
Boken om Jan Kjellbergs liv bär titeln Bar-
net som ingen ville ha. Han föddes utom 
äktenskapet och placerades,  
fem månader gammal, hos  

en fostermor i Röttle by nära Gränna. 
Uppväxttiden var fattig men Jan hade 
många vänner. Han gick sex år i skolan 
och försörjde sig sommartid med att åka 
runt med en cykel och sälja bröd ifrån 
ett bageri. Första gången han träffade 
sin biologiska mor var vid 1,5 års ålder 
och senare när han var 16 år. Sin pappa 
träffade han bara en gång under sitt liv 
vilket blev en katastrof. Efter det bytte 
han efternamn till Kjellberg.

– 17 år gammal blev Jan volontär vid 
I 18 på Gotland 1941. Därifrån kom han ut som 
korpral. Han tog avsked i september 1942 med 
möjlighet att komma tillbaka inom 18 månader, 
annars skulle han mista sin chans att gå furir-
skolan.

När åkte du till Finland?
– Andra veckan i september 1942 gick jag till 

Frivilligbyrån och lämnade in mina papper. Jag 
fick behöriga handlingar och båtbiljett till Åbo. Det 
var första gången jag fick se den svenska skärgår-
den. Väl kommen till Åbo tog jag spårvagnen till 
centrum, men jag hittade inte byrån där jag skulle 
utrustas. Jag åkte spårvagn fram och åter tills en 

man frågade vad jag var för en kille som 
åkte spårvagn hela kvällen. Jag förkla-
rade min situation och han tog mig med 

hem där han bodde med sin mor. Jag fick mat 
och övernattade på kökssoffan. De var väldigt 
gästvänliga. Nästa dag tog mannen med mig till 
utrustningsbyrån. Jag tackade för hjälpen och 
sände senare ett brev ifrån fronten. 

– Efter den långa tågresan var jag ganska trött 
när vi kom fram med ett flertal andra soldater 
och där blev vi uppropade av väntande befäl 

som sorterade in oss i olika grupper. Jag kände mig 
ganska spänd och övergiven, ingen annan skulle till 
mitt kompani. Men det positiva var att alla talade 
svenska.  Många hus i staden Podporose var sön-
derbombade och staden såg helt bedrövlig ut med 

»Vi sprang 
för livet mot 
korsun»

HAN VAR MED

Jan Kjellberg kom som Finlands
frivillig till Svirfronten hösten 
1942. Han minns lössen, det viss
lande ljudet av granater som flög 
över hans huvud och den starka 
rädslan när han deltog i en eld
strid mot ryssarna.

Text: CLAUS HÖGKVIST

JAN-ERIK 
KJELLBERG
Född: 1924 i Skänninge,  

Östergötland.

Var med: Korpral vid Svir under 

fortsättningskriget. Senare Furir 

vid I 18 Visby.

Civil karriär: Inom oljebranschen.

Jan Kjellberg 
i finsk uniform 
194?…

… och Jan  
Kjellberg idag.
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sina gråa hus. Plötsligt stod där en lastbil som sett 
bättre dagar och jag ombads att kliva ombord på 
flaket. »Det är viktigt att du sitter», sade chauffören 
för vi har problem med prickskyttar på linjevägen 
ut till floden Jandeba som var mitt slutmål. »Hoppa 
av när jag stannar vid en björk men låt det gå fort», 
sade chauffören, »ryssarna skjuter på dig om du står 
stilla.» Det bar av med en rasande fart så jag fick 
hålla i mig ordentligt på den gropiga vägen. 

– Jag hoppade raskt av bilen när den 
stannade vid björken. Flera uniformsklädda med 
kulsprutepistol kom emot mig och önskade mig 
välkommen. En av dem hette Alvar Hurtig och lo-
vade att ta hand om mig de första dagarna. Han var 
ställföreträdande stödjepunktschef. 

– Efter välkomstkaffe blev jag utrustad med en  
kulsprutepistol försedd med 52 skott. Mitt första 
nattpass var mellan 02.00 till 04.00 tillsammans 
med översergeant Hurtig som visade mig stödje-
punkten och löpgravarna och talade om var min-
fälten låg. Vi växlade några ord med sergeant Stötis 
Gustavsson som talade om att det varit lugnt. Men 
snett mittemot på andra sidan Jandeba hade rys-
sarna gjort intrång några dagar tidigare men blivit 
bortkörda, de hade försökt snappa en fånge så det 

»DET BAR AV MED EN RASANDE FART,  
SÅ JAG FICK HÅLLA I MIG ORDENTLIGT  
PÅ DEN GROPIGA VÄGEN»

Finländska soldater trans-
porteras med lastbild nära 
karelska Vitele vid Ladogas 
östra strand. Juni 1944.
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gäller att vara på sin vakt hela tiden fick jag höra. 
Nu rådde ingen lek längre utan nu var det allvar, 
men underligt nog drabbades jag inte av panik el-
ler ångest, kanske var det min militärutbildning på 
Gotland som gjorde mig avtrubbad till viss del. Hur-
tig berättade även att på en granstödjepunkt Kulan 
hade en »bulik» – som vi kallade ryssarna – trampat 
på en mina och fått foten bortsprängd.

När hamnade du i elden?
– Den elfte dagen låg jag inne i vår korsu efter ett 

vaktpass när det brakade till ordentligt utanför ett 
antal gånger och jord rann ut på britsen. Men sedan 
upphörde det lika plötsligt. Hurtig med tre man kom 
in och frågade hur det gått och vi svarade: »du får 
nog rengöra din bädd.»                                                                                                                       

– Tidigt följande morgon kom en eldledare från 
artilleriet över till vår korsu och orienterade sig om 
läget varpå vi berättade vad som hänt. Han gick ut 
med ett leende på läpparna och sade: Nu pojkar ska 
jag ge bulikarna frukost! Efter någon timme utbröt 
helvetet på andra sidan ån när vårt artilleri satte 
igång. Jag erkänner att min kropp var full av rädsla, 
men träning under uppväxtåren att inte visa den 
utåt hjälpte mig samt att ha alla kamrater runtom-
kring mig.

Blev du sårad någon gång?
– På senhösten 1942 efter ett morgonvaktpass 

upptäcktes en del aktiviteter genom kikaren på 
den andra sidan. Vi fick rapport om att man haft 
påhälsning där borta. Senare bröt ett litet helvete 
löst. Först var det artillerigranater som gick över 
oss vidare mot kompani- eller regementsstaben. Vi 
hörde det visslande ljudet. Efter 1,5 timme blev det 
uppehåll. En stund senare när jag och en kamrat 
besökte latrinstången blev vi påskjutna med knaku 

han var med

(en lättare granat) som slog ner helt nära. Vi sprang 
för livet mot korsun och när vi kom in började det 
komma större granater. När jag satt där på britsen 
och samlade mig sade plötsligt Stötis: »Janne du 
är blöt på ryggen». En småknaku hade rispat upp 
vapenrocken ett par decimeter och även rispat skin-
net. En kamrat tvättade av med lite sprit och satte 
på något häftförband.

Har du några speciella minnen från Jandeba?
– Jo jag har många! En rolig episod var när vi 

fått vår matutdelning och satt i korsun och åt ur 
våra mat backar köttsoppa så kommer det plötsligt 
en kille springande in genom dörren och skriker; 
»GRABBAR!» Vi hopade upp direkt för nu trodde 
vi ryssen var i löpgraven! Men så skriker han ännu 
högre: »JAG HAR HITTAT EN KÖTTBIT I MIN 
SOPPA!»

– I början av december blev det nya akti-
viteter på den ryska sidan, ökad patrullverksam-
het och likaså aktivare prickskyttar. Vi låg ganska 
högt och hade vetskap om var bulikarna hade sina 
bevakningsställen. Jag och Hurtig beordrades att 
gå ut och kolla så att våra hinder var hela och att 
ingen kommit igenom. Vi hade kulsprutepistoler, 
extramagasin och handgranater med oss. När vi 
kommit över en kulle så körde Hurtig ner mig i 

snön även huvudet, när jag försiktigt lyfte upp 
huvudet så pekade han med fingret till höger – 
bakom ett par granar låg det tre, kanske fem, 
bulikar. Plötsligt började ett gevär skjuta på oss 
ifrån den ryska sidan, månen hade tittat fram så 
ryssen såg oss tydligen, plötsligt trycktes mitt 
huvud ner i snön igen, Hurtig pekade försiktigt 
mot en dunge längre ner där ryssarna kom igen. 
Plötsligt ändrade fienden färdriktningen mot 
oss och tecknet »SKJUT» kom ifrån Hurtig.

– Rädslan kröp långt upp i halsen på mig, men 
jag fick fram kulsprutepistolen. Jag kände mig 
som en galning medan Hurtig sköt med den er-
farnes lugn. Efteråt sneglade jag neråt men såg 
inga fiender utan hörde bara lite jämmer. Hur 
många som råkade illa ut på den ryska sidan 
förblev oklart. Vi drog oss tillbaka till vår korsu.

– En dag nära jul 1942 fick vi ingen mat och ing-
en post. Ryssarna hade, med prickskyttars hjälp, 
beslagtagit både kuskens kantin och alla paket.   

Vi blev utan mat. Ryssarna mumsade säkert på den 
och öppnade våra paket.

En svensk Finlandsfrivillig vid Jandeba håller vakt mot sovjetiska 
trupper. I värnets vägg ligger Stielhandgranaten redo.

»RÄDSLAN KRÖP LÅNGT  
UPP I HALSEN PÅ MIG, MEN 
JAG FICK FRAM KULSPRUTE-
PISTOLEN»
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– Juldagsnatten mellan kl 24.00 till 02.00 stod jag 
och Stötis Gustavson på vakt, vi viskade till varan-
dra hur vi saknade julen därhemma. Vi hörde lite 
stök från den ryska sidan. Vi undrade om de också 
firade jul trots Stalins avståndstagande från all re-
ligion. Plötsligt hörde vi en märklig sång tona fram 
från andra sidan. Vi blev tagna av den sången.

– Den siste januari 1943 fick jag plötsligt tre 
dagars permission plus två resdagar till Helsing-
fors. Jag träffade några flickbekanta och fick sova 
över. Men tre dagar gick fort och snart var jag åter
i korsun, med lössen och prickskyttarna.

Hur tog kriget slut för din del?
– När jag kom tillbaka till min korsu hade jag fått 

ett brev ifrån P 18 som var undertecknat Arvidsson
i Visby. Där stod att jag måste inställa mig senast 
hösten 1943 annars försvann jag ifrån rullorna. Jag 
pratade med mina befäl som tyckte det var viktigt 
att jag avslutade utbildningen i Visby. Den 9 oktober 
1943 tog jag båten ifrån Åbo och ryckte in i Visby 
den 15 Oktober. Jag tog även körkort inom armen 
och blev furir.

– Den sista perioden av 1944 och första halvåret 
1945 kom det många flyktingar över havet I dåliga 

fartyg, gamla fiskebåtar kunde ha 300 ombord och 
de var i dålig form. De flesta kom ifrån Ventspils i 
Lettland. Jag sändes dit att hjälpa till och fick bära 
en flicka i land som var mycket medtagen, hon var 
i min egen ålder. Det slutade med biobesök träffar
och brevväxling i flera år tills hon gifte sig och stan-
nade i Sverige. 

– Den 31 oktober 1945 började det civila livet. 
Jag bosatte mig i Stockholm och började jobba på 
Söderbergs papper där jag var i ett år. 1947 blev jag 
anställd på Shell och 1954 värvad till OK där jag 
hade hand om transporter. 1959 anställdes jag på 
BP och det var en händelserik tid med mycket resor 
runt hela landet. 1979 började jag hos ODAB som var 
ett distributionsföretag inom oljebranschen. På slu-
tet jobbade jag inom vd-staben för BP. 1989 gick jag
i pension men jobbade som konsult till 1993.                                                                         

– I December 1949 gifte jag mig. Jag har en son 
och två döttrar från ett senare äktenskap med 
många barnbarn. Nu bor jag lugnt och stilla i Nacka 
som pensionär. 

Claus Högkvist är militärhistorisk skribent.

1939 års  
gräns är här 
markerad med 
streckad linje.

Jandeba by 
brinner.
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