Karelen som summan av sina myter
Den som tar upp frågan om Karelens och den kulturella rörelsen karelianismens betydelse för
Finlands sociala-, politiska- och kulturella utveckling kommer in på ett mycket omdiskuterat
område. Rainer Knapas har goda förutsättningar då han är en av de mest sakkunniga i ämnet. I sin
bok Landet som var, Karelska kulturbilder försöker han inte analysera historien på basen av en
kronologisk genomgång. Snarare lyfter han fram ett antal aspekter - Sveriges eller Rysslands
maktpolitiska anspråk, de katolska eller ortodoxa kyrkornas missionssträvanden, finländarnas behov
av en egen kulturell identitet och slutligen hur andra världskriget i hög grad kom att bryta upp hela
den karelska frågan. Författaren vill visa hur mångdimensionellt ämnet är och man måste nog ge
honom det erkännandet att han lyckas väl.
I början av boken för författaren en mera allmänt hållen diskussion om Karelen som summan av
sina myter, om hur olika området har uppfattats ur svensk, finsk och ryskt synvinkel, om
språkmångfalden, om svårigheterna att geografiskt definiera objektet och om hur Karelen beskrivits
i litteraturen, med början i Olof Hermelins och Jacob Freses diktsamlingar. Mycket kretsar kring
förlusterna, i synnerhet efter 1721 och än mer efter 1944. Författaren tar också upp vetenskapliga
avhandlingar i ämnet där han för fram arbeten av Heikke Kirkinen och Hannu Sihvo som de främsta
representanterna för den karelska forskningen vid Joensuu universitet. Särskilt Sihvos arbete visar
hur Karelianismen som kulturellt begrepp har utgjort ryggraden i arbetet att bygga upp landets
kulturella identitet och samtidigt utgjort ett starkt försvarsverk emot förryskningskampanjen i slutet
av 1800-talet och början av 1900-talet.
Lite plötsligt går författaren genast efter detta över till de så kallade ”donationsgodsens” inverkan
på de rättsliga förhållandena i ”Gamla Finland” fram till år 1861 samt hur den ryska adeln med
några få undantag undvek att uppföra några adelspalats på finska områden. Vidare kommenteras ett
otal av frederna som slutits mellan Sverige/Finland och Novgorod, Ryssland eller Sovjetunionen
samt deras respektive gränsdragningar.
För att hjälpa en kommande läsare av boken har här nedan sammanförts i tabellform alla ingångna
freder samt beaktansvärda händelser från 1200-talet till våra dagar. Vad som kan frappera är att bara
i de fyra sista avtalen har finländare varit involverade och i inget av avtalen har det karelska folket
varit en deltagande part.
Folkskola på tyska
Folkskolan infördes på 1860-talet i Finland. I avsnittet om skolundervisningens införande i ”Gamla
Finland” får man något överraskande veta att detta skedde redan hundra år tidigare i Karelen. Vilket
berodde på kejsarinnan Katarina II:s stora intresse för bildningsväsendet, upplyst despot som hon
var. Skolan skulle sedan ha fått en kraftfull uppbackning av Alexander I som vurmade för det tyska
bildningsidealet. Resultatet skulle därför ha blivit att skolväsendet i dessa trakter baserades på tyska
språket och att hela skolväsendet i ”Gamla Finland” skulle ha varit underställt universitetet i
Dorpat.
Problem skulle sedan ha uppstått då ”Gamla Finland” återförenades med Storfurstendömet Finland
år 1812 där skolväsendet utgick från svenska språket. Först 1844 lyckades man förenhetliga
undervisningsspråket i hela Storfurstendömet, men då hade man redan kommit till nästa fas i
språkförhållandena då mer och mer krav höjdes på skolundervisning på finska. Uppgifterna om ett
organiserat skolväsen i ”Gamla Finland” hundra år tidigare än i ”Moder Finland” är intressanta och
som läsare ställer man sig genast frågan om detta faktiskt gällde hela områdets allmoge eller endast
Viborgs- och Sordavalaborgarnas tyskspråkiga barn. Här skulle man ha önskat en mera detaljerad
redovisning.
I det följande avverkar författaren ett flertal teman så som Karelenområdets betydelse som råvaruoch bränsleleverantör för den växande storstaden S:t Petersburg, vilket i sin tur stärkte ekonomin i
den karelska regionen. Greve Grigori Orlovs insatser tas upp i all korthet samt förändringarna som

sker i och med de ryska segrarna 1812 och 1814 som gör Ryssland till en stormakt under Alexander
I:s och Nikolaj I:s tid. Lite svårt blir det att följa en röd tråd i framställningen när författaren genast
efter detta tar upp Johan Gottfrid Herders systematiska insamlande av tyska folkdikter som ger en
impuls att starta motsvarande verksamhet i Ryssland, varefter författaren övergår till vad utländska
resenärer tar upp i sina reseskildringar. Dessa dagboksanteckningar från 1700- och 1800-talet som
beskriver allmogekulturen ger en bild av rätt efterblivna förhållanden där jordbruket domineras av
kaskbränning och de starkaste kulturella intrycken kommer från befolkningens bastubadande och
kantelespelande.
I en kulturell översyn av Karelen vore det önskvärt med en klar skillnad mellan Karelska näset och
de karelska kärnområdena, det vill säga det egentliga Karelen. Denna differentiering uteblir ibland i
Knapas bok.
Vapen för frigörelse
En central fråga som tas upp i boken och som klart hör ihop med det egentliga Karelen är Elias
Lönnrots insamling av runstroferna som han senare sammanställde till det finska nationaleposet
”Kalevala” 1835-1836. Det framgår nämligen att de uråldriga finska runvisorna hade bevarats bland
karelarna på den ryska sidan av gränsen där den ortodoxa tron är förhärskande. Man antog att dessa
runsånger varit gemensamma för alla finländare men att de utplånats på den finska sidan av nitiska
katolska och senare lutheranska präster.
Karelen blir härigenom en symbol för den finska kulturen. Verket innebär också startskottet för den
väldiga kulturella rörelse som går under namnet ”Karelianismen” och som kommer att utgöra den
bärande kraften i finländarnas strävan att skapa sin egna kulturella identitet. Rörelsen utgör också
ett mäktigt vapen i landets strävan att frigöra sig från det svenska kulturarvet samt i att hålla stånd
mot kejsardömets allt häftigare förryskningskampanj. I och med att man upptäckte den ”orörda”
finska kulturen på den ryska sidan om gränsen aktualiserades idén om att dessa områden organiskt
hör ihop med Finland och därför borde anslutas till ”Moderlandet”. Härigenom uppstod idén om
”Frändefolkens frälsning”.
Men författaren visar sig ha ännu mera stoff för att ytterligare berika bilden av den kulturella
landskampen. Det visar sig att man i Ryssland gått in för precis samma sak som i Finland, med den
skillnaden att man samlar in de ryskspråkiga sägnerna från mera eller mindre samma område och
därigenom skapar en rysk ”Karelianism”. Vladimir Dal blir Rysslands motsvarighet till Finlands
Lönnrot, och som gör en storartad insats i att samla in de så kallade ryska ”bylinorna” som ligger
till grund för de ryska folksagorna. Precis som i Finland backas den ryska rörelsen upp av författare,
konstnärer och kompositörer. De mest kända konstnärerna inom denna genre är Ivan Bilibin och
Nikolaj Roerich som skapar en liknande mytologisk konstinriktning som Akseli Gallen-Kallela i
Finland.
Ryska kulturprofiler
Den karelska sillsalladen blir ytterligare berikad genom att ”Karelska näset” går en egen utveckling
till mötes. S:t Petersburgs adel och rika borgare låter uppföra ett stort antal flotta sommarvillor
längs näset och hela sträckan mellan Viborg och huvudstaden blir ett populärt fritidsområde där
filosofi, konst och kultur florerar. Man etablerar sig framförallt på sträckan Systerbeck – Terijoki
där flera kända ryska kulturprofiler så som Repin, Gorkij, Ohl, Obolenskij och Kollontaj
förekommer. Av någon anledning sker ingen motsvarande etablering från S:t Petersburg i riktning
mot Ingermanland. Kulturellt betonar rörelsen Karelens samhörighet med Ryssland genom den
ortodoxa kyrkan och aposteln Andreas som påstods ha grundat klostren i både Valamo och
Konevitsa.
En motsvarande finsk etablering på näset uppstår också och dessa två grupperingar överlappar
delvis varandra. Den finska etableringen leder till en omfattande litterär produktion som inte har
alltför mycket gemensamt med den finsknationella ”Karelianismen”. Kulturprofiler så som
Zilliacus, Parland, Södergran och Colliander med flera lämnar efter sig alster som än i dag läses
med stor behållning. Under perioden 1860-1920 kan man tala om en tudelning av hela begreppet

Karelen; å ena sidan har man hela Karelska näset som kulturellt domineras av välbärgade finska och
ryska sommargäster uppblandade med tyska köpmän där finska, svenska, ryska och tyska talas om
vartannat. Och så har vi det avlägsna, orörda karelska Karelen norr och öster om Ladoga samt
längs Vita havets kust som till största delen ligger bakom den ryska gränsen. Det var ett område
som få hade besökt men som alla nationalistiskt sinnade finländare bar med sig som en sinnebilden
för hur den obefläckade finska kulturen hade sett ut.
Rainer Knapas fortsätter att lyfta fram olika teman utan att följa någon kronologisk ordning.
Nöteborgsfreden 1323 berörs flyktigt, så också grundandet av Olofsborg och freden i Stolbova 1617
med en påföljande utvandring av ortodoxa karelare från Ingermanland som ersätts av en invandring
från Savolax. Peter den store och erövringen av Viborg 1710 samt Gustav III:s krig 1788-1790 tas
upp varefter författaren konstaterar att perioderna mellan krigen möjliggör små ekonomiska
uppsving då båda parter investerar i försvarsverk som innebär utkomstmöjligheter för
lokalbefolkningen. Under perioden 1721-1808 kommer alla dessa investeringar i praktiken att ske
just på gränslinjen mellan det karelska Finland och det ”svenska” Finland. Återigen har man som
läsare lite svårt att finna en klar röd tråd i framställningen.
Statyerna byts
I sista delen av boken tar Rainer Knapas ännu upp frågan om hur länderna har utövat sitt inflytande
på erövrad mark genom att byta ut statyer och ändrat på gatunamnen. Som exempel kan nämnas hur
finländarna byter ut Peter den stores staty på näset mot en lejonstaty 1918, som ryssarna sedan byter
ut mot sin petersstaty 1940, som finländarna i sin tur byter ut mot sin lejonstaty 1941 som sedan
ryssarna slutligen byter ut mot sin petersstaty 1944. Två gånger uppstår en kulturell ”järnridå”
mellan Finland och Ryssland, första gången vid Systerbäck efter 1918 och andra gången efter
fredsslutet i Paris 1947, en järnridå som politiskt blivit lindrigare efter 1990 men ännu väntar på att
mentalt förflyktigas. Ett annat exempel är Tyrgils-statyn i Viborg som rests och nedtagits ett otal
gånger.
Rainer Knapas tar upp åtskilliga andra frågor som visar hur oändligt mångdimensionell
karelenfrågan är ur historisk och kulturell synvinkel, men framför allt när det gäller hur man
definierar den finska nationalstaten. Som bidrag till denna diskussion ger boken rikligt med uppslag
vilket gör den ytters läsvärd. Det måste dock framhållas att för att man som läsare skall få full
utdelning av boken är det bra om man har en rejäl portion av bakgrundskunskap om ämnet då
karelenfrågan de facto omspänner hela Finlands historia.
THOMAS GAROFF
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Expert om Karelens dramatiska historia
Förlusten av de karelska områdena innebar en stor domänförlust för den finsk-ugriska
kulturen. Bokebacken har träffat Heikki Salo som reder ut begreppen.
Finland har befolkats av finsk-ugriska stammar via två huvudrutter. Egentliga finnarna och
tavasterna kom från Estland sjöledes till sydvästra Finland. De talade finska. Karelarna kom via
Ladoga trakten till sydöstra Finland och talade karelska. Finskan och karelskan är närbesläktade
språk, släktskapet kan jämföras med släktskapet mellan tjeckiskan och slovakiskan eller med
släktskapet mellan ryskan och det ukrainska språket. Efter cirka år 1200 skils grupperna kulturellt
och religiöst åt i och med att katolicismen införs i sydvästra Finland och karelarna ansluts till den
ortodoxa kyrkan. Mellan grupperna var länge ett ingenmansland i vilket båda parter gjorde
sporadiska strövtåg som ibland ledde till sammanstötningar. Dessa ledde till att båda parterna
istället sökte sig norrut på jaktresor och för att beskatta samerna. Eventuellt skedde en
sammansmältning av dessa grupper (birkarlarna och karelarna) under Kalmarunionen då den
statliga övervakningen var mindre, en sammanblandning som eventuellt också lett till att
savolaxdialekten uppstod.
Stor förlust 1944
Gränsen mellan finnarna och karelarna var oklar. Finlands centrum var Åbo, Karelens centrum var
handelsstaden Korela vid Vuoksens utlopp i Ladoga, det vill säga nuvarande Kexholm. Båda
grupperna blev skattepliktiga, till att börja med utan statliga rättigheter, Finland under Sverige och
Karelen under Novgorod. Finnarna och karelarna byggde inga fasta borgar utan använde sig av så
kallade ”naturborgar” som bestod av lättförsvarade större eller mindre bergsknallar. Trakterna
genast norr om Ladoga hade en mycket kuperad terräng varför karelarna hade denna som sitt
kärnområde. Striderna mellan svenskarna och ryssarna och de därpå följande gränsdragningarna
kom att upprepade gånger dela området där karelarna bodde i två delar (jämför kolonialmakternas
gränsdragningar i Afrika).
På den finska sidan förfinskades karelarna delvis, på den ryska förryskades de delvis på
motsvarande sätt. Dödsstöten för den karelska kulturen inträffade 1944, då Finland drog sig ur
andra världskriget och 420 000 finnar och karelare evakuerades från de karelska områdena och
spriddes ut över ”Moderfinland”. Dessa kanske 50 000 förflyttade karelare förfinskades med tidens
gång. Den unisona sovjetkulturen igen, innebar att karelarna på den ryska sidan har nästan helt
förryskats. Förlusten av de karelska områdena innebar därigenom en stor domänförlust för den
finsk-ugriska kulturen.
Finskan officiellt språk först 1860-80
Heikki Salo framhåller vidare att det karelska språket inte hade någon officiell ställning vilket också
innebar att det fanns flera olika varianter. De centralaste karelska grupperna var nord- och syd
olonets (aunus)-karelskan samt viena-karelskan. Därtill fanns ett mindre område norr om Ladoga
där man talade den lyydiska dialekten. Finskan blev definierad som officiellt språk i Finland först
på 1860-1880-talet i samband med det stora utvecklings- och förfinskningsprogrammet som
startades efter Krimkriget. Runsångerna som Lönnrot kunde uppteckna sjöngs på viena-karelska
som är den karelska dialekt som är lättast att förstå för en finländare. Lönnrot justerade också
språket lite för att det skulle vara lättare för finländarna att tolka.
Prästen döpte pojken i ett huj
Nedan ett exempel på en strof som sjöngs av Ontrei Malinen som Lönnrot nedtecknat år 1833 i
Vuokkiniemi:
"Pappi risti lapsen ripsautti, täst'on lapsen kapsautti, Metsolan kuninkaaksi, Rahansaaren vartijaksi.

Siitä suuttui Väinämöinen ..."
… och samma strof nedtecknad år 1942 av Väinö Kaukonen. Som sångare har då verkat den
ursprungliga sångarens sonsonsdotter Okahvie Antipin (troligen har Uomala också justerat texten):
"Lapsi ristie ripsatahan, poika kastoa kapsatahan, Mettšolan kuninkahaksi, Rahavuoren vartijaksi.
Tuosta vanha Väinämöini, kovin suuttu ja vihastu..."
Fritt översatt (med risk för missförstånd): ”Prästen döpte pojken i ett huj och i ett nu blev pojken
konung över skogarna och väktare över Skattkammarön. Detta var något som fick Väinämöinen att
bli mycket upprörd.”
Intervju: THOMAS GAROFF

Ett myller av karelska och finska dialekter
Kartan härovan visar Finlands östgräns före andra världskriget år 1939. Områdena var man talade
karelska dialekter är utmärkta med streckade linjer. Överst har vi Vita havskarelarnas (Vienankarjala) område. Deras språk kallas vitahavskarelskan (viena) och är den karelska som är lättast att
förstå för en finländare. Viena språket räknas till de nordliga karelska dialekterna men enligt Knapas

är det inte frågan om en karelsk dialekt utan en finsk. Kommunerna Vuokkiniemi, Kiestinki och
Uhtua hör till detta område. Den angränsande finska kommunen var Suomussalmi med byn
Juntusranta. Kommunerna befinner sig på breddgraden där Finland är som smalast och där Ryssland
försökte klippa Finland mitt itu under vinterkriget 1939-1940, dock utan att lyckas. Under Viena
ligger området där man talade nord-olonets (aunus) karelskan som räknas till de sydligare
dialekterna. Hit hör kommunen Repola som Finland försökte få ansluten till ”Moderlandet” i
samband med fredsförhandlingarna i Dorpat 1920, dock utan att lyckas. På området mellan sjöarna
Ladoga och Onega talade man en syd-olonets (aunus)-karelska (också kallat livvi) samt på ett litet
område lyydi-karelska. Av kartbilden framgår att man talade syd olonets (aunus) karelska inom
finska gränsen norr om Ladoga. På Karelska näset talade man någonting som kallades dialektal
karelska (karjalan murre) som enligt Heikki Salo inte kan betraktas som ett karelskt språk (utan
finska språkets sydöstra dialekt).
Heikki Salo vill ytterligare precisera uppgifterna: Man talade i Suomusjärvi nord-olonets och i
Salmis kommun syd-olonets (livvi). Vitahavskarelska talades på finska sidan i Suomussalmi i två
små gränsbyar.
Den finska sydöstra dialekten, det vill säga den finska dialekt som talades på Karelska näset, som
alltså var en finsk dialekt, inte en karelsk dialekt, kan man anta uppkom efter händelserna 1293 och
1323, då katolicismen tog över och den ortodoxa tron fick vika och hela området ”förfinskades”.
Samma sak inträffade i Ladoga-Karelen och i Ingermanland efter år 1617men i Ingermanland i
mindre utsträckning då den karelska ursprungsbefolkningen (izhorerna) delvis utvandrade. Fast
Ryssland i samband med stora nordiska kriget återerövrade Karelen och Ingermanland ledde detta
inte till någon större tillbakaflyttning av izhorerna.
Karelarna kallade finländarna som bodde på västra sidan om gränsen ” ruottši” medan ryssarna
kallade alla östersjöfinländare, också de ortodoxa ” tšuudi”. Som exempel kan nämnas att Peipussjön på ryska kallas ” Tšudskoje Ozero”.

Unika bilder från fortsättningskriget i Fjärrkarelen 1941-1944
Enda gången som Fjärrkarelen lytt under finsk förvaltning var under det så kallade
fortsättningskriget som utkämpades parallellt med Tysklands operation Barbarossa mellan åren
1941 och 1944. Under denna tid strävade Finland i första hand efter att befria de karelska områdena
som förlorats i samband med Moskvafreden 1940, och i andra hand ”befria” de karelsktalande
områdena som låg bakom den ryska gränsen. Tyskland hoppades också på bistånd i sina försök att
skära av Murmanskbanan. Finland lyckades genomföra sina två första föresatser men av hjälpen att
skära av Murmanskbanan blev det inget. Orsaken var den oländiga terrängen, de väglösa
urskogarna varvade med talrika små sjöar och träsk där all transport av tyngre utrustning var helt
omöjlig. Av samma skäl hindrades ryssarna från att kapa Finland mitt itu under vinterkriget 19391940.
Under hela fortsättningskriget var löjtnant Nicken Garoff stationerad i Fjärrkarelen som ansvarig för
fordonsservicen längs fronten. Verksamheten inkluderade uppgiften att bygga upp
reparationsverkstäder i de ryska kommunerna Kiestinki, Kananainen, Uhtua och Repola, samt
stödjepunkter på den finländska sidan i byn Juntusranta i kommunen Suomussalmi. Under sin
tjänstgöring i dessa trakter tog löjtnant Garoff ett stort antal fotografier från dessa mera eller mindre
bortglömda trakter. Bilderna finns nu bevarade i ett flertal fotoalbum i släktarkivet. För att berika
recensionen av Rainer Knapas bok har jag tagit mig friheten att ta med några av dessa, aldrig
tidigare publicerade bilderna.

Verkmästar- och reparatörskåren i Repola. Inalles var ett femtiotal arbetare stationerade per enhet
men därtill kom en nästan lika stor grupp av ryska krigsfångar så personalen vid enheterna uppgick
till ett hundratal personer. Fångar som talade finska hade förtur när det gällde att besätta platserna
på verkstäderna. Särskilt i Uhtua, som gränsade till det tyska ansvarsområdet fruktade krigsfångarna
att råka under tyskt kommando om de ej lyckades få engagemang i de finländska trupperna.

Från Kiestinki norrut hade tyskarna ansvaret för fronten mot Ryssland. De gjorde många fruktlösa
försök att genomtränga ödemarkerna mot Vita havet i sin strävan att skära av Murmanskbanan.
Manfallet var mycket stort på den tyska sidan och soldaterna vigdes till sista vilan på stora
fältbegravningsplatser. Tyskarna älskade träkors av den oskalade dvärgbjörken som var mycket
vanlig i trakten, därför fylldes hela gravgården av små vita träkors. Bilden visar fältgravgården i
Kiestinki. Foto: Nicken Garoff, 1942-1943. Släktarkiv

Ryskt krigsbyte som tagits i bruk av finska armén för bogsering av sönderskjutna fordon. I
praktiken klarade denna typ av tyngre utrustning inte av att penetrera de väglösa skogsmarkerna
mot Vita havet. Bakom luckan Dagny Hellemaa som var verksam som krigslotta. Foto: Nicken
Garoff, Kananainen, Kiestinki, 1942-1943

Bombkrater efter tyskt flyganfall i Kiestinki. Tyskarna använde sig av störtbombare av typen
”Stuka” som möjliggjorde precisionsbombning. Att ett tyskt bombhål förekommer på ett område
som behärskades av finska armén visar att man ibland missade målet. Foto: Nicken Garoff, 19421943

Dagny Hellemaa från Ekenäs i det beslagtagna ryska pansarfordonet. I praktiken var en stor del av
den tyngre utrustningen som stod till finländarnas förfogande ryskt krigsbyte som ryssarna inte
kunna evakuera vid sin reträtt. Foto: Nicken Garoff, 1942-1943

En amerikansk Allis-Chalmers traktor som ingick i krigsbytet ställdes till reparationsverkstadens
förfogande. En rysk krigsfånge lär en verkmästare att köra traktorn. Foto: Nicken Garoff, 19421943

Stödjepunkten för fordonsservicen på finska sidan i Juntusranta. Foto: Nicken Garoff, 1942-1943

”Stormbåt” (syöksyvene) som sattes in mot mot de ryska fjärrparullerna som utgjorde ett ständigt
hot i Kiestinki-Uhtuatrakten. Båten hade en topphastighet på 25 knop. Foto: Nicken Garoff, 19421943

Tyskt sambandsflygplan som skjutits ned av de retirerande ryssarna då Vita havskarelen intogs,
Foto: Nicken Garoff, 1942-1943

Nicken Garoff som löjtnant i Fjärrkarelen med sin ettåriga förstfödda son Rolf sommaren 1943.
Foto: Katarina Garoff (f. Pulkkinen). Denna och några andra unika bilder från det s k
fortsättningskriget publiceras här för första gången.

Baracken där löjtnant Garoff bodde rivs efter att ha blivit ramponerad vid ett ryskt flyganfall. När
de rivit huset hittade de liket efter en rysk soldat som varit där hela tiden. Löjtnant Garoff hade sovit
under hela sin vistelse där rakt ovanför liket. Foto: Nicken Garoff, 1943

Exempel på erövrad rysk krigsmaterial i Kananainen, Kiestinki, Foto: Nicken Garoff, 1942

Eldsvåda efter ryskt flyganfall, Foto: Nicken Garoff, 1942-1943

En av otaliga tyska kyrkogårdar norr om Kiestinki. Foto: Nicken Garoff, 1942-1943

Dagny Hellemaa från Ekenäs i mitten och löjtnant Nicken Garoff till höger om henne. Foto: Okänd,
1942-1943

