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Murbräckaropera i minutiös    tysk regi 
MIMIk. Till 
Lindemanns 
kroppsspråk 
hade inte be-
hövts några 
lampor i mun-
nen, fjädrar och 
eld, fast visst är 
det snyggt. Bäst 
är ändå hans 
eget uttryck.   

cata portin

dig en syster”, sjunger Lindemann 
så det vänder sig i magen på en, Die 
Haut so jung, das Fleisch so fest / Un-
ter dem Haus ein Liebesnest. 

Vidare har Frühling i Paris lånat 
rader från Edith Piafs Je ne regret-
te rien och lekfulla Haifisch är en 
pastisch på Sinatras Mack the Kni-
fe men i sann och fyllig Rammstein-
stil, den där som ger utdelning åt al-
la oss barn väntar på de väldigt spe-
cifika belöningarna. 

Belöningarna under rockoperan 
i måndags var – trots att helheten 
drogs ner av ganska rutinartade 
uppvisningar till just Pussy och slit-
na favoriten Sonne – de pulseran-
de marschtakterna i Laibach-stil, 
Links-2-3-4 och Feuer Frei, och den 
annars rätt tysta publikens massi-
va, rysningsframkallande gensvar 
i Du hast.

Sylvia Bjon
09-1253 302, sylvia.bjon@hbl.fi

Recension Musik

Den 13 mars 1940, fredsdagen 
efter vinterkriget, fanns det 
varken tid att fira eller sörja, 
för nu skulle det avträdda Ka-
relen tömmas på både män-
niskor och djur och så myck-
et av tillhörigheterna som 
man kunde.

Utrikesminister Väinö Tan-
ners radiotal med informa-
tion om fredsavtalet inne-
höll häftig kritik mot Sveri-
ge, som tillsammans med 
Norge vägrat engelska och 
franska hjälptrupper rätt till 
genommarsch på väg till Fi-
nand. ”Vårt land har på detta 
sätt lämnats ensamt att ordna 
sitt mellanhavande med sina 
motståndare”, sade han.

Nästa dag fick den svenske 
generalen Archibald Dou-
glas vid Andra armékårssta-
ben utanför Luleå trots det 
ett telegram från chefen för 
försvarsstaben i Finland, ge-
neralmajor Axel Rappe. Han 
anhöll brådskande om trans-
porthjälp för utrymning av de 
finska områden som skul-
le avstås till Sovjetunionen. 
Samma dag avdelades fyra 
bilkompanier, i möjligaste 
mån förstärkta av extra bilar, 
bussar och sjukvårdsperso-
nal. Den som skulle genom-
föra hjälptransporterna var 
major Mortimer Sederholm, 
och en dag efter ordern var 
allt färdigorganiserat. Också 
resten av hela operationen 
gick som smort.

– Det här kan vara en av or-
sakerna till att insatsen för-
blivit så okänd. Vi har en mas-
siv och snabb humanitär in-
sats där allt gick rätt. Såda-
na historier har inte sam-
ma massmediala kraft som 
när saker och ting går fel, sä-
ger Eric Björklund som i dag 
kommer ut med boken Batal-
jon Sederholm. Evakuering-
en av Karelen i mars 1940 på 
Schildts förlag. 

Största i Norden
Nordens största folkförflytt-
ning i modern tid skulle ha 
lyckats bra mycket sämre ut-
an den hjälp i form av lastbi-
lar och manskap som med 
kort varsel och delvis rätt im-
proviserat sändes över Tor-
neå från Sverige.

Bataljonen bestod av 22 of-
ficerare, 11 underofficera-
re och 727 man. De hade 31 
personbilar, 243 lastbilar, 8 
bussar och 32 motorcyklar 
till sitt förfogande. Dessut-
om kom två bilplutoner över 
Kvarkens is. Ett hundratal fri-
villiga från Norrbotten del-
tog med ett fyrtiotal lastbi-
lar. Också ett bilkompani från 
Svenska Frivilligkåren ingick 
i totalstyrkan som alltså upp-

Intervju

När svenskarna  
tömde Karelen
Svenska soldater och frivilliga hjälpte till att evakuera munkarna från 
Valamo efter freden 1940. Bataljon Sederholm har varit lika bortglömd i 
Finland som i Sverige, Det vill Eric Björklund ändra på med sin nya bok.

gick till mer än 1 200 man. 
Enligt fredsvillkoren skulle 

den finska armén förflytta sig 
sju kilometer per dygn. Efter ti-
digare evakueringar fanns fort-
farande 100 000 civila kvar, de 
flesta kvinnor, barn och åld-
ringar. Tiotusentals djur, mil-
jontals kilo spannmål, indu-
stri- och affärslager samt pri-
vat egendom skulle också frak-
tas bort på tio dagar. 

Ett av de minnesvärda upp-
dragen för svenskarna blev 
att evakuera munkarna i  Va-
lamo kloster i Ladoga, inklu-
sive så mycket som möjligt av 
ikoner och andra oersättliga 
föremål. 

Petsamo väckte intresset
Eric Björklund har bland an-
nat varit chefredaktör för 
Svensk Åkeritidning, och 
fick en gång uppmaningen 
att skriva en artikel om ”den 
där Petsamotrafiken som al-
la talar om”. 

– Jag visste ingenting, så det 
var lätt att tacka ja. Efter fy-
ra artiklar utan att ha kom-
mit speciellt djupt in i ämnet 

beslöt jag mig för att skriva en 
bok. På den vägen är det, sä-
ger han.

 Tema för böckerna är 
svenska insatser i Finland un-
der vinterkriget och fortsätt-
ningskriget.

– Min nästa bok ska dock 
handla om fältpräster i fin-
landssvenska förband. Präs-
ter i krig har en komplicerad 
roll som jag gärna vill skriva 
om. Jag har kommunicerat 
flitigt per e-post med 92-åri-
ge Holger Andersson i När-
pes, som var fältpräst i IR61, 
och dessutom samtalat med 
91-årige Alfons Snickars i 
Oravais, som var gruppchef. 
Snickars har sagt att han fö-
redrog frikyrkoprästerna som 
bara talade om Gud, när stats-
kyrkoprästerna i fält absolut 
ville blanda in fosterlandet.

– Jag är mycket intresserad 
av brev och dagböcker från 
krigstiden som innehåller 
omnämnanden om fältpräs-
ternas arbete, säger Björk-
lund. 

Dan Kronqvist
009-1253 233, dan.kronqvist@hbl.fi

• Eric Björklunds intres-
se för svensk-finsk sam-
tidshistoria har resulte-
rat i fem böcker. alla är 
dokumentära och bygger 
på samtida skriftliga do-
kument.

• Petsamotrafiken hand-
lar om hur svenska åkare 
transporterade flygplan 
och förnödenheter till 
Sverige när landet var av-
skuret från västerhavet. 
Sveriges åkare klarade 
transporten från det en-
da andningshålet mot om-
världen – hamnen i finska 
petsamo vid ishavet. 

• Tysktrafiken skildrar 
hur svenska åkare enga-
gerades i Finland för den 
tyska krigsmaktens räk-
ning på väg mot Sovjet-
unionen i operation Bar-
barossa. Här skildras den 
svenska regeringens mo-
tiv för att ställa upp på 
den tyska krigsmaktens 
önskemål.

• Kvarkentrafiken berät-
tar om hur Finland under 
vinterkriget behövde le-
veranser av krigsmateri-
el. Vapen och ammunition 
kördes över den tillfrus-
na Kvarken mellan Holm-
sund och Vasa under stän-
digt hot från luften.

• En mur mot öst handlar 
om hur 1 000 svenska ci-
vila arbetare reste till Fin-
land under vinterkriget 
för att bygga Salpalinjen, 
en ny försvarslinje längs 
gränsen mot Sovjetunio-
nen. Boken är översatt till 
finska.

Eric Björklund

Uppdrag FINlaNd. Eric Björklund har skrivit en rad 
böcker om svenskarnas insatser i det krigstida Finland.  

niKlaS tallqViSt

TraNsporThjälp. Redan under vinterkriget deltog  
svenska lastbilar i någon mån i evakueringsarbete vid  
gräns zonen.  ÅKeriFörlagetS arKiV


