshotet kom tätt inpå Sverige 

efter den tyska invasionen av Norge och Danmark i april 1940. Lottakåren växte snabbt och blev en 

viktig kugge i det maskineri som satte Sveriges försvar i rörelse.

Lottorna var under beredskapstiden sysselsatta inom både civila och militära områden. Uppdragen var 

många bl.a. genomfördes kurser och utbildningar och vanligt var att lottorna ansvarade för kokvagnar, 

sjukvård och utgjorde en stödresurs i en central del av verksamheten.

Insamlingar av pengar och kläder väckte också stort engagemang och organiserades i regel av lokala 

lottakårer, som arrangerade basarer för ändamålet. Att sticka varma plagg till beredskaps-soldaterna 

växte till en folkrörelse under de kalla krigsvintrarna. Bara under år 1940 stickade lottorna 700 000 

soldatstrumpor och 60 000 vantar.

2014

Ett vykort som skickats av några unglottor som 1944 

var på Dalarö för att hjälpa till med mottagandet av 

baltiska flyktingar. ”Lottorna” på Dalarö hjälpte till 

med mottagandet av flyktingarna, som värmdes 

med choklad, smörgåsar och omtanke.


