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Hittills har jag mött åtta perso-
ner med karelskt ursprung i 
det intervjuprojekt som jag 

jobbar med vid ArkivCentrum. Ytter-
ligare en person har blivit intervjuad 
som kommer från den förlorade delen 
av Salla. Även hon och hennes familj 
fick överge sin hemby i Lappland 
under andra världskriget.

En historisk bakgrund
Startpunkten för Finlands delaktighet 
i andra världskriget var Sovjets anfall 
på Karelska näset den 30 november 
1939. Det inledde Vinterkriget mellan 
de två länderna som pågick till mars 
1940.

Fredsförhandlingarna den 12 mars 
1940 resulterade i ett avtal som gick 
under namnet Moskvafreden. Det 
innebar att Finland förlorade Karelska 
näset och Ladoga-karelen. Lands-
delen omfattade ca 10% av Finlands 
yta. Även delar av Salla och Kuusamo 
förlorades. Det fanns över 400 000 
interna flyktingar som måste placeras 
inom landets nya gränser.

Under fortsättningskriget mot 
Sovjetunionen som varade mellan 
den 25 juni 1941 och den 19 september 
1944 återerövrades Karelen av Fin-
land. Nu blev det åter möjligt för den 
karelska befolkningen att återvända 
hem. Flytten började redan 1941 och 
pågick ända till 1944. Då hade ca 60% 
av karelarna kommit tillbaka till sina 
hemtrakter. Men vistelsen där blev 
kortvarig. I och med Sovjets storanfall 
på Karelska näset stod det klart för 
Finland att en definitiv evakuering var 
ett faktum.  
Mellanfredsavtalet mellan Sovjet 
och Finland i september 1944 slog 
fast Moskvafredens uppgörelse. Även 
Petsamo förutom delar av Salla och 

Kuusamo fick 
överlämnas.

På flykt
Livet som flyk-
ting och krigs-
upplevelserna för 
övrigt innebar 
svåra umbäran-
den för den karel-
ska befolkningen. 
Evakueringar 
av civilbefolk-
ningen förekom 
flera gånger 
under hela andra 
världskriget; 
innan krigsut-
brottet, under det 
pågående kriget 
och efter freds-
förhandlingarna.
Det skedde oftast med kort varsel, spe-
ciellt för dem som bodde i gränstrak-
terna.  De fick fly utan några förbere-
delser. Det fanns även restriktioner 
om vad man fick ta med sig vilket 
innebar att det mesta av egendomen 
blev kvar i Karelen. Stora delar av den 
boskap som trots allt följde med var 
man tvungen att nödslakta under de 
långa transporterna. 

Främmande och rotlösa
De evakuerade förflyttades till olika 
delar av Finland och inhystes provi-
soriskt, antingen hemma hos lokalbe-
folkningen eller i tillfälligt tomma hus 
och lägenheter, då ofta tillsammans 
med andra familjer. Emellanåt fick de 
flytta till nya boenden på andra orter 
hos nya människor. 

Det dröjde till omkring 1947 innan 
karelarna hade fått ett slutgiltigt bo-

ende och en ny hemort.
De som var jordbrukare och som 

hade ägt en gård i Karelen fick oftast 
ersättning i form av odlingsbar mark 
och skog. Även krigsinvalider och 
änkor hade rätt till en viss kompensa-
tion. Det bildades också nya bostads-
områden där Sverige bidrog genom 
att donera snabbmonterbara trähus. 
I Hamina (Fredrikshamn) finns till 
exempel ett bostadsområde, där husen 
kallades för ”Sverigehus”.

Men det var inte enbart de mate-
riella förlusterna som hade drabbat 
de evakuerade. Många hade förlorat 
en familjeförsörjare eller en annan 
anhörig.  En del av dem hade även 
svårt att anpassa sig till det nya livet 
på en främmande ort där de kände sig 
rotlösa.

Det karelska arvet
”Det finns ett antal finländare i Örebro 
med karelsk bakgrund. Några är födda i 
Karelen, andra liksom jag själv är andra, 
eller tredje generationens karelare.”

De finska områdena Salla och 
Karelen som förlorades till 

Sovjetunionen.
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Om intervjuprojektet
Intervjuerna består av två delar. Den 
första handlar om Karelen och den 
andra om flytten till Sverige och om 
livet därefter. Intervjupersonerna fick 
välja det språk de ville bli intervjuade 
på. Fyra av dem valde finska. 

Karelenavsnittet tar upp ämnen 
som den karelska kulturen, religionen 
och de traditioner som var karaktäris-
tiska för det området.

Ryska influenser kan skönjas på 
många områden inom kulturen. 
Inverkan från det ryska språket kan 
anas i den  sydkarelska dialekten som 
talades i vissa delar av Gränskarelen. 

Många av karelarna tillhörde den 
ortodoxa tron. Ett typiskt inslag i 
den karelska byggnadskonsten var 
de ortodoxa kyrkorna med sina 
kupoler och bönehusen som kall-
lades ”tjasovnor”(från det ryska ordet 
tjasovnja). Bönehusen var små, oftast 
ganska anspråkslösa träbyggnader. 
Ikoner, ett kännetecken för den 
ortodoxa tron, fanns i nästan varje 
hem. De placerades i ett hörn med ett 
vaxljus på båda sidor.

Runor och Kalevala
Karelen var känd för sina runosångare 
som framförde folkdikter som kallas 
runor. De mest kända finska runorna 
finns i nationaleposet Kalevala. En av 
de intervjuade är släkt med den kända 
runosångarsläkten Shemeikka. 

Den karelska mattraditionen inne-
håller många specialiteter av vilka de 
mest kända är de karelska pirogerna 
och den karelska steken som lagas 
överallt i Finland. Matkulturen är 
kanske den tradition som klarat sig 
bäst till eftervärlden. De flesta av de 
intervjuade lagar än idag karelska 
rätter.

Bilden av Karelen
Den första intervjudelen handlar 
också om de upplevelser och min-
nen som överförts från föräldrar 
och andra släktingar till kommande 
generationer. De är minnesbilder 
om livet i Karelen, om kriget och 
dess konsekvenser samt om tillvaron 
som evakuerad. Även föräldrarnas 
inställning till kriget och förlusten av 
Karelen berörs.

En väsentlig frågeställning i inter-

vjuerna är också vilken bild av Karelen 
de intervjuade har ärvt från sina för-
äldrar, hur den bilden förändras och 
vilken roll Karelen spelar i deras liv 
idag. De flesta av intervjupersonerna 
har under senare år besökt Karelen 
och de berättar om de tankar resan 
väckt hos dem och hur resan påverkat 
deras bild av Karelen.

Flytten till Sverige
Utgångspunkten för den andra delen 
av intervjuerna är intervjupersoner-
nas livssituation i Finland och anled-
ningen till flytten till Sverige. Frågor 
som tas upp är deras första intryck av 
Sverige och de svårigheter de mötte i 
början. Andra ämnen är arbets livet, 
familjelivet och relationen till släkten 
i Finland. Avslutningsvis sammanfat-
tades det hur de intervjuades liv har 
varit i Sverige, vilka konsekvenser det 
karelska arvet haft i deras liv och hur 
det påverkat dem som människor. 

Det finns vissa likheter mellan 

flykting tillvaron i Finland un-
der  andra världskriget och det liv 
intervju personerna ställdes inför som 
invandrare i Sverige. Karelarnas situa-
tion har  även beröringspunkter med 
nutida flyktingars och asylsökandes 
situation i Sverige och i den övriga 
världen.

En känslofull resa
Att lyfta fram och aktualisera histo-
riska händelser ger en påminnelse om 
historiens ständiga och obarmhärtiga 
upprepning.

De medverkande har visat stor 
öppen het och engagemang i projektet. 
Det har varit en känslofull resa genom 
det försvunna Karelen för att åter-
erövra ett stycke av den egna historien.

Rita PyyRyhänen
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Tjasovna i Ägläjärvi, Korpiselkä. Ovan Karelens vapen med 
ett tydligt symbolspråk. På ena sidan Österns krumma 
sabel, på den andra Västerns raka svärd.


