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Författaren
Inkeri Lamér flyttade tillsammans med sin familj från Helsingfors till Sverige, Göteborg 
på hösten 1977. 

Hon har arbetat som finskspråkig journalist på Sveriges radios redaktion i Göteborg 
i närmare 30 år. Därefter har hon forskat i Göteborgs finska arbetskraftsinvandrares liv.

År 2015 utkom hennes bok Raskas metalli som handlar om finska varvsarbetare. 
Boken har även översatts till svenska med titeln Tung metall (2017).
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1. Inledning
Jag inledde min forskning om boende på hösten 2015. Det dagliga samtalsämnet i 
massmedierna var flyktingströmmarna till Europa. På tv:n visades stora människo-
skaror som vandrade till fots. Hur skulle man ge husrum åt alla dessa hundratusentals 
flyktingar? Även i södra Sverige reste man tältläger för att härbärgera flyktingar. Man 
reste barackbyar och ordnade tillfälliga boenden på campingplatser. Kyrkorna öppnade 
sina portar för bostadslösa. 

Samtidigt fördes en allmän debatt om storstädernas bostadsbrist och priskarusell. 
Man varnade för bostadsbubblan och överhettning av priserna. Ojämlikheten i boendet 
hade aldrig framstått tydligare. Boendet är fortfarande ett dagligt samtalsämne i den 
offentliga debatten. Trots att det har skett förändringar, har de inte nämnvärt påverkat 
tillgången på bostäder, prisutvecklingen eller boendeförhållandena. 

Vår tids människor är ett rörligt folk. Få av oss lever hela vårt liv på vår födelseort. 
De flesta flyttar redan som unga till en annan ort för att studera eller börja arbeta. Det 
är även många som flyttar till ett annat land, tillfälligt eller permanent. Många flyttar 
flera gånger. Man byter bostad efter sin livssituation, om anledningen sedan är studier, 
familjeliv, nyfikenhet eller en vilja till omväxling. Några flyttar på grund av tvång, för 
att fly krig eller förföljelse i hopp om ett bättre liv.

Invandrarnas boendeförhållanden har i olika sammanhang dykt upp i svensk 
samhällsforskning. Även sverigefinländarnas boendeförhållanden har tangerats tidi-
gare. Hanna Snellman som speciellt har forskat på göteborgsfinländare, tar även upp 
boendefrågan i sin bok Sallan suurin kylä – Göteborg. (Snellman 2003)

I min varvsundersökning Raskas metalli (Lamér 2015) följde jag människor som 
hade flyttat från Finland för att arbeta i Sverige. År 2017 gavs boken ut på svenska under 
namnet Tung metall. Redan i det sammanhanget berördes även boendet. Boendet är 
ju likt arbetet en grundförutsättning för människan. Nu ville jag bekanta mig djupare 
med de finska arbetskraftsinvandrarnas boende.

Min centrala fråga var hur boendekarriären speglar etableringen i Sverige, trots att 
många i början inte hade som avsikt att stanna i landet för gott.

Vilken typ av bostad var det man hade lämnat efter sig vid flytten till Sverige? Var 
bostadsbristen rent av en av orsakerna till flytten? Vad hade man med sig från Finland? 
Hade man med sig ett flyttlass med bekanta saker eller bara en resväska med personliga 
ägodelar? Hur fick man tak över huvudet efter ankomsten till Sverige? Var den första 
boplatsen hos en bekant eller släkting? När började det kännas som att bostaden hade 
blivit ett hem? Är ett hem någonting mer än bara en bostad? Bär en människa hem-
känslan inom sig eller har den att göra med yttre tecken, föremål eller människor? 
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Trygghet, vad innebär det? Kanske finns det inte någon gemensam nämnare, utan vi 
har alla våra egna, till och med undermedvetna koder, som måste uppfyllas för att vi 
ska känna oss hemma.

Nu har jag hört 29 människor som har flyttat till Sverige från Finland berätta om 
sina minnen om boendet. Boendet är ingen fristående händelse, utan anknyter tätt till 
arbete och inkomst. Boendet är en personlig upplevelse och det styrs av många andra 
livshändelser, såsom äktenskap eller skilsmässa, barnens tillkomst eller åldrandet. 
Varje berättelse är unik. Den är berättarens upplevelse så som hen kommer ihåg den 
just vid berättartillfället.

När jag letade efter frivilliga intervjupersoner var det en kvinna som sa ”ånej, inte 
vill jag minnas mitt boende, det för bara tråkiga minnen med sig”. Så är det med oss 
alla som har hunnit leva ett långt liv. Bostaden är förenad med minnen, såväl glada 
som smärtsamma.

Jag är tacksam till er alla som har berättat om era liv och ert boende. För mig har dessa 
möten ofta tillhört livets höjdpunkter. Vi har suttit med våra kaffekoppar och mints.

Ett stort tack även till min förra radiokollega Jukka Tuominen som erbjöd sig att ta 
bilder för min bok. Bilderna ger en dimension åt berättelserna som ingen text någonsin 
kan förmedla på egen hand. Tack även till journalisten Ari Setälä som har läst manus-
kriptet och lämnat sina kommentarer, likaså till professor Jarmo Lainio som har gått 
igenom manuskriptet. Bostadsbolagets pressansvariga Malin Pethrus har hjälp till med 
att skaffa fram bilder, likaså Anna Autio, amanuens vid Finlands arkitekturmuseum. 
Arkitekten Panu Savolainen har ritat kartan – tack för det. Språkvårdare Riina Heikkilä 
på språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen har granskat vokabulären och 
Terra Lamér har sett till att min dator har fungerat. F.d. ingenjör på Uddevallavarvet 
Leif Samuelsson har läst översättningen och gett värdefulla synpunkter, tack för det. 
Och framför allt, ett stort tack till Migrationsinstitutets verkställande direktör Tuomas 
Martikainen, forskningsdirektör Elli Heikkilä, ansvarig forskare Miika Tervonen och 
förvaltningsdirektör Kirsi Sainio.

Delegationen för den svenska litteraturens främjande i Finland har gett översätt-
ningsstöd, likaså Västra Götaland i Sverige. Tack för det. 

Dessa berättelser är en del av sverigefinsk historia: några emigranters erfarenhet-
er av boendet och levernet. Personerna som jag har intervjuat delar sina erfarenheter 
om boendet och etableringen i Sverige med många andra finländare som har flyttat 
till Sverige. Våra val styrs av politiska beslut och förändringar i samhället. Det är inte 
slumpen som har avgjort i vilken riktning finländarnas fotsteg har gått i Göteborg.
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2. När man lämnade 
Hem‑Finland

Hur såg det Finland ut från vilket man i stora skaror gav sig iväg till Sverige under 
1960–1970-talen? Efter krigsåren hade man slutfört landsbygdens återuppbyggnad. 
Man hade ordnat bostad och någon form av levebröd åt de människor som hade eva-
kuerats från områden som Finland hade förlorat till Sovjetunionen. Ur stora gårdar 
avstyckades mindre gårdar och med hjälp av nyröjning tog man fram ny åkermark. 
Ofta bildade man nybyggargårdar även av statens ägor. Med tiden blev dessa smågårdar 
olönsamma. (Korkiasaari och Tarkiainen 2000, 137)

På landsbygden fanns det inget arbete åt de stora årskullarna som hade fötts efter 
kriget. Av dessa ungdomar flyttade merparten någon annanstans, antingen till Finlands 
växtcentra eller till Sverige. Till Sverige kunde man flytta rentav byvis, som de framgår 
av Hanna Snellmans bok om Salla (Snellman 2003, 97). 

I Finland koncentrerades arbetsplatserna till städerna i södra Finland, men det var 
inte lätt att hitta någon bostad där. Bostadsbristen var stor i de städer som bombats. 
Många familjer tvingades samsas om samma bostad. I Helsingfors bodde människor i 
tillfälliga bostäder, till och med i skyddsrum, ända fram till 1956 (Kummala 2004, 4). De 
som kom utifrån fick nöja sig med inackordering, vilket inte ens alltid betydde ett eget 
rum. Hyreskontraktet var oftast tillfälligt, man var tvungen att hela tiden vara på jakt 
efter bostad. Så här berättar en av de personer som jag intervjuade:

Jag jobbade i Helsingfors, i en riktigt fin salong i centrum, men bostadssituationen var 
helt värdelös där. Jag bodde inackorderad hos en alkoholiserad kvinna. Det var en etta 
i Berghäll, så att där sov vi i samma rum, den ena vid den ena väggen och den andra vid 
den andra. Det var inget kul. (Inkeri Suomela)

Jouni Korkiasaari bekräftar detta i sin bok Suomalaiset Ruotsissa (Finländarna i Sveri-
ge). Enligt honom var bostadsbristen en väsentlig faktor till den ökade emigrationen. 
”Efterkrigstidens bostadspolitik koncentrerade sig på att stödja bostadsbyggandet på 
landsbygden, när det däremot inte byggdes tillräckligt med bostäder i städerna som 
hade arbeten att erbjuda.” (Korkiasaari och Tarkiainen 2000, 137) Bostadsbyggandet 
bromsades även av materialbrist. Under kriget hade många produktionsanläggningar 
förstörts och det var högsta prioritet att få i gång dem igen. (Kummala 2004, 4)

Det var lätt att bege sig till Sverige, eftersom det 1954 trädde i kraft ett samnordiskt 
arbetsmarknadsavtal som innebar att det inte längre behövdes något pass eller uppe-
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hållstillstånd när man flyttade från Finland till Sverige. De som anlände till Sverige var 
oftast ungdomar som nyligen hade avslutat sin skolgång. Många hade redan bekanta 
i Sverige så att det åtminstone gick att hitta tak över huvudet.

Uppgifterna om hur många som flyttade varierar, men till exempel under åren 
1950–1979 kom det över 400 000 människor från Finland till Sverige. Antalet finska 
medborgare som bodde i Sverige var som högst efter den stora flyttvågen, det vill säga 
över 200 000. De flesta kom först till Stockholmstrakten och Mellansveriges stora indu-
striorter. (Korkiasaari och Tarkiainen 2000, 156; se figur 1)
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Källa: Statistikcentralen, befolkningsstruktur, www.stat.fi

Figur 1. Flyttningsrörelsen mellan Finland och Sverige 1945–2014. Källa: Statistikcentralen, befolknings-
struktur, www.stat.fi 

Så småningom flyttade många vidare söderut. Göteborg, som var Sveriges näst största 
stad och ett stort industricentrum, lockade. 1970 bodde det redan 11 634 finska med-
borgare i Göteborg. Tio år senare, år 1980, var antalet finländare nästan 14 000. (Statistisk 
Årsbok 1981) På grund av återflyttning, byte av medborgarskap och förändring av be-
räkningssätt uppskattas antalet första generationens finländare i Göteborg vara cirka 
7000 (2018), andra generationens sverigefinnar 11 500 och tredje generationens sverige-
finnar lika många – sammanlagt har alltså cirka 30 000 invånare finsk bakgrund. När 
det totala antalet medborgare i Göteborg är 572 000, så är andelen invånare med finsk 
bakgrund 4,5 procent av populationen. (Göteborgs stad, stadsledningskontoret 2018)

http://www.stat.fi/
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Totalt i Sverige beräknas det finnas drygt 700 000 invånare med finsk bakgrund. 
(Sisuradio 2017) Siffrorna är uppskattningar eftersom de flesta numera är svenska 
medborgare, och dessa syns inte alltid i statistiken. I Sverige förs ingen statistik som 
baserar sig på språk eller etnicitet.
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3. Jämförelser i 
bostadspolitiken

Man skulle kunna tro att bostadspolitiken är sig lik i alla nordiska länder, speciellt i 
Finland och Sverige. Vi har samma klimat, en gemensam historia, och i stort sett samma 
samhällsstruktur. Dessutom har man i de nordiska länderna betonat målsättningen 
om ett gott boende för alla, även för de mindre bemedlade. Men hur man uppnår detta 
mål, där skiljer sig praxis mellan Finland och Sverige, vilket jag kortfattat sammanfattar 
härnäst. Det finns stora skillnader mellan länderna, vilket är något av en gåta. Detta 
begrundar Bo Bengtsson i boken; Varför så olika?. (Bo Bengtsson m.fl. 2014, 14)

Sverige

Bostaden som en social rättighet har länge varit en ledande målsättning inom svensk 
bostadspolitik. En annan av grundpelarna i bostadspolitiken är att man inte ska favo-
risera någon upplåtelseform med finansiella eller skattemässiga lättnader (neutralitet 
mellan upplåtelseformerna). Detta gäller inte enbart allmännyttiga hyresrätter, utan 
sedan 1974 även bostadsrätter och äganderätter. Kännetecknande för Sveriges bostads-
politik är också den stora organiseringsgraden både hos hyresgäster och hyresvärdar. I 
inget annat land har hyresgästorganisationen tillnärmelsevis så stort inflytande som 
i Sverige.

Grundpelarna i det svenska systemet för bostadsförsörjning kan sammanfattas 
på följande sätt:

1. En generellt inriktad bostadspolitik utan individuell behovsprövning, baserad i 
första hand på kommunalt kontrollerade ”allmännyttiga” bostadsföretag.

2. En integrerad hyresmarknad, med tydliga länkar mellan privat och allmännyttig 
hyresrätt.

3. Ett korporatistiskt system för hyresförhandlingar baserat på en stark och centra-
listisk hyresgäströrelse.

Man kunde även lägga till bostadskooperationens starka ställning och ägarlägenheter-
nas frånvaro i flerbostadshus, vilket är iögonenfallande i en internationell jämförelse. 
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Systemets olika delar hänger samman inbördes, där den ena förutsätter den andra. 
(Bengtsson 2014, 119–121)

Industrins starka framväxt efter andra världskriget drog folk till tillväxtcentrumen. 
Bostadsbristen var skriande. Genom ett riksdagsbeslut 1965 startades ett så kallat mil-
jonprogram, som hade som målsättning att bygga en miljon nya bostäder. Man lyckades 
väl – fram till 1974 hade 1 005 578 nya bostäder byggts. (Boverket 2018) 

Miljonprogrammet

Bakgrunden till miljonprogrammet var, som jag konstaterade ovan, en långvarig bo-
stadsbrist. Beslutsfattarna var medvetna om att det behövdes politiska beslut för att 
rätta till situationen. Riktlinjerna för bostadspolitiken utformades under 1960-talet. 
Miljonprogrammets genomförande fick sin grund från dessa tankegångar. Huvud-
principen formulerades i riksdagspropositionen: “Sunda, rymliga, välplanerade och 
ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga kostnader” för alla. (Pro-
position 1967, 172)

Staten stöttade byggverksamheten med förmånliga lån och kommunerna bidrog 
med att erbjuda billiga tomter till exploatering. Bostadshusen byggdes industriellt, 
vilket gynnade stora byggföretag. (Boverket 2018)

Dessa industriellt tillverkade hyreshus av betongelement restes ofta i nya planlagda 
områden i städernas utkanter. Geografin var inget hinder; ojämnheter planades ut och 
berg sprängdes. Till exempel i Göteborg tog man i anspråk hela Angereds socken, som 
planlades till ett nytt bostadsområde. Där reste sig för många sverigefinnar välbekanta 
betongförorter, såsom Hammarkullen, Hjällbo, Gårdsten och Rannebergen. Merparten 
av de bostadshus som byggdes under miljonprogrammet var trevåningshus, men det 
byggdes även höghus.Utrustningsnivå i husen var tidsenlig, varje bostad hade badrum 
och balkong och i huset fanns en tvättstuga. Naturen var nära, eftersom bostadsområ-
dena ofta var byggda i orörd natur.

Miljonprogrammets fastigheter ägdes av kommunen och bostäderna var till en 
början hyresrätter. Hyrorna bestämdes i förhandlingar mellan fastighetsägare och 
hyresgästföreningar.

Snart blev man dock varse om betongförorternas avigsidor. Plötsligt fanns det för 
mycket bostäder. Det fanns tomma, outhyrda lägenheter. Till områdena flyttade ofta 
folk från övriga Sverige eller utlandet, under 1970-talet speciellt från Finland. Det hade 
byggts sovstäder där man bodde, men arbetsplatserna låg någon annanstans och ser-
viceutbudet var litet. Följden blev segregation och isolering. En följd av den forcerade 
byggtakten var att byggnaderna snart var i behov av reparation. Rören förföll fort och 
fönsterkarmarna ruttnade. (Boverket; Bengtsson 2014, 150; Lindvall 1996, 7; Eriksson 
1996, 39–40; Brattberg 1996, 63) 
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Det fanns så gott om tomma bostäder att en del av husen senare måste rivas. Till 
exempel i Kortedala i Göteborg sprängde man till och med ett höghus 1985, närmare 
bestämt den 17.4. Dagen efter hade den lokala dagstidningen Göteborgs-Posten rubriken 
”Höghuset försvann på två sekunder”. Tidningen berättade vidare att det var frågan om 
Nordens största sprängning av ett höghus på 10 våningar. (Göteborgs-Posten 18.4.1985)

Finland

I Finland är inte den offentliga makten en lika tydlig aktör i bostadspolitiken som i 
Sverige. Finlands bostadspolitik består av den offentliga och privata sektorns parter 
samt en koordination av deras mångfacetterade verksamheter för.  Målsättningen är 
en bostadsproduktion till en rimlig kostnad. Under 1990-talet avskaffades hyresregle-
ringen successivt i Finland. Detta skedde tidigt jämfört med den övriga västvärlden och 
kan anses vara en tydlig ändring av färdriktningen i finsk bostadspolitik. Den minskade 
ytterligare statens roll och förstärkte den privata marknadens betydelse. Statens roll har 
varit att med lån hjälpa sådana som inte av egen kraft lyckas skaffa bostad. (Kettunen 
& Ruonavaara 2015, 42) 

I Finland har man som målsättning att varje hushåll skaffar en egen bostad an-
tingen genom att köpa den på den privata marknaden eller bygga en själv. Tanken 
om en egen bostad har varit dominerande, vilket även praktiken har visat. Under ef-
terkrigstiden utvecklades en speciell indirekt ägandeform, bostadsaktiebolag, vilket 

Bild 1. Miljonhusområdet Siriusgatan, Bergsjön, Källa: Bostadsbolaget, Bild: Jonas Björn.
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möjliggjorde att man kunde äga sin bostad även i ett flervåningshus, med andra ord, 
skapa en bostadsaktie.

Bostadspolitiken har haft en socialpolitisk karaktär. Avsikten har varit att hjälpa 
hushåll att skaffa en bostad via den privata bostadsmarknaden, eller uppmuntra till 
att bygga en i egen regi. Å andra sidan har den senaste tidens bostadsbrist tvingat sam-
hället att bistå de mindre lottade med sociala åtgärder. Man har tillämpat behovspröv-
ning och subventioner, statliga bostadslån och statliga bidrag till byggandet av sociala 
bostäder. (Ruonavaara 2014, 277–278)

Systemet med Aravalån

Aravalånet utvecklades till ett av de mest centrala styrmedlen i efterkrigstidens bo-
stadspolitik i Finland. (Lujanen 2004, 338) Arava-systemet togs i bruk under återupp-
byggnadstiden för att sätta fart på bostadsbyggandet efter kriget. Med hjälp av lån som 
subventionerades av staten, ville man till en rimlig kostnad producera bostäder som 
uppfyllde vissa kvalitetskriterier. Med Aravalån byggdes hyresbostäder, egnahemshus 
och bostadsrätter såväl som studentbostäder. Med hjälp av systemet finansierades 
byggnationen av totalt 727 000 bostäder under åren 1949 – 2005, alltså 47 procent av det 
byggda bostadsbeståndet under denna period. Av dessa var 55 procent hyreslägenheter. 
Med systemet ville man stimulera bostadsbyggandet speciellt i tätorter. Arava kunde 
bevilja av staten subventionerade lån med låg ränta till alla byggare; kommuner, all-
männyttiga eller privata entreprenörer eller enskilda familjer. Bostäderna var avsedda 
för låginkomsttagare, men lånevillkorens krav på 60 procen i egenfinansiering betydde 
i praktiken att bostäderna mestadels gick till välbärgade. En låginkomsttagares enda 
möjlighet till Arava-finansiering var att egenhändigt bygga sitt egnahemshus. (Wiki-
pedia 2018; Kummala 2004, 10/Arkitekturmuseum; ARA.fi.)

Dåtidens mest förekommande hustyp på landsbygden var det så kallade front-
mannahuset. I efterkrigstidens Finland var även materialbristen stor. Finlands Arki-
tektförbund deltog i planeringen av huset, för att byggnadens kvalitetskriterier skulle 
kunna uppfyllas. ”Som ett resultat av standardiseringen uppkom ett typhus, 1½ -plans 
egnahemshus med brädbeklädnad och sadeltak. Skorstenen var placerad i mitten och 
runt den byggdes alla rum. I en fyrdelad bottenvåning fanns farstu, två rum och kök. 
Köket var separat till skillnad från traditionella lantgårdshus. I övre våningen fanns två 
gavelrum, som vid behov kunde inredas för boende. Husen hade ofta en källarvåning.” 
(Kummala 2004, 12/Arkitekturmuseum)

Som en kuriositet kan nämnas Sveriges husbidrag till Finland. Efter vinterkriget 
1940 ordnades i Sverige en omfattande medborgarinsamling till stöd för Finland. Med 
insamlingens intäkter anskaffades 2000 förtillverkade trähus, som färdigställdes i Fin-
land och placerades mestadels i tätorter. (Kummala 2004, 12)

Bild 1. Miljonhusområdet Siriusgatan, Bergsjön, Källa: Bostadsbolaget, Bild: Jonas Björn.

http://ara.fi/
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Jämförelser mellan Sverige och Finland

2017 omfattade Sveriges bostadsbestånd över 4,8 miljoner bostäder – en motsvarande 
siffra för Finland var 3 miljoner bostäder. I Sverige bodde 43 procent i småhus, i Fin-
land 52 procent. (SCB, Bostadsstatistik 2017; Statistikcentralen, Bostadsbeståndet 2017) 

Upplåtelseformerna mellan svenska och finska bostadsbestånd skiljer sig märkbart 
från varandra. En tydlig skillnad är att det finns fler ägandelägenheter i Finland. I Sve-
rige å sin sida finns det gott om kommunala eller så kallade allmännyttiga hyresrätter, 
i Finland är de kommunala hyresbostäderna i första hand sociala. En betydande del av 
bostädernas upplåtelseform i Sverige är kooperativ i form av bostadsrätter. De största 
kooperativa bostadsbolagen är HSB och Riksbyggen. 

Efter andra världskriget var bostadsbristen stor i såväl Finland som Sverige. I 
Finland satsade man speciellt på landsbygden som ett resultat av återuppbyggnads-
programmet. I Sverige koncentrerades bostadsbyggnationen till närheten av tätor-
ten där man reste stora hyresförorter. I Finland uppmuntrades ägarboende, i Sverige 
allmännyttiga hyreslägenheter. Båda systemen hade som målsättning att främja ett 
tryggt boende.

Bild 2. Ett frontmannahusområde i Pieksämäki i slutet av 1960-talet. Källa: Arkitekturmuseum. Bild: Olli 
Lehtovuori.
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Situationen har förändrats något under 2000-talet. Under de senaste åren har man 
i Sverige förvandlat hyreshus till bostadsrätter. Bostadsbristen och de stigande bostads-
priserna, speciellt i storstäderna, har i Sverige lett till en ständigt pågående politisk 
diskussion om utvecklandet av nya bostadslösningar. Det byggs bostäder nästan lika 
intensivt som under miljonprogrammet, men den offentliga diskussionen fortsätter 
och speciellt i storstäderna är bostadsbristen ett bestående problem. Nybyggda bostäder 
är ofta alltför dyra för behövande, om det sedan handlar om hyres- eller bostadsrätter. 
Dessutom har storstäderna problem med den så kallade gråa hyresmarknaden, alltså 
andrahandsboenden/inackorderingsbostäder, vilket å sin sida leder till ett otryggt bo-
ende. Detta syns inte i den offentliga statistiken, men många, speciellt invandrare, har 
personliga erfarenheter av detta. (Bengs 2015, 45–46)

Bostadspolitiken i Finland och Sverige skiljer sig alltså avsevärt från varandra. Det-
ta har förklarats med begreppet stigberoende. När man i ett samhälle bestämt sig för 
att praktisera en viss typ av politik är det svårt att senare ändra färdriktning. Tidigare 
fattade beslut påverkar de möjligheter och alternativ som finns till hands. (Kettunen 
& Ruonavaara 2015, 35)

Tabell 1. Exempel: Upplåtelseformerna i procent hos finska och svenska bostäder år 2000.

Sverige Finland
Ägandelägenhet    
Egnahemshus 39 34
Bostadsaktie 30
Bostadsrätt 17 1
Hyreslägenhet    
Allmännyttig 23
Statligt stöd 16
Privat 21 16
Annat   3
Totalt 100 100

Källa: Bengtsson 2014, 122; Ruonavaara 2014, 279
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4. Göteborgs finska områden
När en resenär anländer till Göteborg kan stadens centrum ge ett idylliskt, rentav små-
stadsaktigt intryck. Kanalerna som en gång i tiden byggdes av holländare och Göta Älv 
som flyter genom staden tillsammans med de många parkerna ger sin prägel åt stads-
kärnan. Det var under en lång tid inte aktuellt att bygga höghus i centrum på grund av 
instabila markförhållanden. Med hjälp av den moderna tekniken reser sig idag höga 
hotell och kontorsbyggnader ovanför det gamla byggnadsbeståndet. Lisebergs 110 meter 
höga torn har fått sällskap av Gothia Towers tre hotelltorn och ytterligare landmärken 
är under byggnad.

Skrivande stund (2018) håller stadskärnan på att genomgå en grundläggande för-
vandling. Skyskrapor reser sig i centrum och man planerar att uppföra Sveriges högsta 
byggnad, Karlatornet, på Hisingen. Den kommer att bli 245 meter hög, när exempelvis 
Malmös Turning Torso är 190 meter. Samtidigt pågår det omfattande Västlänken-projektet, 
ett sammanhängande trafiknät både under och ovan jorden, som fortfarande under gen-
omförandestadiet håller beslutsfattarna igång med diskussioner. Älvstrandens oanvända 
marker och bangårdar förvandlas till effektiva kontor och attraktiva bostadsområden, den 
tunga trafiken å sin sida leds till underjordiska leder. Stadsbilden ändras undan för undan.

Det var en nog så annorlunda stad som de finska arbetarna kom till under 1950- och 
1960-talen. Bostadsområdena i stadskärnan, byggda i början av 1900-talet, var förfallna. 
I dessa gamla, utslitna och rivningshotade kvarter i Haga och Olskroken fick de finska 
arbetarna tillfällig logi.

Förvaltningsmässigt är Göteborg indelat i 21 stadsdelsnämnder. Dessa följer dock 
inte stadens historiska utveckling ur små stadsdelar. Många anser att det är just de små 
stadsdelarna med sin egen prägel som ger staden sin speciella karaktär. Den karaktär 
som staden fortfarande har, trots ett invånarantal på över en halv miljon. De traditionella 
stadsdelarnas utformning och egenart påverkades av topografin, läget och tillkomst-
tidpunkten. Stadens nerv är Göta Älv som mynnar ut i Kattegatt. Det var kring denna 
älv som Göteborgs tidiga bosättning och näringsliv växte fram. (Hansson m.fl. 1993, 10)

Bostadsbristen fortsatte från slutet av 1800-talet ända fram till 1960-talet. Merparten 
av befolkningen bodde trångt och i undermåliga bostäder. På 1800-talet var arbetarnas 
bostäder mestadels envåningshus i trä. I byggandet följde man en traditionell, för kus-
ten typisk modell, där husen klättrade kring bergsluttningar. Från och med 1870-talet 
började man bygga så kallade landshövdingehus.

Som mest bodde över 60 procent av Göteborgs invånare i dessa hus. (Carlson 2014, 
76) Landshövdingehusen präglar än idag Göteborgs gamla stadsdelar. Sina namn fick 
de efter den dåvarande landshövdingen Albert Ehrensvärd. I landshövdingehusen var 
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bottenvåningen byggd av sten, de två övriga våningarna var av trä och i husen fanns 
små bostäder för många familjer. (Hansson 1993, 48)

Efter andra världskriget när industrin växte rekordartat behövdes även nya bostäder. 
De första moderna bostadsområdena restes på 1950-talet i Kortedala och Järnbrott. På 
basis av ett riksdagsbeslut startades ett omfattande byggnadsprogram på 1960-talet, det 
så kallade miljonprogrammet. I egenskap av industristad var Göteborg ett av de mest bety-
dande tillväxtcentrumen och en av de effektivaste genomförarna av miljonprogrammet.

Bostadsbyggandet industrialiserades när man utav färdiga betongelement byggde 
stora bostadsområden, ofta i orörd natur. (Hansson, Einar 2003, 60) En mera exakt be-
skrivning av miljonprogrammet finns i kapitel 3 som behandlar bostadspolitik.

För finländare, som sedan 1950-talet kommit till Göteborg för att arbeta, var inte 
boendet det första man tänkte på. Det viktigaste var arbetet, men bo behövde man ju 
också göra. De stora arbetsgivarna märkte snart att det inte gick att få några arbetare 
om man inte hade en bostad att erbjuda dem. De finska invandrarna hänvisades till 
rivningshotade hus som på den tiden låg i stadens centrum i Haga och Olskroken. De 
som kom till Gamlestadens fabriker fick via arbetsgivaren en bostad i närheten av ar-
betsplatsen. Vissa industriföretag, såsom Volvo, reste bostadsbaracker som tjänstebo-
städer åt ungkarlar. Dessa låg ofta i nära anslutning till fabriken, till och med inne på 
fabriksområdet. Eriksbergsvarvet förtöjde två husbåtar i närheten av varvet vid Göta Älvs 

Bild 3. Landshövdingehuset började sprida sig i slutet av 1800-talet. Husets bottenvåning var av sten och 
de två övriga våningarna var av trä. På bilden ett av Hagas totalrenoverade hus. Bild: Jukka Tuominen.
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strand. Arbetsresan var kort, men boendet ombord på en båt som liknade ett ungkarls-
hotell lockade inte. De flesta flyttade därifrån så fort som möjligt. (Lamér 2015, 87–88) 

Allteftersom staden växte ökade avståndet mellan arbetet och bostaden. Senare, 
när miljonprogrammets hus blev färdiga, kunde många flytta till splitternya bostäder 
utanför centrum. De första miljonförorterna uppfördes i Angered med omnejd samt i 
Biskopsgården och Bergsjön (se karta 0022). Dessa nordöstra stadsdelar har av tradition 
varit så kallade finska områden och är det delvis fortfarande. Kortedalas stadsdel som 
byggdes på 50-talet är än idag ett betydelsefullt finskt område.

Under senare år har många sverigefinnar sökt sig till andra stadsdelar, även utanför 
staden, men några områden är fortfarande populära hos dem. Bostad har man kunnat 
byta, men inte område. 

Karta 1. Antalet personer med finsk bak-
grund i Göteborg i procent. Källa: Göte-
borgs stad, Stadsledningskontoret/statistik.

Andel (%) av den 
totala befolkningen

  5,5 -
  4,5 - 5,5
  0 - 4,5
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I Biskopsgården har vi bott nästan hela tiden, fast på olika adresser. Vi har trivts här. Jag 
skulle inte kunnat tänka mig att flytta till Bergsjön eller Gårdsten eller någon annanstans. 
Arbetsplatsen var ju också nära, jag cyklade till jobbet. (Milja Oksman)

Jag ska i det följande titta närmare på några bostadsområden där mina intervju-
objekt har bott och bor. De gamla områdena representeras av Haga, Olskroken och 
Gamlestaden, som är kända som arbetarstadsdelar. De nya representeras av Angered 
med omnejd, Biskopsgården, Kortedala och Bergsjön. Utöver dessa finns det även 
andra områden där det traditionellt har bott finländare, såsom Hising-Backa, Tuve 
och Frölunda. Nuförtiden har många finländare sökt sig även till andra stadsdelar, 
men vissa områden är fortfarande populära hos sverigefinnar, så som den bifogade 
kartan från 2018 visar.

Invånarna i dessa områden är till största delen första generationens finnar. Det 
skulle vara intressant att jämföra hur andra och tredje generationens sverigefinnar har 
bosatt sig, men det innefattas inte av den här utredningen. Jag presenterar huvudsakli-
gen stadsdelarna i den ordning som mina intervjuobjekt har flyttat till respektive plats.

Haga

Nuförtiden är Haga beläget i hjärtat av Göteborg, trots att det från början låg utanför 
stadskärnan. Haga är det första förortsområde som under 1800-talet växte till en tät 
arbetarstadsdel. Utöver i överfulla bostäder trängdes invånarna i huskällare och på 
vindar. Alla hade inte ens tak över huvudet. Det fanns många barn och sjukdomarna 
spred sig i de eländiga bostäderna som saknade tvättmöjligheter. Dasset låg på gården. 
I slutet av 1800-talet uppstod det många krogar i Haga och det formades till ett slags 
underhållnings- och nöjescentrum. Stadens beslutsfattare såg inte med blida ögon 
på skeendet. I en rapport som behandlade kommunens bostadsförhållanden gick det 
bland annat att läsa att ”i dessa bostäder uppväxer ett svagt, sjukligt och kortlivat släkte 
oduglig till kraftigt kroppsarbete. Dryckenskap, prostitution, laster och brott äro prole-
tariatets bedrövliga frukter.” (Carlson 2014, 75) 

På 1870-talet började man bygga landshövdingehus i Göteborg. Dessa är fortfarande 
kännetecknande för Haga. När finländarna började anlända till staden på 1950-talet, 
var många av dessa byggnader redan förfallna och rivningshotade, men fick i brist på 
annat duga åt nykomlingarna. Bostäderna var populära, trots att det inte fanns några 
bekvämligheter, för hyran var ju låg. Senare när Haga började saneras, fick många av 
husen stå kvar för att genomgå en totalrenovering. Istället för de rivna husen byggde 
man bostadshus som också passade in i den gamla stilen, så än idag har Haga karak-
tären av en småstad. 
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Den här miljön var helt fantastisk på den tiden. Det fanns krogar vägg i vägg och mu-
siken ljöd till sent på kvällen. Om bullret utanför blev alltför högt, öppnade man bara 
ett fönster och hällde en hink med vatten i nacken på dom som satt där nere vid väggen. 
Nog tystnade dom då. Prisnivån var låg i förhållande till lönen. För ungdomar var det 
ett idealiskt ställe. Jag skulle bo här än idag, men vi tvingades att flytta på grund av 
rivningshot. Men sen revs det ju ändå inte. (Matti Harju)

Hagas karaktär har förändrats. Efter saneringen förvandlades den röriga arbetar-
stadsdelen till ett modernt bostadsområde med innerstadens attraktionskraft. Bo-
stadspriserna steg, vilket ledde till att populationen byttes ut totalt. De trivsamma 
innegårdarna är privatområden dit bara de boende har tillgång. De centrala gatorna 
förvandlades till gågator och utefter dem finns trendiga butiker och kaféer. (Hans-
son 1993, 78)

Olskroken

Olskroken tillhör Göteborgs stadskärna. Den ligger i stadens nordöstra del och gränsar 
till flera stadsdelar. Kännetecknande för området är genomfartstrafiken. Stadsdelen 
korsas av både spårvagns- och järnvägsspår. Västra stambanan (Stockholm–Göteborg) 
byggdes 1856 och Olskrokens station föregick ändhållplatsen. Under hästspårvagnarnas 
tid i början av 1900-talet låg spårvägens ändhållplats på Borgaregatan, vid nuvarande 
torget. Redan tidigt genomkorsades området av huvudleden för trafiken från Västra 
Götaland. På Olskroken fanns även ett värdshus för resenärer. I Olskrokens norra del 
står de först byggda stenhusen fortfarande kvar. De byggdes i slutet av 1800-talet som 
tjänstebostäder åt järnvägare och tjänstemän vid Gamlestadens fabriker. I början av 
1900-talet karakteriserades stadsdelen mycket riktigt som en boplats för järnvägare 
och tjänstemän.

Olskrokens centrum, där torget numera ligger, var i början av 1900-talet en typisk 
arbetarstadsdel. Bostaden bestod av ett rum och kök. Utöver den egna familjen med stor 
barnskara delade man boendekostnaderna med inneboende. Bostäderna var trånga 
och primitiva, sjukdomar och fattigdom var ständiga gäster. 

Byggnaderna var rivningshotade redan när finnar flyttade dit på 1950–1960-talen. 
Husen reparerades inte, utan man lät dem förfalla. Men i början av 1960-talet fick många 
som anlände från Finland en tillfällig bostad i den rivningsklara Olskroken.

Den första bostaden fanns i ett rivningshus i Olskroken. Ett rum och kök där vi var tre 
stycken – utöver mig en bror och en kusin. En annan bror bodde i samma hus. Det bod-
de många finnar där. Inte kunde du få en bostad nånstans då du kom, om du inte hade 
pengar eller kontakter. (Erkki Hiltunen) 
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Fastighetsbolaget Göta Lejon började köpa upp rivningshotade hus redan på 1960-ta-
let, men förfallet bara fortsatte. 1973 fattade stadsfullmäktige ett beslut om en totalre-
novering av hela området och den sista fastigheten tvångsinlöstes 1980. På detta sätt 
försvann denna sista enhetliga arbetarstadsdel. Den nya, nuvarande Olskroken färdig-
ställdes 1983. (Olskroken 2018.)

Gamlestaden

Göteborgs Gamlestaden har inte sådana kännetecken för ”gamla stan” som är typiska för 
många storstäder, med sina kvarter med smala stenhus och labyrintiska gränder. Stadsde-
len har länge präglats av storindustrin. Den mest synliga är den mäktiga fasaden i röd 
tegel som tillhör SKF:s kullagerfabrik. Namnet Gamlestaden är dock berättigat, eftersom 
stadsdelen har formats på platsen där Göteborgs föregångare Nya Lödöse en gång låg.

Industrisamhället började växa på 1800-talet och före detta landerier fick ge vika 
för industriföretag. Gamlestadens Fabriker AB, som mestadels var verksam som textil-
fabrik, grundades 1881. Inom detta företags väggar gjorde ingenjör Sven Wingquist sin 
sinnrika uppfinning kullagret. Detta var grunden till Svenska Kullager-Fabriken som 
startade 1907. SKF växte till en företagsjätte, som trots sin globalisering än idag präglar 

Bild 4. En gammal bakgård med sin tvätt-
stuga i Olskroken, före saneringen. Källa: 
Gamla Redbergspojkarnas fotosamling. Bild: 
Jukka Tuominen.
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Gamlestadens profil. Inom SKF utvecklades Volvo som blev självständigt först 1935 och 
som då flyttade till Hisingen. (Atlestam mm. 2000, 17)

Även befolkningen förändrades. Istället för före detta torpare, drängar, pigor och 
övrigt tjänstefolk kom industriarbetarna. De var i behov av bostäder. De första arbetar-
bostäderna var enplanshus i trä, som flyttades till Gamlestaden från Annedal. I början 
av 1900-talet byggde Gamlestadens fabriker nya stenhus i anslutning till fabriken. Små 
arbetarbostäder byggdes kring små gårdsplaner. Avsikten var att så många som möjligt 
skulle rymmas i bostäderna. Allteftersom industrin växte var det ännu mer folk som 
flyttade till stan. Bostadsbristen var skriande. Detta ledde till missförhållanden som 
stadsledningen och borgerligheten inte kunde blunda för. 1916 lät Emily Dicksons stif-
telse bygga elva envåningshus i Gamlestaden och senare på 1930-talet tre tvåvåningshus. 
Merparten av dessa hus står kvar än idag, renoverade. Nuförtiden tillhör de kulturhis-
toriskt värdefulla byggnader som ska bevaras i Göteborg. (Atlestam mm. 2000, 19–20)

1917 antogs en stadsplan för Gamlestaden som planeringsingenjör Albert Lilienberg 
hade tagit fram. Detta satte fart på bostadsbyggandet. Nya bostäder byggdes ända fram 
till 1960. Sedermera har byggnaderna totalrenoverats och de dominerar stadsbilden i 
området. (Atlestam mm. 2000, 20)

Bild 5. Det nya och det gamla Gamlestaden, ett nytt landmärke under uppförande, resecentrumet. Bild: 
Jukka Tuominen.
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Under den stora arbetskraftsbristen på 1950-talet värvade Gamlestadens fabriker 
arbetare även utomlands. I en del av fabrikens bostäder bodde utländska sömmerskor 
och fältet mellan husen började kallas för Europagården. ”Sen flyttade vi till Gamlesta-
den. Folk sa Europagården, eftersom det bodde så många olika nationaliteter där.” 
(Martta Wermundsén)

Idag (2018) står Gamlestaden inför stora förändringar. SKF:s byggnadskomplex i 
rött tegel håller på att förvandlas till ett allaktivitetscentrum med affärslokaler, rekrea-
tionsställen och butiker. SKF har fått tillstånd att bygga ett nytt huvudkontor i området. 
Även intill andra gamla byggnader reser sig höga kontorshus och genomfartstrafiken 
splittrar området.

Kortedala

Stadsdelen Kortedala kom till före miljonprogrammet på 1950-talet. Dessförinnan 
hade området varit landsbygd. Merparten av invånarna bodde i små egnahemshus 
och arrenderade odlingsmark från kommunen. Många arbetade på industriföre-
tag eller verkstäder i Göteborg. Det hade funnits bebyggelse i området ända från 
1700-talet. Kortedalas marker arrenderades på 1800-talet som betesmarker av trak-
tens bönder.

En stor förändring i landskapet skedde när man på 1950-talet började bygga fler-
våningshus i Kortedala. De första hyresgästerna kunde flytta in i nya trevåningshus på 
Månadsgatan och Kalendervägen den 7 november 1953. Kalendern har mycket riktigt 
fungerat som källa när man har namngivit Kortedalas gator. Stadsdelen växte snabbt. 
Det byggdes moderna flervåningshus med balkong, badrum och en tvättstuga i källaren. 
Som motto hade man: ”En hälsosam bostad åt alla.” (Andersson mm. 1993, 4–)

Kortedala var inte enbart en sovstad, där fanns även post, banker, restauranger, sko-
la, bibliotek och kyrka. Det fanns också en del industrier. Bibliotekets öde har alldeles 
nyligen (2018) varit i vågskålen, men invånarnas aktivitet har åtminstone tills vidare 
räddat biblioteket. Via miljonprogrammet byggde man nya höghusområden i Kortedala 
och som en följd av den mest intensiva byggboomen förblev en del av hyreslägenheter-
na tomma. 1985 sprängde man till och med ett höghus i luften i Kortedala. Kortedala är 
relativt glest bebyggd. Det finns grönområden i närheten och flera spårvagnslinjer tar 
snabbt passagerare till stadens centrum, trots att Kortedala ligger ungefär sju kilometer 
norr om Göteborgs centrum.

För många finnar erbjöd Kortedala en första bostad med bekvämligheter. Många 
inflyttare har faktiskt stannat i Kortedala för gott. Man har kanske bytt bostad efter 
familjens behov och gått över från en hyreslägenhet till en bostadsrätt. I flera år ända 
sedan 1970-talet fungerade Kortedala Forum, som ligger vid torget, som en dans- och 
festlokal för sverigefinnarna. (Kyllönen, 2018, telefonintervju 5.10.2017)
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Bergsjön

Bergsjöns stadsdel ligger ungefär en halvtimmes spårvagnsresa från centrum. Under 
färden dyker man ner i tunnlar eftersom spårvägen har brutits igenom bergen. Bergsjön 
är geografiskt den högst belägna stadsdelen i Göteborg – vid vattentornet 150 meter 
ovan havet. Terrängen är ojämn; berg och dalar samt en bergsjö, så som namnet anger. 
Bergsjön är en ung stadsdel, som byggdes i ett nästan orört landskap. På platsen har det 
visserligen funnits bebyggelse redan före vår tideräkning, vilket de många fornminne-
na vittnar om. Namnen på Bergsjöns gator och torg har influerats av rymden. Det finns 
både Rymdtorget och Komettorget. Som gatunamn finns till exempel Stjärnbildsgatan, 
Siriusgatan och Tyko Brahe-gatan.

Bild 6. Höghusvägg i Bergsjön. Bilden skulle kunna föreställa vilken som helst betongförort. Bild: Jukka 
Tuominen.
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Skogar och grönområden omger stadsdelens höghus som är byggda på 1960-talet. 
Området är splittrat eftersom varje byggentreprenör uppförde sina huskolosser i en 
omgivning som kantades av asfalt, branter och taggiga buskar. Biltrafiken har letts 
förbi bostadsområdet så att gårdsplanerna ofta är bilfria och utan genomfartstrafik. 
Spårvagnstrafiken delar stadsdelen mitt itu, men spåren är mestadels lagda i tunnlar. 
Luften är fortfarande ren och möjligheterna till utomhusliv är goda. Det var många fin-
nar som på den tiden fick tag på en modern hyreslägenhet, ofta i ett splitternytt höghus.

Till en början var bostäderna kommunala hyreshus. Senare förvandlades en del av 
bostäderna till bostadsrätter. På 1970–1980-talen fanns det outhyrda lägenheter, varefter 
man gjorde en sanering av husen för att göra dem mera attraktiva. För att öka trivseln 
förvandlades till exempel en utav Teleskopsgatans tomma betongtorn till ett kollektiv-
hus. Initiativtagare var Chalmers Tekniska Högskola, men det var hyresgästerna själva 
som fick bestämma över användningen av de gemensamma utrymmena. Senare överläts 
Bergsjöns bostäder som hyreslägenheter åt utifrån kommande. Numera är merparten 
av invånarna flyktingar som har kommit till Sverige. Det finns många barn och ung-
domar och invånarnas medelålder är låg. (Hansson mm. 1981, 280; Bergsjön 2008, 8–)

Det har bott gott om finnar i området ända fram till senare år. Ett tecken på detta 
är bland annat att det i Bergsjön fortfarande finns en finsk förening samt en fiske- och 
friluftsförening (Ka-Re), vars bastu och samlingslokaler i ett eget hus används flitigt.

Biskopsgården

Biskopsgården ligger på Hisingen på Göta Älvs norra sida, men ändå nära centrum och 
med goda kommunikationsmöjligheter. Samtidigt är den avskild från näraliggande 
stadsdelar, delvis beror detta på det omkringliggande landskapet, delvis på bebyggel-
sen. Området har en lång boendehistoria, men numera består bebyggelsen främst av 
stora områden med flervåningshus. Etableringen av den nuvarande Biskopsgården 
startade på 1950-talet, när man var i behov av bostäder åt arbetarna inom den snabbt 
växande industrin. På Hisingen låg alla storvarv samt Volvo. Till dessa arbetare erbjöd 
Biskopsgården en bostad nära arbetet. På detta sätt kunde även många finnar få en 
modern bostad i Biskopsgården.

Biskopsgården utvidgades genom att man byggde bostadskvarter enligt miljon-
programmet. Förorten har främst kommunala hyreslägenheter, men på senare år 
har antalet bostadsrätter ökat, eftersom en del tidigare hyreshus har förvandlats till 
bostadsrätter. Den egentliga Biskopsgården innefattar tre områden; Södra och Norra 
Biskopsgården samt Länsmansgården. Stadsdelen kännetecknas av gatunamn som 
hänvisar till väderleksförhållanden, så som Vintervägsgatan eller Stormvädersgatan. 
Enligt den nuvarande stadsdelsindelningen omfattas Biskopsgården även av Svarte-
dalen och Jättesten.
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Spårvägen delar Biskopsgården i två delar. På den ena sidan finns främst bostads-
rätter, på den andra hyresrätter. Spårvägen trafikeras av tre linjer och resan till centrum 
tar ungefär en kvart. Arbetsplatser är det ont om och arbetslösheten är hög. I hyreslä-
genheterna bor främst utomeuropeiska invandrare. Dessa storfamiljer lever trångt, 
eftersom det inte finns tillräckligt stora lägenheter i husen. Finnarna började redan 
tidigt att flytta till området eftersom många arbetade inom näraliggande industrier. 
Merparten stannade kvar. Många flyttade tillbaka till Biskopsgården efter pensione-
ringen. (Biskopsgården, Arbetsgrupp Stadsbyggnadskontoret 2008)

På senare år har Biskopsgården fått ett dåligt rykte på grund av flera incidenter 
med skottlossning. Oftast har det handlat om uppgörelser mellan kriminella gäng, där 
områdets övriga invånare bara slumpmässigt blivit inblandade. Trots oroligheterna vill 
invånarna inte gärna flytta från Biskopsgården, eftersom det är nära till naturen och 
förbindelserna till centrum är goda.

Grannfrun sa, att man inte längre törs gå till den där parken om somrarna. Där finns en 
stor damm, bänkar och stigar. Man har även gjort i ordning fina lekparker åt barn, men 
inte vågar man ta sig dit. (Seija Epäilys)

Angered

Angered innefattar egentligen flera stadsdelar som i form av satelliter ansluter sig till 
Angereds centrum. Angered uppgick i Göteborg relativt sent, 1967. Angered och Bergum 
var på den tiden självständiga socknar. Industrins tillväxt och behovet av arbetskraft 
utifrån tvingade Göteborg att skaffa fram nya landområden till bostadsbyggnation. I 
kraft av några politikers radikala beslut införlivades socknen med Göteborg och planla-
des för att passa in som ett bostadsområde i enlighet med miljonprogrammet. Angered 
hade varit relativt glest bebyggt, men enligt planen skulle man bygga hem åt 130 000 
invånare samt skapa 70 000 arbetsplatser. (Hansson m.fl. 2005, 6; Hanson mm. 1981, 330)

Etableringen av Angered är ett praktexempel på miljonprogrammet. Speciellt i 
Gårdsten genomfördes en storskalig industriell bostadsbyggnation. De färdiga beton-
gelementen levererades till platsen och identiska husrader reste sig i det tidigare obe-
byggda landskapet. Berg jämnades med marken för att bereda byggrund åt stora rader 
av flervåningshus. På goda grunder kan Gårdsten kallas för en betongförort. Standarden 
i själva lägenheterna var hög. Enligt folkhemsidealens principer var lägenheterna ljusa, 
köket var modernt och rummen lätta att inreda. I anslutning till bostäderna fanns en 
balkong och de största lägenheterna hade en extra toalett utöver badrummet. I husen 
fanns även en med fönster försedd tvättstuga. (Hansson mm. 2005, 8)

Angered är redan som en stad i sig, med sitt eget centrum och sina stadsdelar. Ang-
ereds centrum invigdes 1978. Dessförinnan hade Gårdsten, Lövgärdet, Rannebergen, 
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Hjällbo och Hammarkullen blivit färdigställda. Redan då trafikerade snabbspårvagnen 
via Hjällbo och Hammarkullen till Angereds centrum, varifrån man med en anslut-
ningsbuss kunde ta sig till de övriga satellitförorterna. Traditionellt har det bott många 
finnar i Angered, speciellt i Hjällbo och Gårdsten. I Angered har det funnits flera finska 
föreningar och i Gårdsten har det länge funnits en finsk folkhögskola som fortfarande 
är verksam som en mångkulturell läroanstalt.

I Gårdsten finns även Göteborgs enda finska seniorhus Akaciagården. I huset finns 
47 seniorlägenheter, samt gemensamma utrymmen, bl.a. bastu, tvättstuga och allrum. 
Akaciagården ägs av det kommunala företaget Gårdstensbostäder AB. Företagets infor-
matör Anki Pettersson berättar att bostäderna, ettorna och tvåorna, är hyreslägenheter. 
Hyrorna ligger i nivå med liknande bostäder i Gårdsten. Seniorbostäderna är avsedda 
för 55-plussare. Det finns en kö till boendet, men man behöver inte ha varit företagets 
hyresgäst tidigare för att få tillgång till bostäderna. Många sverigefinnar vill bo i en 
finskspråkig omgivning och upplever samverkan med grannarna som positiv, påpekar 
Anki Pettersson. (Pettersson, telefonintervju 31.5.2018).

Ett stenkast ifrån Akaciagården ligger ett finskt dagcenter, Iltatähti (Aftonstjärnan), 
som är en självständig förening. Där finns ordnad verksamhet och en gång i veckan 
serveras lunch till självkostnadspris. Iltatähti hade tidigare en anställd, men numera 
drivs centret med frivilliga krafter. På Lövgärdets äldreboende finns en finsk avdelning, 
Rauhala, som har bostäder för 12 åldringar, samt en demensavdelning, Onnela, med 8 

Bild 7. Akaciagården, ett finskt seniorhus i Gårdsten. Bild: Jukka Tuominen.
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platser. För att kunna bo i dessa måste man oftast stå i kö och i framtiden spås behovet av 
finskspråkiga tjänster inom vården växa. (Göteborgs stad, Stadsledningskontoret 2018)

För min egen del minns jag en direktsänd radiosändning som jag på 1980-talet 
gjorde från Gårdstens mest finska gata. En gårdsplan med rikligt med buskar och träd 
kantades av rader med trevåningshus. Från sina balkonger hojtade de boende över 
gården till varandra på finska. Barnen lekte traditionellt finska lekar på gårdsplanen, 
som kurragömma och brännboll. I hyreshuset fanns även en bastu som de finska hy-
resgästerna hade byggt.
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5. Materialet och metoden
Jag har intervjuat 29 personer som har flyttat från Finland och bor i Göteborgstrakten. 
En del av dem är par (9), en del ensamboende kvinnor (8) och en del ensamboende män 
(3). De tidigaste kom till Sverige på 1950-talet, de senaste i slutet av 1970-talet. Några hade 
familj och barn redan vid flyttillfället, en var själv ett barn på tre månader då hen kom 
tillsammans med sina föräldrar, en var i skolåldern och flyttade tillsammans med sina 
syskon till fadern i Göteborg (Tabell 2).

Tabell 2. Intervjuobjekt.

kvinna man alla

Ensamboende 8 3 11

Par 9 9 18

Totalt 17 12 29

Många av berättarna hittade jag bland finska pensionärsföreningar i Göteborg. Jag 
besökte flera finska föreningar för att berätta om min varvsbok Raskas metalli (Tung 
metall), och i det sammanhanget berättade jag om mina planer på en bok om boendet. 
Jag frågade samtidigt om det fanns några intresserade som ville berätta om sitt eget 
boende. Hälften av de intervjuade hittade jag på det här sättet. Några hade jag inter-
vjuat redan tidigare för min bok som handlade om varvsarbetare (Lamér 2015), några 
anmälde sig när de hade hört om mitt projekt på annat håll och några kände jag till 
från andra sammanhang. Jag fick exempelvis veta om ett par som hade flyttat till Tur-
kiet. De är representanter för den del av sverigefinnarna som under pensioneringen 
flyttar till varmare nejder. Merparten av de intervjuade kände jag inte sedan tidigare. 
Några hade jag kommit i kontakt med via mitt radioarbete.

Min målsättning var att intervjua finnar som kom för att arbeta i Sverige under 
den stora flyttvågen under 1950–1970-talen. När det gäller paren jag intervjuat finns 
det några avvikelser från detta. Alla intervjuade har varit länge i arbetslivet, men var 
pensionerade vid intervjutillfället. Mina intervjupersoner har jobbat inom många olika 
branscher. De flesta inom industrin, några inom vården eller socialtjänsten. Några har 
bytt bransch eller yrke genom åren, några har omskolat sig till ett nytt yrke.

De som kom under 1950–1970-talen var unga då, men är i dag i pensionsåldern. 
Barnen har flyttat hemifrån och många av dem har bildat egen familj. Jag har medvetet 
velat lyfta fram den så kallade första generationens boendeerfarenheter, det vill säga 
personer som har flyttat från Finland till Sverige. Till barnens familjer kan det möjligen 



– 34 –

hänvisas ibland, men de innefattas inte av den här undersökningen. (Det skulle nog i 
sig kunna vara ett intressant forskningsområde.) Jag har velat höra sådana personers 
berättelser som inte själva skulle kommit sig för att teckna ner sina erfarenheter. Mål-
sättningen har varit att dokumentera sverigefinnar som flyttat till Sverige under de 
stora flyttåren och som blivit bofasta i landet.

Ett halvstrukturerat frågeformulär har fungerat som stomme för intervjuerna 
(Bilaga), men samtalen har genomförts ganska fritt. Jag har spelat in samtalen och 
renskrivit dem. Därefter har de intervjuade fått läsa igenom sina egna berättelser, vid 
behov gjort rättelser och kompletteringar samt accepterat dem skriftligt. De flesta 
framträder med sina egna namn och har gett ett skriftligt medgivande till att deras 
berättelse publiceras i boken. I några fall har vi kommit överens om att använda ett 
täcknamn. Jag har redigerat texterna som finns i boken för att undvika upprepningar 
och höja läsbarheten. Jag har dock eftersträvat att bevara varje berättarens eget sätt att 
prata. För autenticitetens skull har jag i berättelserna bevarat allmänna sverigefinska 
uttryck (t.ex. insats, altaani, pentry). I slutet av boken finns en ordlista där orden är 
översatta till finska och rikssvenska.

Med ett undantag har jag träffat alla personerna i deras hem. Båda parterna i ett 
par har i princip varit närvarande under hela samtalet. Jag har oftast gjort intervjuer-
na separat med båda två. Jag har blivit förutsättningslöst emottagen och jag är djupt 
tacksam att alla har förhållit sig öppet och vänligt till ”inkräktaren”. Det kan inte ses 
som en självklarhet att man i sitt hem släpper in en utomstående, som ställer, ofta även 
intima, frågor. Vi har suttit vid köksbordet eller i soffan i vardagsrummet. Jag har fått 
fråga fritt och gå omkring i hemmen. Med hemmet förknippas ofta även familjen. När 
diskussionen kommer in på barn eller barnens familjer har jag undvikit att använda 
namn. Vi pratar om sonen eller dottern och barnbarnen.

Berättelserna publiceras i kronologisk ordning, utifrån när berättaren har flyttat 
till Sverige för första gången. Partner kan ha lärt känna varandra först i Sverige, i dessa 
fall avgörs berättarordningen efter den som anlände först. Flyttåret har angivits i slutet 
av berättelsen. Mina intervjupersoner har, som jag tidigare nämnde, varit unga vid tid-
punkten de flyttade till Sverige. De äldsta är födda på 1930-talet, de yngsta på 1950-talet. 
Det är på sin plats att ställa frågan hur noggrant de kan minnas sin levnadsbana och 
sitt boende. Min utgångspunkt har varit att grunden för undersökningen är den egna 
berättelsen utgående från den som minns. Varje berättare har haft möjlighet att pre-
cisera sin berättelse efter att ha gått igenom den i skriftlig form.
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6. Hem i Göteborg

Raija och Tarmo Hallikainen

Hemmet i Kortedala, rötterna i Finland

Kortedala har blivit en bestående plats för Raija och Tarmo, även om det första gemen-
samma hemmet hittades i grannkommunen Partille. Dessförinnan hade Tarmo bott 
nästan hela sitt liv i Sverige, eftersom hans föräldrar flyttade från Finland när han var 
tre månader gammal. 

Tarmo berättar:
”Jag var alldeles liten när min familj flyttade från Outokumpu till Sverige 1950. I ett år 
bodde vi i Värmland innan vi flyttade till Jonsered, utanför Göteborg. Mina föräldrar 
började arbeta på Jonsereds fabriker, bostaden fick vi via jobbet. Där bodde vi sen, så 
att jag började även skolan där. Det var en liten skola och vi var i samma klassrum från 
första till fjärde klass. På den tiden fanns det ingen som helst undervisning på finska, 
så att jag gick hela skolan på svenska. Även hemma pratade vi svenska oss syskon emel-
lan. Våra föräldrar pratade finska, men vi svarade oftast på svenska. Det var först när 
jag träffade Raija som jag lärde mig finska på nytt.

Som barn bodde jag med mina föräldrar i fabrikens bostad i Bokedalen, en bit ut-
anför Jonsered. Det var ett gammalt slott. Ett otroligt fint hus. Vi var fyra familjer som 
bodde där, två på bottenvåningen och två på övervåningen. Vi hade ett riktigt stort var-
dagsrum, det var nästan som en storstuga kan man säga. Där fanns ett kök, en ganska 
stor hall och två sovrum. Men huset revs och vi var tvungna att flytta. Då var jag unge-
fär tolv år gammal. Det var verkligen ett fint ställe. Den enda nackdelen var att det låg 
nära järnvägen, men det gick att vänja sig. Därifrån flyttade vi till Stärtered i Partille. 
Där bodde vi i ett höghus.

Jag bodde hos mina föräldrar ända fram tills Raija och jag flyttade ihop. Jag låg i 
lumpen just vid den tiden när Raija och jag träffades för första gången. Det skedde vid 
sjön i Bergsjön. Jag var där med min systers familj och Raija med sina kompisar. Då 
ledde det ännu inte till något längre sällskapande, men vi träffades på nytt på en dans 
i Kortedala. Vi flyttade tillsammans till Björndammen i Partille, till helt nya hus. Mina 
föräldrar flyttade dit ungefär samtidigt och bodde på andra sidan av gårdsplanen.”
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Raija berättar:
”Jag kom till Sverige 1969. Jag var 16 år, när jag kom hit till den stora världen. I Salla hade 
vi ett egnahemshus. Där fanns det två sovrum, vardagsrum och kök. Och sen naturligt-
vis bastu och övriga uthus. Min far hade själv byggt dem, då var jag nog i sexårsåldern. 
Jag hade inte börjat skolan än. Innan dess hade vi bott i en timmerstuga. Jag har två 
bröder och två systrar. Min syster och jag delade ett rum och pojkarna sov i storstugan. 
Min lillasyster är nio år yngre än jag, så att hon sov i föräldrarnas sovrum.

Jag flyttade hemifrån tidigt. Efter skolan kändes som om man ville komma iväg. Så 
jag kunde komma hit till Göteborg tillsammans med en bekant familj, jag skulle passa 
deras barn. Jag fick ett eget rum, men även min syster bodde där. Detta var i Bergsjön.

Ett par år senare började jag jobba på fabrik och min syster och jag flyttade till en 
gemensam lägenhet. Även den låg i Bergsjön, alldeles i närheten. Då var det inte svårt 
att få tag i en bostad. Den bestod av två rum och kök. Det var en helt ny Göteborgshems 
hyreslägenhet. Men däremellan, innan jag flyttade ihop med Tarmo, bodde jag några 
månader som inackorderad på Stjärnbildsgatan. Min syster hade träffat en kille som 
hade flyttat till henne, så jag flyttade ut.”

Ett gemensamt hem

”Tarmo och jag träffades på dansen i Kortedala och började sällskapa. Vi hade aldrig 
pratat om att vi skulle flytta ihop, men han hade pratat om detta med sina föräldrar, 
eftersom de var på väg att flytta. Jag bodde då som inackorderad.

Det gick till så att jag hade redan börjat jobba på fabriken och Tarmo kom för att 
hämta mig när arbetspasset var över. Och han började sen prata, att vet du va jag har 
tänkt mig. Inte vet jag, svarade jag då. Han sa, va sägs om att flytta ihop? Jag svarade, 
nämen, hörde jag rätt? Jo, alltså, ska vi två flytta ihop? Och jag svarade jodå, varför inte. 
Jag bodde ju som inackorderad och vi hade sällskapat redan ett tag, men vi hade inte 
pratat om detta. Och han sa att han hade pratat med sin mamma och pappa och även 
dom tyckte att det är helt okej. Och att dom kommer att flytta till samma gata. Nå, då 
började vi planera för detta. Vi gick till Tarmos föräldrar för att prata mera om det där. 
Tarmos mamma hade så käckt gjort i ordning mackor och där satt vi då och planerade. 
Visst hade jag träffat Tarmos föräldrar även tidigare.

Då var husen i Björndammen helt nya, nybyggda. Det var ingen som hade bott där 
före oss och vi flyttade samtidigt som Tarmos föräldrar. De var hyreslägenheter och det 
var väldigt lätt att komma in där. Vi fick två rum och kök. Det var helt nytt, hela områ-
det. Tarmos föräldrar bodde tvärs över gårdsplanen. Från köket var utsikten vid, inga 
grannar mittemot. Och nära till naturen, skog och sjöar. Numera har man ju byggt helt 
förskräckligt mycket där ute.

Vi flyttade dit 1973, direkt efter julen. Vi hade firat jul hos Tarmos föräldrar i Stär-
tered. Vi hade förlovat oss då under hösten. Vi var ju så unga, Tarmo lite över tjugo och 
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jag nitton år. Jag var redan då anställd på Estrella och det var dåliga förbindelser dit. Jag 
hade inget körkort på den tiden. Efter kvällsskiftet kunde man ta bussen till Partille, där 
kyrkogården ligger. Därifrån fick jag gå hela vägen uppför backen när jag kom hem på 
natten. Men inte visste man att vara rädd på den tiden, annat är det idag”, utbrister Raija.

“Där bodde vi i tre år. Sen flyttade min syster till Finland och hennes bostad här på 
Söndagsgatan var till salu. Vi köpte den och flyttade hit. Sen dess har vi bott i Kortedala, 
fast ifrån den där bostaden flyttade vi till denna och här vi hittills bott i 37 år.

På den tiden låg Estrella fortfarande i Kortedala, så att jag hade gångavstånd till 
jobbet. Vi hade ännu inte några barn, men när vi flyttade var jag redan gravid och fick 
mitt första barn. Två år senare föddes sedan vår andra dotter och vi flyttade hit. Denna 
lägenhet var lite större, så att flickorna fick ett eget rum och vi hade vårt sovrum.”Jag 
sitter tillsammans med Raija och Tarmo i vardagsrummet. På samma sida av huset 
finns köket och däremellan en matplats som Tarmo har gjort genom att avlägsna en 
mellanvägg. Ifrån sovrummet kommer man ut till en inglasad balkong och därifrån 
öppnar sig en vy mot en stor gårdsplan omgärdad av flervåningshus. Sovrummen och 
badrummet ligger på gatusidan. 

Kortedala byggdes på 1950-talet och husen placerar sig luftigt i terrängen. På andra 
sidan av gatan finns villor och bakom dem en skogsdunge där gatan tar slut. Området är 
därmed tämligen lugnt. Tarmo och Raija berättar att det på andra sidan av skogsdungen 
ska byggas höghus och enligt den ursprungliga planen skulle gatan sträcka sig ända 
dit. Detta skulle ha inneburit en ansenlig genomfartstrafik. De boendes protester fick 
dock staden att ändra på sina planer, därmed slipper man genomfartstrafiken. Både 
den nuvarande och förra bostaden är HSB:s bostadsrätter. Tarmo och Raija är nöjda med 
bolaget, ekonomin är god och hyrorna har stannat på en rimlig nivå. Det finns inget 
behov av att flytta någon annanstans.

”Vi har diskuterat detta fram och tillbaka, men alltid kommit fram till att vi inte ska 
flytta nån annanstans. Flickornas rum har vi som gästrum nuförtiden och barnbarnen 
sover över ibland. Detta är också ett mycket fridfullt område. Alla som har varit här är 
förtjusta över de stora grönområdena och att det är så städat här. Grannarna är bofas-
ta. Många har bott här ända sedan huset byggdes, om det nu var 1953 eller 1954. Vi kan 
titta in hos grannar ibland. I närheten bor ett par som fick en son samtidigt som vi fick 
vår förstfödda. Med dom har vi hållit kontakten ända sen dess, alltså närmare 40 år.”

Regelbunden kontakt med Finland

”Till Finland åker vi nästan varje sommar för att hälsa på hos mamma i Salla. Efter 
pappas död flyttade hon till kyrkbyn, men föräldrarnas hus är kvar. Den här somma-
ren har vi visserligen för första gången hyrt en sommarstuga. Vi är ett större gäng som 
åker dit. Jag håller regelbunden kontakt med hemtrakten. Av mina syskon är det tre 
som bor där uppe.”
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På min fråga om de någonsin har haft tankar på att flytta till Finland, är Raijas 
bestämda svar: ”Nej!” Finland är dock närvarande på många sätt: ”När vi var yngre tog 
vi med oss föremål med Lapplands-anknytning. Vår yngre dotter är ett finlandsfreak. 
Hon besöker Finland oftare än den äldre. Hon uppskattar Finland och lär även ut till 
sin son, hur viktigt det är att veta var man har sina rötter. Hon vill sporra till detta”, 
funderar Raija.

När jag är på väg att gå möter jag Tarmo vid ytterdörren, han bär på en tvättkorg full 
med nytvättade kläder. I huset finns en egen tvättstuga, likt i de flesta flervåningshus. 
I tvättstugan finns tre tvättmaskiner och en torktumlare. Dessutom finns ett separat 
torkrum. Det finns inga problem med att boka tvättstugan. För närvarande finns det 
fyra dagliga tretimmarspass. Det fungerar alldeles utmärkt, intygar båda.

Tarmo Hallikainen f. 1950, Outokumpu Raija Hallikainen f. 1953, Salla
Till Sverige 1950     Till Sverige 1969
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Arvo och Lempi Kiviniemi

Som 80‑åringar till ett nytt hus

I årtionden hade Arvo och Lempi bott i en villa i Göteborg, men under sina pensionärsår 
ville de flytta ut på landet. I stället för deras sommarhus, restes ett svenskt elementhus, 
Myresjöhus, i grannkommunen Lerum. Tomtens areal var 3000 kvadratmeter. Men låt 
oss först gå 50 år tillbaka i tiden.

Arvo berättar:
”Jag kommer från Sydösterbotten, Kurikka. Farfar hade kommit dit utifrån och köpt en 
liten gård, som hette Kiviniemi. Senare tog han gårdsnamnet även som sitt släktnamn. 
Till Sverige kom jag för första gången 1953 tillsammans med en kamrat. Det året fyllde 
jag 18. Allra först kom jag till Borås. På den tiden måste man byta tåg i Hallsberg och 
Herrljunga. Där på stationen var det en pojke som kom och pratade finska med oss. 
Också han var på väg till Borås tillsammans med sin syster. Vi hade våra resväskor och 
där på stationen var det en lång kö för att lämna väskorna till förvaring. Vi gjorde på 
samma sätt. Ställde oss i kön och lämnade väskorna i förvaring. Vi gav oss ut på stan 
och lyssnade väldigt noga om vi kunde höra finska. Det var den tredje augusti och 
fruktansvärt varmt och vi var förfärligt törstiga. Vi mötte några finska pojkar och bad 
dom att köpa nåt att dricka åt oss. Så gick vi till en kiosk och fick dricka. Sen frågade vi 
om det var nånstans vi kunde fråga efter arbete här och kan ni i så fall följa med som 
tolkar. Dom sa att inte behöver ni någon tolk, ni går bara bort till Algots port och säger 
’arbete’. Nåväl, vi gick dit, portvakten frågade vilket land vi kom ifrån, men vi fattade ju 
ingenting. Nåväl, portvakten öppnade porten och dit kom en arbetsledare tillsammans 
med en tolk, en ung flicka. Och dagen därpå kunde vi börja arbeta.”

Det ordnar sig med bostaden

”Vi bodde några dagar på ett litet hotell, men flyttade sen till ett annat boende. Det 
var Fjärde Villagatan. Numret kommer jag inte ihåg. Vi satt utanför på våra resväskor, 
och kivades om vem som skulle gå in. Nå, det var kamraten som gick, kom tillbaka 
och sa, sådär ja, här har vi ett fint rum. Där fanns piano och allt. Nåväl, vi stannade 
där några dygn, men det kostade lika mycket som ett hotell. Inte hade vi råd med 
sådana priser.

Nåväl, sen fick vi hjälp av en man som hette Alpo Yliluopa. Hos Algots fanns det 
bostäder åt kvinnor, men inte åt män. Alpo hjälpte oss så att vi fick en bostad. Den låg 
lite utanför stan. Det var ett tvåfamiljshus. Eller ett tvåvåningshus där det bodde två 
familjer. På andra våningen fick vi hyra ett litet rum. Där fanns inte några kokmöjlig-
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heter. En toalett fanns det, men inga tvättmöjligheter. Vi använde en allmän bastu. Som 
sagt, bostaden låg utanför stan. Mannen i den ena familjen var busschaufför, men han 
köpte senare en bil och vi kunde åka med honom till stan på vintern. Där bodde vi med 
kompisen nästan ett helt år. Vi åkte på semester till Finland och kompisen stannade i 
Finland. Jag kom tillbaka. 

Sedan, 1955, hamnade jag i det militära. Jag låg 11 månader i lumpen i Finland. 
Därefter jobbade jag i Vasa i ett år, men 1957 kom jag tillbaka. Och sen dess har jag varit 
här. Jag kom återigen till Borås. Då var det inte längre lika lätt att få jobb, men när jag 
gick tillbaka till chefen i salen på samma ställe, sa han: börja jobba i morgon. Jag bodde 
hos bekanta pojkar under de två veckor som jag var i Borås. Under sommaren hade jag 
i Vasa träffat en bekant som bodde i Skövde och han hade sagt att där fanns det jobb. 
Nåväl, på den tiden fanns det inte några telefoner, saker och ting sköttes brevledes. Han 
hade skickat ett brev till mitt hem i Finland och jag fick brevet så småningom. När jag 
hade varit två veckor i Borås, sa jag till salens chef att jag inte trivdes här.

Jag började hos Volvo i Skövde. Där fanns dom där barackerna. Där bodde jag ungefär 
tre år. Det var riktigt schyssta bostäder. Tre stycken såna där längor. Där bodde enbart 
finnar. Två pojkar delade alltid ett rum. Där fanns även kokmöjlighet, men det var väl 
inte annat än kaffe som kokades där. Ibland ägg. Det var i fabrikens matsal vi åt. På ba-
racken fanns en bastu och goda tvättmöjligheter även i övrigt. Där bekantade jag mig 
med många pojkar. Ja-a, nog var det en 50–60 pojkar i dom där tre barackerna, finnar.

Från Skövde tog vi bilen till danserna i Borås. Och på hösten 1958 träffade jag Lempi. 
Vi förlovade oss på våren 1961 och gifte oss i slutet av året.”

Svårt bostadsläge i Göteborg

”1960 flyttade jag till Göteborg. I Skövde ansökte jag om semester en vecka tidigare, för 
att börja samtidigt som Lempi hade sin semester. Då sa dom att om man ger till en, 
måste man ge till alla. Då svarade jag: ’Visst vet jag hur jag kan få den. Jag slutar’. Under 
semestern var vi i Finland, och efter semestern kom jag sedan till Göteborg.

När jag kom, kollade jag först på Volvo, men gick till SKF och fick arbete där. Så där 
var jag i tre års tid. Jag slutade, eftersom jag tyckte att lönen var lite låg. Jag sa till avdel-
ningschefen att jag borde få lite mera betalt. Han svarade att varför är du på SKF om du 
vill ha 10 kronor i timmen. Nå, jag svarade att nog är det såpass man borde få idag. Jag 
sa upp mig. Jag hade redan då lite extraknäck. Jag hade på den tiden en liten skåpbil 
och med den körde jag lite mindre flyttlass åt finnar. Ägaren till den här firman frågade 
om jag ville börja som arbetsledare hos honom. Jag svarade: ’varför inte, om vi kommer 
överens om lönen’. Och där stannade jag sedan nästan fram till pensionsåldern. Jobbet 
handlade om att sortera återvinningspapper samt transport.

Då när jag flyttade till Göteborg var det nästan omöjligt att få tag i en lägenhet. Men 
sen fick jag i Utby en sån där vindsvåning dit vi flyttade, Lempi och jag. Där fanns ett 
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kök, men att tvätta sig var det svårare med. Där bodde vi nog ett och ett halvt år. Därifrån 
flyttade vi till Gamlestaden till en omodern lägenhet. Värmen fick vi sköta med gasol. 
I bostaden fanns en gemensam toalett för två familjer, men tvättmöjligheterna var 
dåliga. Vi brukade gå till Gamlestadens bastu. Den låg där på Brahegatan i anslutning 
till Medborgarhuset. Den var mittemot SKF och huset står fortfarande kvar. Nu är dom 
renoverade och man har slagit ihop två små lägenheter till en. Det var inte lätt att få 
tag i en lägenhet i Göteborg i början på 60-talet.

Sedan fick vi en lägenhet i ett flervåningshus i Kortedala. Huset var byggt på 50-talet. 
Där fanns två rum och kök med alla bekvämligheter. Jag minns inte hur många år det 
var som vi bodde där. 1975 köpte vi ett hus i Gärdsås. Intresset för ett eget hus var stort. 
Vi tittade på flera hus i den trakten, eftersom dottern gick i skola i Kortedala och hon sa 
att hon inte vill byta skola. Vi kollade på ett hus i Stora Björn. Den låg inte heller så långt 
ifrån, men flickan kom inte ens ut ur bilen. Sa att inte ville hon flytta in i det huset. I 
Gärdsås hade man byggt två nya hus på samma gata. Det ena var mera intressant, men 
det såldes medan vi var på semester i Finland. Det andra var fortfarande osålt, även det 
nybyggt. Till huset fick man sen själv välja tapet å sånt. Tomten var ungefär 800 kvadrat, 
huset var en och en halvplans och totalt 160 kvadrat. Arbetskamraten sa att köp nu 
inte käre vän ett så dyrt hus, du får aldrig tillbaka dina pengar. Det var en byggmästare 
som byggde huset tillsammans med sin son. Han kom till och med hem till oss för att 
prata, ’köp nu huset, det är er enda möjlighet’. Nåväl, vi lyckades ordna fram pengarna 
och köpte huset. Det var fortfarande under samma höst. Sen gick ju priserna upp snart 
därefter. Där bodde vi i 40 år.”

Från stan till landet

”Stugan hade vi skaffat här i Gråbo redan tidigare, 1970. Stället hittade vi vid Mjörn, dit 
vi brukade åka för att fiska och tälta. Men det var så jobbigt att först bära all tältrust-
ning till bilen och från bilen till bryggan och sedan iland på ön. Där skulle man sen 
resa tältet och slå läger. Det var så till den grad arbetsamt att vi började se oss omkring 
om det gick att hitta en stuga i närheten. 

Där borta vid Mjörns station låg ett hus som vi var lite intresserade av. Men intresset 
försvann eftersom det fanns en del sprickor i husgrunden. Då sa mäklaren att det fanns 
ett annat ställe tillgängligt och han tog oss hit. Nå, vi frågade vad det hela kostade. Det 
var inte mycket i dåtidens pengar, idag skulle du inte ens kunna få en halv husvagn 
till det priset. Det fanns ingen el och det var det som drog ner priset. Jag vill minnas att 
det kostade ungefär 470 kronor att ansluta sig till elnätet. Vi skaffade el och på jobbet 
hade vi en firma som gjorde elarbetet. En lärling drog alla kablar som en elektriker 
kontrollerade efteråt. Då stod här bara en stuga och en förrådsbyggnad, men den där 
bastun byggde vi 1980. Det var nämligen byggnadsförbud i det här området, så att man 
inte fick bygga nånting. Stugan var på 40 kvadrat, med ett litet kök och sovrum men 



– 42 –

med ett ganska stort allrum. Några som helst tvättmöjligheter fanns inte. Det var nära 
till sjön. Vi var här endast under helgerna.”

Numera står det en ståtlig byggnad på platsen där stugan en gång stod. Huset är 
omkring 164 kvadrat. Typhuset byggdes ut så att man fick ett extra sovrum. ”Men visst 
har en fått jobba för den delen”, betonar Arvo.

”Här på tomten växte en hel del träd och när dom var fällda, stack det upp stubbe 
vid stubbe och dom skulle man ju få väck. En grävmaskin hjälpte till att dra upp stub-
barna, och dom eldade vi med under två vintrar i vårt förra hus. Så fick vi ordning på 
tomten. Visst hade vi även renoverat i själva stugan med. Och när tomten släpptes fri från 
byggförbudet, reste vi själva en egen bastu. Risto Koskinens (dragspelare och musiker) 
pappa var murare, och det var han som gjorde allt murarjobb. Det är en vedeldad bastu.”

Men hur kom man på idéen att sälja huset i stan och bygga en året runt bostad här?
”Vi var båda pensionärer och tyckte att det var dyrt att bo på två ställen, så vi be-

stämde oss för att sälja huset i stan och bygga här. Och det var ju det dom undrade över 
här i kommunen, att en 80-åring fortfarande vill bygga”, skrattar Arvo och lägger till 
”inte gjorde jag själv speciellt mycket här, det här huset var ju färdigt på det sättet att 
väggarna kom hit färdiga.

Vi flyttade hit i november förra året, så att det är knappt ett år som vi har bott här. 
Huset i stan såldes i somras. Det var meningen att det här huset skulle blivit färdigt 
tidigare, men det fördröjdes. Det blev problem med grundläggningen, likaså med bot-
tenplattan och sockeln blev aldrig färdigställd. Det är ännu inte klart och just nu för-
handlar vi om målningen. Och utanför vardagsrummet där ska det byggas en altan. 
Vår dotter har en stuga här i närheten, så vi bodde där nästan ett halvår. Men det gick 
utan några som helst problem.”

Huset är i ett plan och uppvärmningen fungerar med luftcirkulation. I vardags-
rummet står en stor vedeldad stenugn, som lagrar värme. Veden får man från den egna 
tomten. ”Det är en vintersäsong som vi har bott här. Förra vintern var nästan snölös, 
så att än så länge är det inte mycket till snöskottning som vi haft. Grannarna är för det 
mesta åretruntboende. Det är vår dotters stuga och ett par till som är sommarbostäder. 
Området tillhör inte vattenledningsnätet, men vi har ett gemensamt vattenreningsverk 
med grannen”, förklarar Arvo.

Födelsedagskalas i Finland

”Finland besökte vi senast i somras. Där har vi inget fast ställe, men min yngsta syster 
lever fortfarande. Hon har en gård i hemortens grannsocken Ilmola. Med syskonbar-
nen håller vi kontakten. Nu senast var vi på ett 40-års kalas hos en manlig släkting 
till Lempi. Pojken var här på mitt 80-årskalas och vi råkade lova att komma till hans 
födelsedagskalas i Finland. Samtidigt besökte vi mina systerbarn i Uleåborg, dit även 
min syster från Ilmola kom.”
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Jag frågar Arvo om det nånsin har funnits tankar om att återvända till Finland, 
när han nu ändå som yngling gjorde en ettårig vända dit innan han återvände hit till 
Sverige? Arvo svarar bestämt: “Inte en tanke har vi haft på att flytta tillbaka till Finland. 
Det är ju trots allt såpass länge som vi har bott här. Där finns ju inte andra kvar förutom 
den där enda systern, och inte vill man vistas i andras hushåll.”

Ute på bastuväggen hänger både den finska och svenska flaggan och Arvo pekar på 
flaggstången där den sverigefinska vimpeln vajar. ”Jag var delaktig i den Sverigefinska 
delegationen på den tiden då vi diskuterade den där flaggan. Jag nämnde där att jag 
skulle berätta för mina ättlingar, att när min tid är kommen så ska den sverigefinska 
flaggan vara på halvstång.”

Arvo är fortfarande med i Bergsjöns finska förening där han har varit verksam i 
33 år, en tid som ordförande. Föreningen hade en livlig verksamhet och regelbundna 
danser till vilka man fick orkestrar från Finland. De var omtyckta, minns Arvo. Han var 
även föreningens regionala representant i Sverigefinska pensionärerna i 17 år, varav 
sju som ordförande.

Under tiden som Arvo och jag har samtalat har Lempi varit ute och påtat i grönsak-
slandet. Vi ropar på henne för att höra hennes egna minnen:

Bröllop i Sverige

Lempi berättar:
“Ursprungligen kommer jag från Haapavesi, men bodde två år i Vasa innan jag flyttade 
till Sverige. Vi var 11 syskon, så att visst var det väl dags att ge sig av, även om far gärna 
hade sett oss alla kvar hemma. Det var en bondgård och arbete hade det väl funnits 
nog av. Min äldre syster bodde redan då i Sverige och det kom en bröllopsinbjudan 
härifrån. Jag kom hit till ett midsommarbröllop tillsammans med min far och mor 
samt en äldre systers familj. Året var 1957. Det där bröllopet ägde rum i Borås och det 
var där jag blev kvar.

Jag bodde tillsammans med min yngre syster. Den där bostaden kom via min systers 
arbetsplats. Det fanns tre lägenheter i det där huset. Vi hade ett rum och ett gemensamt 
kök med dom andra. En bekant tjej som bodde där med sin kille hade sagt till två pojkar 
som kommit dit, att där är det två flickor som bor. Gå och fråga om dom skulle följa med 
på dans. Nåväl, vi hängde med. Och det var så det började. Vi förlovade oss och gifte oss 
medan jag fortfarande bodde i Borås. Sedan blev jag gravid och tyckte att nog måste 
vi nu hitta ett gemensamt hem. Det var svårt att hitta bostad i Göteborg. Till en början 
bodde vi på andra våningen i en villa i Utby, flickan föddes då. Sedan flyttade vi till en 
egen etta i Gamlestaden. Sedan dess har vi bott ihop, Arvo och jag.”

Arvo har ovan berättat hur de flyttade från Gamlestaden till Kortedala och därifrån 
till ett eget hus i Gärdsås. Jag frågar Lempi hur det känns nu när de har flyttat in i ett 
nytt hus med en stor gårdsplan, trädgård och växthus?
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”Det här är trevligt. Jag tycker jättemycket om att bo på landet. Det finns mycket att 
göra utomhus, vi har anlagt gräsplan och odlingar. Det är bra att man har att göra. Det 
blir aldrig långtråkigt. Handarbete sysslade jag mycket med förr i tiden. Nu har vi inte 
tagit in vävstolen här, eftersom vävningen medför så mycket damm. Men visst får det 
väl vara nog med vävningen nuförtiden. Tidigare vävde jag till och med gardinerna. 
Här har vi bara jalusier, något annat behövs inte. I sovrummet ska jag kanske hänga 
gardiner”, planerar Lempi.

”Finland besökte vi varje sommar så länge våra föräldrar levde. Nu blir det mera 
sällan. Nyligen var vi på ett 40-årskalas hos en släktpojke. Det är trevligt att åka på fö-
delsedagskalas eller bröllop, men på alla begravningar ids man inte alltid delta. Det har 
varit alldeles för många sådana under de senaste åren. Till Finland ville man återvända 
under de första åren. Jag tänkte då att detta var bara tillfälligt. Men sedan, när du får fa-
milj, vart skulle du flytta då. Inte heller har vi haft behov av att ta hit varor från Finland. 
Den där spinnrocken har tillhört Arvos mamma. Och visst kan jag spinna, och det har 
jag även gjort, så att nog har den kommit till användning”, tillägger Lempi.

“Med grannarna umgås vi inte särskilt mycket. Dottern har en stuga där alldeles intill 
och hon är där på somrarna åtminstone under veckosluten, om bara arbetet tillåter. Jag 
trivs riktigt bra här. Jag hade gärna varit här även på den tiden när vi hade stugan, men 

Bild 8. Arvo och Lempi Kiviniemi samlar på antikföremål, här dockskåpet i vardagsrummet. Bild: Jukka 
Tuominen.
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Arvo hade så många förtroendeuppdrag då. Och visst fick man ju även ta hand om vårt 
hus i stan. I flera års tid hade vi planerat att flytta hit ut, men sen hände det snabbt. När 
vi la ut vårt hus till försäljning, gick det åt direkt. Men allting har ordnat sig. Och det här 
känns lite som att man har återvänt till barndomen och landsbygden”, funderar Lempi.

När jag ska ge mig iväg fäster jag blicken vid sjön Mjörn, som skimrar på andra 
sidan av huvudvägen. Arvo hade berättat att de fortfarande har kvar båtplatsen och 
fiskerätten där.

Arvo Kiviniemi f. 1935, Kurikka   Lempi Kiviniemi f. 1940, Haapavesi 
Till Sverige 1953    Till Sverige 1957
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Sisko Halonen – Leevi Immonen

Var sitt hem

Jag träffar Sisko och Leevi på Lundbys villaområde i Göteborg. Idag är de hos Leevi efter 
att ha tillbringat veckoslutet i Siskos hem i Borås. På det här sättet har det levt i två och 
ett halvt år. De träffades på en dans i Borås för tre år sedan och med tiden kom de fram 
till att bo växelvis hos varandra, eftersom ingen av dem kunde avstå sitt trivsamma hem. 
Tiden får visa hur länge det växelvisa boendet fortsätter, men tillsvidare finns det en 
fast punkt såväl i Göteborg som i Borås. Båda flyttade som unga från Finland. Båda har 
ett långt äktenskap, familj och arbete bakom sig. Bägge har hunnit till pensionsåldern. 
Båda berättar om sina erfarenheter:

Efter snygga killar

”Jag jobbade i en affär i Rovaniemi. Några bekanta kom och hälsade på från Sverige. Jag 
och en jobbarkompis fick höra från dom att svenska killar var så stiliga. Då bestämde 
vi oss att även vi ska till Sverige. Vi gick till arbetsförmedlingen och fyllde i våra ansök-
ningar. Unga var vi, bara sjutton år gamla. Det tog bara en vecka, innan vi fick biljetter-
na dit och arbetsplatsen var Algots textilfabrik i Borås. Sen måste jag bege mig hem för 
att berätta för far och mor att jag skulle åka bort. Det var fyra kilometer till Rovaniemi, 
där jag under veckorna hade bott hos min bror, helgerna tillbringade jag i mitt barn-
domshem på landet. Jag var lite orolig över vad mina föräldrar skulle tänka, så jag sa 
att jag hade fått en bättre arbetsplats i Haparanda. Inte vågade jag säga att den fanns i 
Borås. Jag visste att jag inte hade fått åka om jag hade berättat. Till slut var vi tre tjejer 
som åkte, min jobbarkompis samt en kusin som var lite äldre. Detta var i januari 1961.

Jag kom till Borås och vi blev hämtade från stationen och fördes till bostaden. Re-
dan dagen därpå började vi på Algots. Bostaden fanns i ett hus som ägdes av fabriken 
och där bodde bara arbetare från Algots. Alla var från Finland, eller några greker fanns 
det också. De var tvåvåningshus och dom kändes ju hemskt fina. Toaletter inomhus, 
när man på landet hade utedass. Där fanns ett rum och ett större rum och vi var tre 
flickor där. Men inte bodde jag där så länge. Jag måste flytta eftersom jag hade börjat 
sällskapa. Genast på första dan när jag kom till Borås, träffade jag min blivande make. 
Med honom var jag sen gift i 38 år. Han var finsk och en riktigt stilig karl”, konstaterar 
Sisko och skrattar till, men blir allvarlig igen och fortsätter efter att ha funderat en 
stund: ”Jag kan nog säga att om han älskade någon kvinna så var det nog mig, men han 
uppskattade inte kvinnor. Han var svag för spriten, så mitt liv var inte lätt. 

Först flyttade vi in till hans syster. Vi försökte skaffa en egen bostad, men det gick 
inte att hitta nånstans. Men sen hände det, att hans andra syster som hade en insatslä-
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genhet flyttade till en större och vi fick köpa den. Där fanns ett rum o kök och alla 
bekvämligheter. Dom var nya hus då, HSB:s. Jag bor fortfarande i samma byggnader. Vi 
bytte till större allteftersom barnen kom. När andra barnet kom, bytte vi till en tvåa, 
när den tredje, då till en trea.

Jag jobbade hela tiden. När första sonen föddes var mammaledigheten bara tre 
månader. Jag minns hur jag under rasten sprang iväg till dagmamman för att amma, 
det var kanske 500 meter dit. Under veckosluten var jag alltid ensam med barnen, när 
mannen var borta. Men ekonomiskt fungerade det bra för oss. Ett tag hade vi ett eget 
hus, senare radhus. När vi köpte vårt hus, fanns det ingen bastu där, men den byggde 
vi genast så att bastun var klar när vi flyttade in.

Stugan hade vi samtidigt, men barnen hamnade helt på mitt ansvar. Vi var gifta i 38 
år. När barnen blivit vuxna, lyckades jag separera mig från honom med barnens stöd. 
Det mellersta, som bodde i Stenungsund, hämtade mig dit. Mannen kom för att hämta 
mig tillbaka, men dottern sa att inte går mamma nånstans nu. Sedan skiljde vi oss och 
mannen flyttade till stugan som han gjorde om till åretruntbostad. 

Jag reste sen till Kanarieöarna. Där träffade jag en svensk man, som hade en egen 
lägenhet på ön. Halva året bodde jag där och andra halvan här. Jag var skriven hos min 
dotter. Men jag hade ändå en stuga här i Göteborg, Kärra, så att jag hade ett eget ställe. 
Detta varade i 15 år, jag var på Gran Canaria, nära St Augustin, där det bor mycket svenskar. 
Jag spelade ganska mycket golf där och deltog i kyrkans aktiviteter. Men jag återvände 
trots allt. Jag var alldeles för aktiv i många verksamheter, inte heller passar solen mig 
så bra. Min hälsa tålde inte den. När jag återvänt letade jag efter bostad här i Göteborg. 
Jag hade sålt stugan, så att jag hade lite pengar, men alla var så dyra, tre, fyra miljoner.

När min förra man dog och barnen fick ärva hans stuga, uppmanade dom mig att 
köpa en bostad i Borås. Så hittade jag denna, min nuvarande bostad, i Trandared. Jag 
brukar inte skryta men i Göteborg skulle en motsvarande kosta minst tre miljoner 
kronor, och i Borås fick jag den under miljonen i april 2014. Den var totalrenoverad, 
tre rum å kök. Den är riktigt fin. Inte kan jag göra mig av med den, trots att jag numera 
bor halva veckan i Göteborg.”

Leevi berättar:
”Jag föddes i Kurkijoki vid Ladogas strand. Därifrån fick vi fly undan kriget för sista 
gången på sensommaren 1944. Då var jag sju år. Första året bodde vi i Storkyro i Syd-
österbotten. Folk från Kurkijoki placerades i Vampula, Alastaro och Pöytis. I Vampula 
tilldelades vi en sådan där snabb bosättningsgård, som hade fem hektar åkermark. I 
Karelen hade vi haft en ännu mindre gård, eftersom far var fiskare på Ladoga. Vi fick 
även skog. Till en början var den gemensam med andra, men senare fick vi en egen 
skogsspalt cirka sju kilometer ifrån bostaden.

Det var en så kallad kall gård, alltså utan några byggnader. Inom ett par år byggde 
vi först en ladugård, sen ett bostadshus och ett uthus. Virke fick vi ur den egna skogen. 
Där fanns folk med såna där ambulerande cirkelsågar, med vilka man sågade bjälkar, 
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plankor och brädor till byggnadsvirke. Det var ett typiskt hus för efterkrigstiden, två 
rum å kök, brandmur i mitten och en vind. I köket fanns en bakugn och spis. Bakugnens 
bakdel var placerad så att den även värmde vardagsrummet. Då var vi sex personer, men 
jag har många syskon, många av dom hade redan gett sig ut i världen. Jag var yngst i 
kullen och fortfarande i skolan. Först i näraliggande orter, men senare kunde jag börja 
i realskolans andra klass i Lahtis där min syster bodde med sin familj. Där slutförde jag 
realskolan och tog studenten 1958.

Dessförinnan hade jag redan sommarjobbat här i Göteborg, där mina två äldre 
systrar bodde. Då kunde jag bo hos min syster. Av somrarna i Sverige hade jag nytta på 
det sättet att jag skrev en laudatur i svenska. Mellan skolan och militärtjänsten var jag 
i Sverige för att tjäna pengar till studier, bland annat på en chokladfabrik och i ham-
nen, men jag återvände till Finland och studerade vid jordbruks- och skogsfakulteten i 
Helsingfors. Min avsikt var att bli agronom. När studiepengarna tog slut återvände jag 
till Sverige och fick anställning på Volvo. När jag hade jobbat där i två, tre års tid, tjäna-
de jag så mycket att jag inte kunnat få motsvarande lön ens som utbildad agronom i 
Finland. Till detta skulle även studielånen kommit. På den tiden var man tvungen att 
ta privat lån, nån motsvarighet till dagens studielån fanns inte.”

Leevi fick anställning på Volvos informationsavdelning och Volvo ordnade ut-
bildning åt honom i flera olika skeden. Han var bl.a. guide på Volvos visningsrundor 
med de berömda blå tågen och tog hand om studiegrupper från Finland, som ofta 
besökte Volvo.

“Jag bodde i Torslanda från 1965 till 1967. Bostaden i Torslanda hade vi via Volvo, vi 
var tvungna att ta fem rum å kök, eftersom de mindre lägenheterna redan hade gått åt. 
Till en början var vi tre pojkar som bodde där, min fru flyttade hit senare. Hyran näs-
tan fördubblades där, från 375 kronor till 700 kr, vilket gjorde att hälften av finnarna 
stack åt annat håll.

Jag hade även bildat familj. Vi gifte oss på sommaren 1965 och min fru blev färdig 
med sin lärarutbildning i Jyväskylä så att hon bara behövde åka dit för några tentor. 
Vår dotter föddes på våren 1967 och då bodde vi fortfarande kvar i Torslanda. På hös-
ten flyttade vi hit i närheten, till Långströmsgatan. Det var den tredje september. Jag 
kommer ihåg detta, eftersom Sverige gick över till högertrafik på samma dag. Det var 
en hyreslägenhet och där bodde vi med familjen. Vi hade fyra rum och kök, men hyran 
var mycket lägre än i Torslanda.”

Drömmen om ett eget hus blev sann

Leevi berättar hur många finnar på den tiden drömte om att skaffa ett eget hus, och 
han fortsätter: ”Men många av mina svenska arbetskamrater på Volvo hade redan som 
15-åringar ställt sig i bostadskön och kunde sedan få tag i en hyreslägenhet kanske efter 
10–15 år. Dom behövde inte tänka på samma sätt, eftersom dom visste sig att dom på 
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sikt skulle få en hyreslägenhet. Men finländarna, som i Finland hade bott i egnahem 
och kommit hit senare, drömde om ett eget hus.

Jag och min fru sparade ihop såpass att vi kunde skaffa ett eget hus. Det här huset 
kostade 180 000 kronor och året var 1970.”

Leevi minns att de hittade huset via en tidningsannons. Huset är byggt under 
1956–1957 och är beläget i Lundbys villaområde på en tomt som ägs av staden. ”Till en 
början var tomtarrendet 408 kronor per år, vill jag minnas. På den tiden höjdes arrendet 
med 20 års intervaller. Sen förändrades det till tio års mellanrum. Nu senast var det 8 
100 kronor per år och under dom tre senaste åren 12 000 kronor per år. Tomtens areal 
är 567 kvadrat. Dessa trädgårdar hade ursprungligen planerats av en dansk, eller om 
det nu var en skånsk, arkitekt och då hade vi 24 fruktträd här. I bottenvåningen finns 
kök, vardagsrum och ett sovrum och i övervåningen ett sovrum och dotterns rum. Det 
finns även en stor källare och en bastu, som inte används längre. När jag var yngre och 
idrottade mycket bastade jag på Volvos bastu på Sörredsgården, dom var bra på bastu 
där. Min fru tyckte inte om att basta. Numera används bastun mestadels som förråd”, 
konstaterar Leevi.

”Visst tittade vi även på andra hus, men att vi bestämde oss för just detta berodde 
dels på priset och dels på närheten till vårt förra hem. Också trädgården kändes trevlig. 
Till en början odlade vi mycket tomater här vid väggen på husets solsida. När vi flyttade 
var dottern tre och ett halvt år gammal. Vi hade finska som hemspråk, men här lärde 
hon sig svenska på några veckor eftersom det bodde svenska barn i grannskapet. I sko-
lan fick hon undervisning i finska en gång i veckan, men på den tiden var det istället 
för någon annan lektion.”

Leevi bodde med sin familj i huset från 1970. Dottern bildade en egen familj och 
flyttade hemifrån. Frun dog strax efter pensioneringen.

”Min fru avled bara några år efter att ha gått i pension. Jag själv var redan pensi-
onerad och dottern hade en egen familj. Det kändes rätt att bo kvar här, trots att jag 
hade blivit ensam. Jag hade alltid trivts bra här. Jag hade inte en tanke på att flytta till 
Finland, eftersom barnbarnen var viktiga för mig redan då. Jag var tillsammans med 
mina dottersöner på eftermiddagarna efter att dom hade slutat skolan, den yngre gick 
fortfarande i förskola. Jag rastade hundarna och vi hade en gemensam fikastund med 
pojkarna. Jag kunde åka hem när föräldrarna kommit från jobbet. Dom bor ungefär 
en mil bort i Björlanda.”

Leevi minns även Volvos berömda bostadsbaracker, även om han själv aldrig bodde 
där. ”På gamla Volvo var dom långa byggnader i en plan. Det fanns en korridor i mitten 
och rum på båda sidor om den. Dom flesta hade två sängar. Köket var gemensamt och 
där fanns ett gemensamt kylskåp. Toaletterna och tvättutrymmena låg i korridoren. 
Sen på Volvo Torslanda kallades dom för bostadspaviljonger. Dom var likartade. Jag 
vill minnas att det även gick en portvakt runt där, för att se efter att man inte bröt mot 
allmänna förhållningsregler. Boendet var ganska billigt jämfört med fria marknader, 
men inte heller var det många som stannade där särskilt länge.
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Där bodde även en spansk kille, José. Han pratade med alla och lärde sig snabbt 
både svenska och finska. Där i närheten av barackerna fanns en riktigt bra korvkiosk. 
Gott mos och god korv. Och när pojkarna gav sig dit tillsammans, stod José först i kön 
och sa: ’korv och potatismos’. Han hade lärt dom finska pojkarna att säga: ’det samma 
här’, så att hela kön fick en likadan portion”, minns Leevi.

Sisko å sin sida minns, hur det i bottenvåningen på flickornas hus bodde en över-
vakare. ”Alla var ju unga då. Flickorna drog upp pojkar genom fönstret och dessa kom 
även ut genom fönstret för att övervakaren inte skulle se. Jag bodde aldrig där.”

Sisko berättar:
“Inte har jag nånsin haft några tankar om att flytta tillbaka till Finland. Även mina för-
äldrar flyttade hit lite senare och många av syskonen har bott i Sverige. I Borås hade jag 
först sytt på Algots, sedan på Eiser och tagit hand om barnen. Jag var så dålig i ryggen 
att jag blev sjukskriven. Jag började studera sedan, i Finland hade jag bara gått sju år i 
folkskola. Far hade velat att jag hade börjat på husmorsskolan, men jag tyckte inte att 
jag skulle börja ta hand om kor. Här läste jag först i grundskola och sen gymnasiekom-
petens och fortsatte sedan att läsa på högskolan i Borås. Sedan jobbade jag på kontor, 
men min rygg tålde inte det där sittandet framför en skrivmaskin. Jag var där i många 
år, men var tvungen att sluta och jag fick sjukpension.”

Sisko berättade i början, att hon kommit till Sverige eftersom andra flickor hade 
sagt att det finns så stiliga killar här. Så jag frågar Sisko hur det är med den saken, har 
det gått att hitta stiliga karlar? ”Inte har jag väl letat, men stiliga har dom varit. Visst 
hade jag en svensk man här emellan, men han var inte lika stilig som dom finska”, sä-
ger Sisko med glimten i ögat.

Detta saknar jag från Finland

Jag frågar Sisko och Leevi om det fanns något det ville ta med sig till Sverige från 
Finland?

Sisko:
”Det var nästan ingenting jag tog med mig från Finland när jag lämnade. Jag hade bara 
en liten resväska och där lite kläder och andra förnödenheter. Föräldrarna gav pengar 
till att köpa den. Men senare, när vi besökte Finland, ville jag köpa finskt glas. Varje 
gång köpte jag något, när jag var där. Och nu när man ser sådana föremål på loppis, 
är dom så billiga att det känns retfullt, på den tiden kostade dom mycket pengar. Från 
barndomshemmet tog jag ingenting ens efteråt. Andra systrar kanske tog mer, men jag 
har aldrig varit sån, att jag skulle hamstra saker.”
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Leevi:
”Matprodukter ville man ju ta med sig hit. Varje sommar, utom en, besökte vi Finland. Då 
kom ’Finland’ hit. Min svåger jobbade på Nuutajärvis fabrik och nästan varje år gjorde 
vi en avstickare dit. Han och hans fru gjorde fynd åt oss. Dom reserverade föremål, som 
dom tyckte var dom bästa. Såna fick vi sedan köpa mycket förmånligare på fabriksför-
säljningen. Det kunde vara något litet fel på dom, men inget man ens kunde se. Visst 
fick vi även en del finare glasprodukter därifrån.”

Så här berättade Sisko Halonen och Leevi Immonen om sina tidigare liv. Båda hade 
blivit ensamma, men under de senaste tre åren har de fortsatt sina liv tillsammans efter 
att ha träffats på en dans i Borås.

Dansen förenade

Leevi har alltid hållit igång med idrott och motion. I botten fanns den kondition som 
han skaffat under barndomens skolresor. Den längsta cykeletappen till skolan var 21 
kilometer enkel väg. Idrottandet fortsatte även i Sverige, tills en knäskada begränsade 
det. Men att dansa har ändå gått bra.

Hur träffades de?
Sisko: ”Jag hade kommit tillbaka från Kanarieöarna och flyttat till Borås. Mina syst-

rar sa till mig att gå och dansa. Men jag sa att inte gör jag det ensam. Sen försökte dom 
komma på kompisar som jag hade kunnat gå tillsammans med. Men det blev inget av 
det. Sen fyllde min ett år yngre syster 70 år. Från Finland kom en bror med sin fru och 
dom gillar att dansa. Nåväl, vi hade det där födelsedagskalaset, men därifrån måste 
man gå redan vid halv elvatiden. Samtidigt hade Borås Finska Förening en danskväll 
på Borås Parken, så vi gick dit och där fanns Leevi. Det var så det började. Han gav sitt 
telefonnummer.”

Leevi: ”Jag hade kommit till dansen i Borås, eftersom Borås Parken och Rotundan 
har så fina dansgolv och dom hade finsk dansmusik. Från Göteborg brukade det alltid 
åka en 20–30 personer för att dansa där. Den gången hade jag kört med min egen bil, 
och inte heller hade jag någon som åkte med. ”

Sisko: ”Sen sa Leevi att han kunde köra mig hem, men jag svarade att jag har bekanta 
här och jag kan åka med dom. Men dom där bekanta pojkarna hade redan hunnit ge 
sig iväg. Leevi hade inte åkt än, så jag frågade om han ändå kunde skjutsa mig hem? Så 
gjorde han det och jag funderade på att ge honom en puss på kinden, men lät bli. Han 
körde sen till Göteborg. Han hade lämnat sitt telefonnummer, så att jag ringde efter ett 
par veckor när dom där gästerna från Finland hade åkt.

Det här var på hösten, i slutet av september. Under första julen var jag sjuk 
och tillbringade den hos min dotter i Stenungsund. I februari började vi vara till-
sammans. Vi gjorde en tiodagars resa till Estland, Pärnu, och nu blir det en tredje 
gång som vi ska åka dit på spa. Nyligen var vi på Borås Finska Föreningens resa till 
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Mariehamn. Dom där bussresorna är så trevliga, där finns bingolotto och trevliga 
historieberättare.”

Båda funderar på när det var som de började med halva veckan i Borås och andra 
halvan i Göteborg. Kan det ha varit i februari?

Sisko: ”Hittills har den här lösningen fungerat, men hur länge orkar man? Det är ju 
ett väldans packande, och mestadels är det jag som gör det när vi flyttar från det ena 
stället till det andra. Du måste komma ihåg att ta dom viktigaste sakerna med, men 
hittills har det gått bra.”

Leevi: ”Jag har svårt för att göra mig av med det här stället, jag har ju bott här i mitt 
eget hus närmare 50 år. Inte heller klarar jag längre av alla göromål på grund av mitt 
knä. Men detta är ett lugnt ställe och bekanta människor. Detta gör flytten ännu svårare.”

Sisko: ”Och jag har en jättefin bostad i Borås. Huset är helrenoverat och jag har tre 
rum och kök. I Trandared. Och vi har våra hobbies på båda ställen. Även det spelar in. I 
Borås dansar vi alltid på lördagar och det är billigare att leva där. Borås Finska förening 
har en stor lokal, dom har fortfarande över 600 medlemmar. Här i Göteborg sjunger vi 
karaoke varje måndag på pensionärsföreningens lokal och därefter är det bråttom till 
Souvarit-föreningens seniordans. Som tur är ligger dom nära varandra.”

Sisko Halonen, f. 1943, Rovaniemi Leevi Immonen, f. 1937, Kurkijoki, Karelen
Till Sverige 1961    till Sverige första gången 1956
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Liisa Sabell

Hjärtat i Finland ‑ tryggheten i Sverige

Liisa skickades ensam från Savolax till Sverige när hon var sexton år gammal. Destina-
tionen var Göteborg och systerns familj, där hon skulle passa barn. Liisas liv innehåller 
många dramatiska vändningar. Den första av dem kommer hon inte ens ihåg.

”När jag föddes, insjuknade min mor och hon hamnade nästan omedelbart på 
sjukhus. Hon dog när jag var 18 månader gammal. Jag hamnade i ett fosterhem där 
jag fick vara tills jag fyllde 16. Två dagar före jul berättade min fostermamma att dom 
inte kunde ha mig längre när jag fyllt sexton år, eftersom socialen inte längre skulle 
betala ersättning för mig. Min födelsedag är på annandag jul. Jag trodde att dom skulle 
kasta ut mig direkt när jag fyllt 16. Mina biologiska föräldrar hade flytt från Karelen 
till Vuoriniemis by i Savolax. Min mor var död och far i kriget. Jag hade inga släktingar, 
ingenstans att gå, jag var hemlös. Jag bara grät. Men min fosterpappa sa att om mamma 
kastar ut mig följer han med. Sedan gick dagarna, den ena efter den andra, i februari 
sa dom till mig att jag får åka till Sverige. Deras dotter bodde i Göteborg och jag skulle 
få passa hennes barn.

På långfredagen 1957 kom jag till Göteborg. Far tog mig till flygplatsen. Hans sista ord 
var: ’Nu går min sista dotter och den bästa dottern.’ Jag var ju inte hans biologiska dotter. 
Och han fortsatte: ’Vart du än går i världen, kommer jag alltid att hålla dig i handen.’ Det 
var min färdkost hit. Han hade alltid lärt mig att göra det mot andra som du önskade 
att andra gjorde mot dig. Jag hade väldigt mycket av pappas visdom med mig i bagaget 
när jag kom hit. Ungefär i ett års tid passade jag sedan deras dotters barn. Jag älskade 
hennes barn, men inte henne. Hon hade missbruksproblem, vilket jag inte först fattade, 
ung som jag var. Först småningom förstod jag anledningen till hennes vredesutbrott.

Jag lärde mig så pass bra svenska att jag kunde läsa Göteborgs-Posten. Där stod en 
annons där man sökte en piga till Örgryte, helst en finsk. Jag tog barnen på en kärra, gick 
dit och fick jobbet. En bättre arbetsplats hade jag inte kunnat få. Det var där jag lärde 
allt”, betonar Liisa. ”Frun var rektor och mannen hade en järnhandel. Dom hade tre barn. 
Huset hade tretton rum och kök. Jag hade ett eget rum. Jag stannade där i tre års tid.

Jag fick 150 kronor i månaden samt mat och logi. Men egentligen borde jag ha beta-
lat. Så mycket lärde jag mig där. Jag lärde mig laga vanlig vardagsmat och festmåltider. 
Där ordnades fina fester och jag lärde mig hur man serverar. Jag hade en svart dräkt och 
vitt förkläde. Endast på våren och hösten hade vi extra hjälp, när vi flyttade vinterklä-
derna till förvaring och tvättade fönstren på våren och när vi ställde sommarkläderna 
till vinterförvaring på hösten. För mig var det en hushållsskola och barnsköterskeskola. 
Med barnen lärde jag mig även svenska. Sen träffade jag min blivande man och han 
ville inte att jag jobbade på ett sånt ställe där man bara hade ledigt varannan onsdags-
eftermiddag efter klockan två. Alla helger jobbade jag.” 
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Från Örgrytevillan till ett rivningshus i Haga

“När jag hade träffat min man och vi hade gift oss, fick vi ett inackorderingsrum på 
Sofiagatan. Där bodde vi ett halvår. Sen blev jag gravid, och då hjälpte den här familjen 
som vi hyrde rummet av oss att få tag i ett rum och kök i Haga. Året var 1961. Det var på 
Skolgatan 13 och det var bara det huset som senare revs. Men vi bodde där i närmare 
fyra år. Dom enda bekvämligheterna var rinnande vatten och WC. I köket fanns en ved-
spis, men vi köpte en liten gasspis, som hade två lågor. Kakelugnarna eldades med ved. 
Tvättstugan fanns i källaren, där vi tvättade barnen i en balja. En gång i veckan gick vi 
iväg till Valhallabadet för att bada. Men det var jättemysigt där i gamla Haga. I affärerna 
kände alla varandra. Det var verkligen trevligt”, minns Liisa.

”Det gick inte att starta rivningen av huset innan vi hade hittat en ny bostad. Det 
var husets ägare som ordnade en ny bostad åt oss i ett nytt hus, två rum och kök. Min 
man tjänade precis så pass att hyresvärden räknade med att vi kunde klara av hyran. 
Jag var nämligen nästan tio år hemma med barnen. På Länsmansgården bodde vi i sju 
och ett halvt år. När barnen växte upp, vi hade en son och en dotter, behövde vi mera 
utrymme. Sedan fick vi fyra rum och kök på åttonde våningen på Friskväderstorget i 
Biskopsgården, även den var fortfarande en hyreslägenhet.”

Ett hem i radhuset

”Vi försökte spara så mycket som möjligt för att skaffa en egen bostad. Jag hade velat 
ha en villa, men min man sa att du kommer att jobba ihjäl dig om vi ska börja betala 
av ett hus. Trots att jag då var hemma på dagarna, jobbade jag med handarbete åt olika 
firmor och städade på kvällarna så att jag fick pengar. Sedan köpte vi det här radhuset i 
Tuve. Dessa var fyra år gamla hus då. Vi tittade på många hus och blev förtjusta i ett. Det 
var en liten stuga nedanför Vårväderstorget. Den hade en finsk ägare. Huset hade bastu 
och allt. Men banken gav inte något lån till oss. Banken ansåg att ägaren hade köpt och 
gjort i ordning huset i spekulationssyfte. Vi var redan svenska medborgare båda två.

Som en sista skjuts var att hyran på vår bostad höjdes rejält. Min man hade sagt 
upp hyreskontraktet omedelbart efter hyreshöjningen. Jag oroade mig över var vi skulle 
hamna nu då, men när vi kom till det här huset, sa jag direkt åt min man, att om det är 
ett radhus vi måste köpa, så är det detta. Nåväl, vi gick igenom huset och sa till mäklaren 
att vi var mycket intresserade. Mäklaren berättade att det skulle komma ett annat par 
om en kvart. Om ni är intresserade måste ni bestämma er direkt. Så vi bestämde oss på 
stående fot och fick detta. Vi diskuterade inte ens priset. Jag vill minnas att det var 270 
000 kronor å året var 1975. Ursprungligen hade detta kostat 65 000 kronor. Därefter har 
priserna gått upp enormt mycket.”

På senare tid har många barnfamiljer flyttat till radhusområdet. Liisa berättar att 
hon tillhör dem som har bott längst i området. Många av grannarna har skiftat genom 
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åren, men hon kommer bra överens med alla. Huset är i två våningar. I bottenvåningen 
finns kök, badrum och ett stort vardagsrum. På andra våningen fanns till en början 
fyra sovrum, men senare slog man ihop två mindre rum till ett tv-rum. Nuförtiden har 
Liisa utöver sovrummet ett syrum och ett gästrum där uppe. Bakom huset finns en liten 
trädgård och till den skyddade framsidan kommer man genom en port av trä som för 
tankarna till landsbygden. Liisa säger mycket riktigt, att när de skaffade huset så hade 
hon nog en omedveten tanke på att hitta ett ställe som liknade hennes barndomshem 
i Finland.

”Senare jobbade jag på Volvo och förstörde min rygg. Därefter började jag studera. 
Jag läste sju och ett halvt år i sträck. Först läste jag in grundskolan. I Finland hade jag 
ju bara genomfört en sjuårig folkskola. Sedan läste jag gymnasiekompetens och på uni-
versitetet studerade jag till socionom. Därefter arbetade jag på socialkontoret, främst 
bland barn och ungdomar.

Jag har varit med i många svenska föreningar, men nu under mina pensionsår har 
jag varit med i en finsk pensionärsförening. Mina barn säger att jag ger mitt allt åt för-
eningen. Jag brukar presentera mig med att jag är ’allt i allo och lite till’. Jag är bra på 
att organisera och kanske för dominant enligt vissa”, skrattar Liisa till.

Oljelampa och fårsax

”Finland besökte vi ungefär vart fjärde år i början. När mor var sämre, var vi där även 
oftare. Liksom när min mans far blev äldre, var vi där många gånger. Men när föräld-
rarna var borta, blev det inte så ofta längre. Jag har en bror som bodde i Helsingfors och 
han kunde vara här till och med fyra gånger per år när jag var yngre. Men nu har jag 
ju ingen där längre.” Liisa gör ett uppehåll innan hon fortsätter. Det märks att hon har 
svårt att berätta: ”Till Finland finns det inga tankar att flytta. Där har jag ingenstans 
att ta vägen. Sverige är den plats där jag inte har blivit utkörd. När jag lämnade Finland 
hade jag bara en liten brun resväska, där rymdes allt jag ägde. Samma väska hade jag 
kvar när jag började på det där stället som piga.

Men nu har jag den oljelampa hemifrån i vars sken jag gjorde mina läxor som barn. 
Sen har jag även en emaljmugg. Den köptes till mig när jag började skolan. Du vet, jag 
var väldigt livlig och tappade hela tiden föremål. Kärl gick alltid sönder. Redan nästa 
dag tappade jag den där emaljmuggen, så att färgen sprack. Far hade vit färg och han 
målade över det stället så att mor inte skulle upptäcka nåt. Kanske märkte hon det, 
men sa inget. Den där muggen har följt med mig. Sen har jag en hålskopa som man 
använder till att steka munkar med. Jag har även en fårsax. Den är jätteviktig, mitt hår 
är nämligen hemskt krulligt. När mor kammade det, gjorde det väldigt ont. Jag tror att 
jag var väl nio år när jag blev så arg över att det gjorde så ont, så att jag tog fårsaxen och 
klippte av båda flätorna. Alla dessa föremål bär med sig sina egna minnen.”

Liisa bor ensam i ett radhus. Hon skiljde sig från sin man efter 35 år.
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Liisa berättar: ”Jag sa att jag inte ens ser på män hädanefter. Men det tog bara åtta 
månader, när jag förälskade mig gränslöst. Jag var en kvinna som var totalt såld. Men 
vi flyttade inte ihop. Vi bodde i var sin bostad. Vi köpte en sommarstuga tillsammans, 
ganska nära, i Lilla Edet. Det var vårt gemensamma ställe. Ofta åkte vi dit direkt efter 
jobbet. Men vi hade bestämt att inte flytta ihop innan vi var pensionerade.

Fyra år hann vi vara tillsammans, när han blev allvarligt sjuk. Han låg ett halvår på 
intensiven på sjukhuset och därefter blev han permanent rullstolsbunden. Sen fråga-
de läkare mig om det fanns några möjligheter för oss att flytta ihop. Han skulle aldrig 
kunna bo ensam. Vi var inte gifta. Jag sa att inte kunde jag bestämma detta ensam. Jag 
måste diskutera detta med mina barn. Dom var vuxna då. Men jag kunde inte tänka 
mig honom på ett ålderdomshem, vart han var på väg att placeras, så att han flyttade 
hem till mig. Han var pigg och skämtlysten och försökte ihärdigt röra på sig. Han lev-
de ytterligare 16 år och det var en rik tid för oss båda, men naturligtvis även tungt och 
ansvarsfullt. Jag gick i pension några år före pensionsåldern.

Stugan hade vi hela tiden. Det var krångligt att ta sig dit, eftersom det var 21 trappsteg 
upp från parkeringsplatsen. Under den första tiden, när min son fortfarande bodde i 
Göteborg, var det han tillsammans med svärdottern som bar min man i rullstolen upp 
till stugan. Under den sista tiden åkte vi dit och drack kaffe utomhus, så att vi ändå 
kunde vara på den plats som alltid tillhört oss två.”

Liisa poängterar till slut:
”I Sverige har jag aldrig blivit illa behandlad. Jag har alltid blivit accepterad för den 

jag är. Jag älskar Finland och är finsk ända in i hjärteroten. Men jag älskar även Sverige 
och känner det i mitt hjärta. Sverige har gett mig tryggheten och stödet.”

Liisa Sabell f. 1940, S:t Mickel
Till Sverige 1957
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Eija och Unto Moilanen

Hemort på Hisingen

Den röda villan i Lundby på Hisingen har varit Eijas och Untos hem i över 40 år. På senare 
tid har det börjat smyga in en tanke om en annan slags boendelösning. Åldern gör sig 
påmind framförallt i trapporna till källaren och övervåningen. Till Sverige hade Unto 
flyttat som 16-årig pojke och han hann bo på många olika platser innan de flyttade 
ihop. Eija var bekant redan från skoltiden, men flyttade till Sverige senare. 

Unto berättar:
”Jag kommer från Uleåborg. Där bodde vi i en hyreslägenhet i utkanten av stan. Efter 
skolan började jag jobba direkt. Jag hade ett sånt där springpojksjobb i Uleåborg. Jag 
hade ett par mostrar i Sverige och dom lockade mig hit. Meningen var att jag skulle 
passa mosterns barn medan hon arbetade. Nåväl, jag tänkte att visst kunde jag väl 
tänka mig att åka, jag var lite trött på mitt jobb som springpojke. Men sen blev det 
så att mostern inte fick behålla sitt jobb, så att jag behövdes inte. Man fick hitta nåt 
annat. Detta var nära Nora och jag bodde hos mostern. Den andra mostern bodde i 
Svartå nära Degerfors, bara 50 km bort. Där fanns det bondgårdar och jag tänkte att 
jag kan väl börja jobba hos en bonde. Och jag fick mycket riktigt en arbetsplats där. 
Jag hade nämligen fått ett körkort för motorcykel redan i Finland, så att jag kunde 
även köra traktor. Jag kunde bo hos dom. Jag hade ett eget rum och det var som att 
bo på ett hotell. Det fanns mat på bordet och kaffe på termos. Och jobbet var trevligt. 
Husbonden visade mig på kvällen va som skulle göras nästa dag, sen samlades även 
resten av hushållet där. Pengar fick jag nästan inga, men fullt uppehälle var det. Jag 
var där under ett par månader på sommaren. Det fanns alla möjliga sysslor. Lite åke-
rarbete och traktorkörning. 

Jag var så ung att det inte var lätt att få andra jobb. Men sen fick jag börja på järnbru-
kets sågverk som biträdande sågare. Det var tyngre än jordbruksarbete. Och du måste 
även kunna tekniken, hur man kastar plankorna på linjen. Men eftersom jag fortfarande 
var minderårig, kom frågan upp vem som skulle ha ansvaret om det hände något. Där 
hände nämligen olyckor. Jag kände en finsk familj och dom rekommenderade mig till 
fabriksledningen och sa att visst kan dom gå i god för mig.

Boendet ordnade sig på järnbrukets barack. Det var såna där enplanshus, en korri-
dor i mitten och rum på bägge sidor. Var och en hade ett eget rum, två gånger tre meter. 
Dom var möblerade, så att det fanns en säng, ett bord och sen kunde man köpa till egna 
prylar som radio till exempel. Sängkläderna bytte dom, och en gång i veckan var det 
städning. Vid husgaveln fanns ett gemensamt kök, som alla kunde använda. Där kunde 
man laga enkla maträtter. Det fanns även ett kylskåp, men det var lite si å så med den 
saken, eftersom det var gemensamt. Tvättmöjligheter fanns det också, en dusch och 
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javisst, en bastu. Min brorsa var också där, men vi tröttnade på det där barackboendet. 
Det var lite oroligt på lördagar när det dracks öl.

Brorsan och jag hyrde ett gammalt litet hus i närheten av fabriken, halva huset 
hade varit obebott. Detta var på hösten och när det blev vinter kunde vi inte ana vilket 
jäkla jobb det var att hålla det där huset varmt. Vi jobbade redan på järnbruket, och som 
tur var jobbade vi i olika skift. Så att vi kunde turas om att elda där. Men vi sa att inte 
fasiken blir det någon mer vinter här. Huset eldades med ved, och veden fick vi skaffa 
själva. Från sågverket fick jag ju gratis ved när jag jobbade där. Men det blev ändå dyrare 
att bo i det där huset så att vi flyttade tillbaks till baracken på våren.

Sen gjorde jag lumpen i Finland, i Karleby, och återvände till Sverige. Jag fortsatte på 
järnbruket ytterligare ett år, men tröttnade på skiftarbetet. Morgonpasset började klock-
an fyra och slutade klockan tolv. Kvällspasset var från tolv till klockan åtta på kvällen. 
Nattskiftet började klockan åtta på kvällen och varade till klockan fyra på morgonen. 
Lördagspasset slutade klockan två, sen började det igen klockan två på måndagen. Jag 
och en kompis tröttnade på detta, så vi bestämde oss för att byta ställe.Sen kom vi till 
Göteborg. Året var 1965. Här fanns redan några bekanta som jag hade träffat i Degerfors. 
Dom försäkrade att det nog fanns jobb i Göteborg. Jag kom in på Götaverken och där 
kom jag i kontakt med en person som fixade bostäder åt oss. Vi fick boende i botten-
våningen på ett hus här på Hisingen, i Lundby. Det var en sån där liten källarlägenhet. 
Där bodde jag sen tillsammans med en kompis, vad kan det ha varit, i ett års tid. Sen 
träffade kompisen en flickvän och jag hade ju träffat Eija. När kompisen flyttade till 
sin flickvän i Mölndal, hämtade jag Eija hit. Detta var efter semestern. Vi hade gift oss 
under julledigheten, men Eija var kvar i Finland.”

Eija berättar:
”Jag var redan 23 år å jobbade som frisörska i Uleåborg, innan jag flyttade till Sverige 
1966. Unto och jag hade känt varandra sen länge. I Finland bodde jag fortfarande hos 
mina föräldrar och när jag sen flyttade hit till Unto, bodde vi först i den där källarlä-
genheten som var ganska primitiv. Det gick inte att laga mat där, bara koka kaffe. En 
toalett och tvättmöjligheter fanns det, men bra var det inte. Jag måste ju börja leta efter 
arbete och bostaden var vad den var. Vi bodde där bara en månad efter min ankomst. 
Vi letade hela tiden efter ny bostad och till sist fick vi tag i en sommarstuga i Hjuvik, 
vid havet. Där fick vi bo över vintern, fram till slutet av maj, tills ägarna flyttade dit för 
sommarn. Då flyttade vi till Olskroken.”

Unto: ”Den där villan var ett härligt ställe till en början när vi flyttat dit, när det 
fortfarande inte var vinter. Det var en mäktig havsutsikt där ute. Man kunde se fartygen. 
Men sen när kylan kom, var det förbaskat kallt. Fönstret var fruset även på insidan, så 
att det inte gick att se nånting. På den tiden låg flygplatsen fortfarande i Torslanda, så 
vi måste köra genom flygplatsen för att komma till det där bostället. Och när planet 
landade, måste vi vänta innan vi kunde åka genom flygplatsen.
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På våren flyttade vi till Olskroken, Borgaregatan 15. På Arendal fanns en kille som 
fixade bostäder, och han ordnade även denna till oss, men det var inte på något sätt en 
bostad som hade med Götaverken att göra. Det var ett rivningshotat gammalt hus och 
där bodde vi sen. Där var folk av alla de slag. Där bodde många finnar, även bekanta till 
oss. Huset revs när den nya Olskroken byggdes. Vårt hus stod alldeles intill där torget 
finns idag. Första huset från vägen sett var ett pantkontor. Vårt kom därefter. Det var 
Göta Lejon som ägde dessa hus, dit tillhörde även nästa hus, nummer 13.”

”Till en början bodde vi på första våningen på flygeln. Det var en finsk vicevärd i 
huset. Han fick sen jobb nån annanstans och frågade mig om jag ville bli vicevärd. Jag 
svarade att nog kunde jag tänka mig det. På detta sätt fick vi en fri bostad och telefon. 
Telefonerna kostade ganska mycket på den tiden. Sysslorna var inte så värst jobbiga, 
om det till exempel hade snöat på morgonen räckte det med att skotta en smal gång 
först och ta resten senare.

Dom var såna där landshövdingehus, som man sa. Första våningen var av sten och 
två våningar av trä. Vi kunde flytta från flygeln och se ut mot gatan. Fönstren satt på 
gatusidan, när vi tidigare bara hade sett ut mot gården. Vi hade ett rum och kök. Toa-
letten var gemensam med bostaden mitt emot i korridoren. Vi hade bara kallt vatten i 

Bild 9. Gamla Olskroken, längre bort Borgaregatan 15, där Eija och Unto Moilanen bodde. Källa: Gamla 
Redbergspojkarnas fotosamling. Bild: Jukka Tuominen.
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köket, några möjligheter att tvätta sig fanns inte. En gemensam tvättstuga låg i bakre 
delen av gården, men det var inte mycket vi använde den, vi använde tvätteriet i stället.”

Unto och Eija minns tillsammans, hur det nu egentligen var. Eija anser att det fanns 
en gasspis i köket, men Unto försäkrar att det fanns en vedspis och en elektrisk kokplatta 
i köket. I vardagsrummet fanns en oljekamin för uppvärmning, som bränsle användes 
dieselolja. ”Visst fanns där även en kakelugn, men vi eldade inte den med ved”, säger 
Unto. ”Vedspisen i köket gav en riktigt trevlig värme. Och nog hade vi även en gasspis i 
något skede, eftersom jag minns att polletterna alltid tog slut vid fel tidpunkt. Under 
långa helger var det svårt att hitta ställen där man kunde köpa polletter. Huset skulle 
ju rivas, men vi bodde där i tre år.”

Det går vilt till i Olskroken

Unto berättar:
”Området var rivningsdömt redan då när jag tog emot vicevärdsjobbet. Man tog inte in 
några nya hyresgäster längre och det gjorde att en del lägenheter blev obebodda. Och 
sen kunde det hända när lägenheten blev tom, att hyresgästerna lämnade dörren olåst, 
och hux flux var lägenheten belyst på kvällen och jag undrade va det var för jäkel som 
bodde där. Naturligtvis var det ingen laglig hyresgäst, så att han måste ju vräkas, och det 
ingick i mitt uppdrag. Och jag skulle ju personligen dela ut hyresavierna varje månad 
till hyresgästerna. Det bodde inte så många finnar just i det huset, men flera stycken i 
närheten. En bekant fanns där, Teuvo. Han bodde mitt emot vårt förra boställe.

Det hände en gång, att det var en man som bodde i samma trappuppgång och Teuvo 
berättade att det kommer en fruktansvärd lukt även in i hans lägenhet, så illa att det 
inte gick att vistas där. Det var ett lågt tvåvåningshus, nedanför fanns bara tvättstugan. I 
den där trappan fanns inte heller annat än dom där två lägenheterna. Jag gick dit för att 
titta, den där grannen hade lämnat dörren olåst. Och när jag öppnade dörren, så utan 
att jag ljuger, så var hela golvet täckt med skräp. Där låg ett två centimeter högt lager 
med cigarettfimpar och smuts som luktade. Det låg en matta på golvet, men mattan 
syntes inte, eftersom det låg så mycket skräp och annat på den. Och den där snubben, 
han bodde alltså där. Och när han kom ut iklädd kostym, kunde man aldrig trott att han 
lever på det där sättet. Så att Teuvo som var hans granne, var tvungen att tejpa igen sin 
dörr varje kväll, så att den där hemska stanken inte skulle ta sig igenom dörrspringan. 
Den där mannen höll hus där i minst fyra och ett halvt år till.” 

Olskroken var på den där tiden en ganska orolig plats. Unto skakar på huvudet när 
han minns: ”Där var ju det där pantkontoret mitt emot. En gång när vi satt och tittade 
på tv började det höras ett väldans liv från gården. När vi tittade ut genom fönstret, så 
går där en man mot pantkontoret bärandes på en symaskin och kvinnan ropar bakom 
honom ’inte tar du den maskinen dit in, den är vårt enda bröd!’ Där bodde folk från 
många länder, men väldigt mycket finnar.”
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Det var allehanda göromål som kunde landa hos en vicevärd på ett rivningshus, än 
kunde det vara en vattenkran som orsakade översvämning, än kunde ledningarna på 
en tom lägenhet frysa på vintern eftersom lägenheten inte hade värmts upp, så att det 
på våren började rinna vatten till lägenheten nedanför. På vicevärdens dörr kunde det 
knacka på till och med klockan tre på natten, om hjälp behövdes. Förmånen var en gratis 
bostad och en separat ersättning för snöskottning vintertid. ”Men visst var det bra att 
flytta därifrån”, funderar Unto. Han minns även tiden då man gick över till högertrafik:

”Man gick över till högertrafik när vi fortfarande bodde i Olskroken (3.9.1967). Visst 
hade vi fått hem kartor på förhand, men eftersom det var en enkelriktad gata, förvand-
lades den till enkelriktad åt motsatt riktning. Detta var under ett veckoslut, men för 
säkerhets skull körde jag till arbetsplatsen för att veta hur man kör dit på vardagen. 
Men när vi hade kört en halv kilometer, märkte jag att alla vägar var proppfulla, så vi 
vände tillbaka. Man var tvungen att få bort alla bilar från gatan och dom måste parkeras 
provisoriskt på skolgården om man inte hade en egen parkeringsplats.”

Tillbaka till Hisingen

”När Tingstadstunneln blev färdig, flyttade vi till Lundby på Hisingen. Jag fick då en 
lägenhet via en arbetskamrat. Vi fick betala lite ”tröskelpengar”, eller det var egentligen 
en ersättning för jalusier å sånt som dom hade skaffat. Men redan innan vi flyttade 
till Fyrklöversgatan, hade jag anmält till den där kontaktpersonen på jobbet, han 
som skaffade lägenheter från olika håll, att vi vill flytta. Jag var där minst en gång i 
månaden för att fråga om läget. Och han svarade varje gång att mitt namn är överst 
på listan. Nåväl, en gång frågade jag honom, var har du den där listan? Så han började 
leta, men hittade den inte. Nå, det gick inte lång tid innan han via arbetsledaren tog 
kontakt och sa att nu fanns det en lägenhet ledig, om de nu var på Biskopsgården eller 
Länsmansgården.

Men en eller två veckor innan hade jag läst i Göteborgs-Posten att det var just där som 
en orm hade rymt från en lägenhet. Och den höll till nånstans i ventilationssystemet. 
Där skulle den kunna vistas upp till ett halvår. Då sa jag lite på skoj, att hördu, inte vill 
jag flytta till nån ormgård. Jag hade nämligen just då fått lägenheten på Fyrklöversga-
tan från min jobbarkompis.

Och det var strax efter att tunneln blev klar.” (29 mars 1968)
Eija och Unto minns tillsammans: ”Det var 1970 när vi flyttade. Fyra rum och kök 

var det. Där fanns alla bekvämligheter, utom hiss, lägenheten var på tredje våningen.”
Eija minns: ”Dottern och sonen var redan födda, men dom var små, så att man fick 

fundera om det var barnen eller matkassarna man fick lämna när man klättrade upp 
till tredje våningen.”

Unto minns: ”Det var Göteborgshems bostad. Ett hyreshus, som säkerligen var byggt 
under det där miljonprogrammet. Där inne lät det som i en ekolåda. Till vardagsrum-
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met och sovrummet hördes det bra från grannen. Där bodde vi cirka fem år innan vi 
flyttade hit till det här egna huset, där vi har bott sen 1975.”

Men innan dess hade Eija och Unto varit i Finland för att känna på en eventuell 
återflyttning. Det var många som flyttade tillbaka när barnen kom i skolåldern.

Unto: ”Vi besökte södra Finland, Raumo, när Eija fick hemlängtan. Jag har aldrig 
haft hemlängtan. Jag skulle fått arbete inom min bransch, men lönen var lägre. Och 
bostaden sen, den var en gammaldags omodern byggnad. Där hade vi fått bo i fem till 
tie år innan vi kunde fått en nyare. Detta var lite innan tösen skulle börja skolan. Det 
var då vi grunnade på hur vi skulle göra. Det var många jobbarkompisar som flyttade 
till Finland när barnen närmade sig skolåldern.”

Eija: ”Och jag hade säkert fått frisörjobb i Finland. Men nu känns det att det är bra 
som det blev. Inte blir det av, att man flyttar nu när barnen bor här. Och visst hade man 
väl fått en bostad i Finland om man bara haft pengar. Många av våra bekanta har flyttat 
till Haparanda, det ligger ju så nära Finland. Nuförtiden besöker vi Finland varje som-
mar, hemma vid Uleåborgstrakten. Men vi flyger numera, vi bilar inte längre dit upp.”

Egen härd, guld värd

Unto: ”När vi bodde på Fyrklöversgatan, hade vi redan under flera års tid letat efter ett 
eget hus. Läget var avgörande, vi ville ha nåt här på Hisingesidan, eftersom arbetsplat-
sen var i Arendal och Eija hade frisörsalongen här i närheten.”

Eija: “Och dottern hade redan börjat skolan. Hon måste dock byta skola, men den 
låg alldeles här i närheten, bara ett par hundra meter. Men vi kollade nog inom ett lite 
vidare område, som till exempel Kärra.”

Unto: ”Sen var det annons om detta i tidningen. Det var en familj med sex barn som 
hade bott här. Vi undrade hur dom hade fått plats här.”

Vi sitter i vardagsrummet på bottenvåningen och köket ligger intill. Tvättutrymmen 
och finns i källaren och sovrummen finns på andra våningen. Huset har egentligen 
inte byggts ut, men en bastu har man byggt och en carport. Fönstren är bytta och andra 
reparationer har man gjort i mån av behov. ”Det är ju som det är med en villa, repara-
tioner måste man göra hela tiden”, funderar Eija.

Eija och Unto bor i huset på tu man hand, barnen har flyttat ut, men de bor båda 
i närheten. Så småningom har de börjat fundera på att flytta till ett flerbostadshus, 
där bostaden skulle vara i ett plan, eftersom det har blivit svårare för dem att röra sig 
i trappan.

Eija: ”Vi har en sommarstuga i Lerum och vi har tittat lite på lägenheter både här 
och där. I Lerum skulle det vara miljonen billigare än i Göteborg. Men här har vi ju våra 
hobbies och barnen. Därifrån skulle man nog inte åka till stan så ofta.”

Unto: ”Stugan har vi haft från 1985. Det gick till så att vi har en granne här i närhe-
ten och han sa alltid att kom och hälsa på hos oss i vårt sommarställe i Lerum. Nåväl, 
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det gjorde vi en gång. Han berättade att stugan intill var till salu. Det var ett hus i hyvlat 
timmer, men omgivningen var så tätvuxen att det var rena djungeln. Där fanns en hel 
del att göra. Tomten är på 1600 kvadrat och den ligger vid sjön Aspen. Stugan är belägen 
kanske 15 meter ovanför vattnet, så att där finns det gott om bergssluttning. Bastun är 
på stranden, den har vi byggt själva. Innan fanns där bara en förfallen tvättstuga. Och 
även där måste man gå i trappan. Det går inte att utnyttja tomten i sin helhet, eftersom 
det till stora delar är en bergstomt.

 Stugan är såpass nära att vi åker dit en gång i månaden även på vintern. Tidigare 
brukade vi åka skridskor och skidor där. Det går att klara sig där på vintern, eftersom 
det finns en öppen spis och elvärme, men den är inte egentligen för vinterbruk. På 
somrarna är vi där ungefär tre månader.”

Eija funderar: ”Om det är någotdera som måste säljas, huset eller stugan, så blir 
det detta som säljs och stugan som behålls. Inte heller orkar man sköta två trädgårdar 
längre.”

Unto: ”Visst hade vi planer på att flytta söderut över vintern, så som många gör. Men 
just nu är inte omständigheterna sådana.”

Från Finland har man inte tagit hit särskilt mycket. Unto var så ung när han kom, 
att han inte egentligen hade några varor med sig och Eija konstaterar att nog rymdes 
allt hon hade i en personbil.

Unto: ”Under den första tiden bodde vi i möblerade bostäder. Olskroken var första 
platsen där vi måste köpa ett bord och sånt. Allt eftersom vi fick mera pengar köpte vi 
möbler. Där mitt emot, om det nu var på Bondegatan, fanns en finsk möbelaffär. Vi ville 
ha en bäddsoffa, för gäster, den skulle ju ta liten plats. Mina föräldrar bodde i Laxå på 
den tiden, vi bestämde oss för att besöka dom under veckoslutet, eftersom dom i mö-
belaffären hade sagt att soffan kommer nästa vecka. Nåväl, när vi kom hem på söndag 
kväll, stod den där bäddsoffan utanför vår dörr i korridoren. Som tur var, hade ingen 
stulit den.”

I sitt nuvarande hus har det bott i över 40 år, alltså över hälften av åren i Sverige. 
Grannarna har delvis skiftat, man brukar hälsa på varandra. Om man råkas, så växlar 
man några ord, men inte mer.

Unto Moilanen f. 1944, Borgå  Eija Moilanen f. 1944, Uleåborg
(från Uleåborg)    Till Sverige 1966
Till Sverige 1961
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Aarne Kakkuri

Renhorn som minne från Finland

”Jag kommer från Keuru. Det fanns ganska många stora gårdar där och det var släkten 
Murtomäki som ägde nästan hela kommunen. Hemma hade vi inte speciellt mycket 
mark, men ett par kor hade vi. Ett vanligt hus, far jobbade åt staten och vi var många 
barn.” Så här minns Aarne sin barndomstid, där vi sitter i vardagsrummet i hans nu-
varande hem i ett flervåningshus vid Rannebergs förort.

”Till Sverige åkte jag eftersom min syster kom hem på semester och det kom på tal att 
hon hade det bra i Sverige. Jag tänkte, att jag kunde väl prova på i äventyrssyfte. Jag var 
ännu inte 17 år fyllda då, 1961. Jag kom sen tillsammans med min syster. Jag kunde bo 
hos henne och arbete fick jag på Gamlestadens textilfabrik. Hon bodde där på Trastga-
tan i fabrikens bostad. De var gamla tegelhus och dom är rivna för länge sen. Inte fanns 
det några bekvämligheter där, en kamin fanns det, oljekamin och en gasspis i köket. 
Systern hade familj och fyra barn, så att inte var det länge jag kunde bo där. Sen fick jag 
via fabriken en bostad på Europagården. Den kallades för Europagården, eftersom hela 
Europas folk var representerade där. Bostäderna var huvudsakligen ettor och tvåor. Jag 
bodde ensam i en etta. Det var en sån där halvmodern. Uppvärmning fanns det, men 
kallt vatten. Några tvättmöjligheter fanns inte. Bastu brukade jag alltid bada nånstans. 
Gamlestadens badhus låg i närheten. Där bastade jag och den bastun var riktigt bra. Jag 
minns även att där fanns en finsk baderska. En kafeteria fanns det också, där man kun-
de ta sig en kopp kaffe. Nästan alla i bastun var finnar. Svenskarna badade inte mycket 
bastu på den tiden. Dom badade där nere. På Europagården bodde jag i ett års tid.

Jag återvände sedan till Finland. Jag var där ett par år. Jag gjorde lumpen i samma 
vända, men efter militärtjänsten kom jag tillbaka till Sverige. Sen flyttade jag återigen till 
Finland på våren 1967, när min far insjuknade. Mor var ensam hemma med far och hon 
klarade inte av att ensam ta hand om honom. Man fick åka fram och tillbaka till sjukhu-
set. Då stannade jag hemma i sju månader. Men det var redan från början ett tillfälligt 
beslut. Inte lockade Finland på något sätt. Sedan när min far dog, flyttade min bror, som 
var ett par år äldre än jag, till Finland och jag flyttade till Sverige. Han bodde sen hem-
ma med vår mor. Vi var många syskon och många har bott i Sverige. Jag är yngst av alla.

När jag kom tillbaka började jag på SKF och stannade där i 40 år. Först bodde jag som 
inackorderad hos en kompis i några månader. Sedan träffade jag min blivande fru och 
vi flyttade ihop. Vi fick en bostad i Bergsjön och flyttade dit. Det var ett helt nytt hus på 
Stjärnbildsgatan, de där vita husen, inte var det mer än tre eller fyra våningar, eftersom 
det inte fanns någon hiss. Vi hade två rum och kök. Det var vårt gemensamma hem och 
där bodde vi närmare fem år. Sedan flyttade vi till Kvadrantgatan i Bergsjön. Även detta 
var ett nytt hus. Hela Bergsjön var ju nytt på den tiden. Där bodde vi sedan ett tag. Sedan 
köpte vi, ja, på ett sätt med hjälp av tröskelpengar, en bostad på Herkulesgatan. Hyran var 
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låg där. Dom där husen var äldre, men med alla bekvämligheter. Förutom att det fanns en 
gasspis där. Nå, gasspisen var väl bra, men det gick inte så bra att baka med den. Den där 
ugnen var sån. Där fanns två rum och kök, samt heltäckningsmattor, som man skulle ha 
på den tiden. Året var 1972. Där hade vi redan en dotter. Ytterligare två barn föddes senare.

Det var en väldigt varm och trevlig lägenhet och det var nära till allt. Det där huset 
står kvar än idag. Det var Kjellberg som köpte det sen. Huset totalrenoverades och man 
byggde ytterligare ett hus där bakom. Orsaken till att vi flyttade därifrån var att han 
höjde hyran så kraftigt efter renoveringen. Hyran skulle varit lika hög som i ett nytt 
hus i Bergsjön. Men visst bodde vi drygt fem år där. Sedan flyttade vi till Siriusgatan i 
Bergsjön. Det som lockade var att det fanns en bastu där, och vi hade fri tillgång dit när 
det var stängt för andra, eftersom jag kände den där bostadsmäklaren. Till en början 
var det lugnt på Siriusgatan, men det blev sämre sedan.”

Ett eget hus efter familjens behov

”Sedan köpte vi en radhusinsats där i Gårdsten, på Malörtsgatan. Den var helt ny. Då 
när vi gjorde affären, var den inte ens färdig. Men det fanns några likadana där som 
var färdiga, så att man kunde se. Det var en stor skillnad när man hade en egen bastu 
och annat. Bostaden var i två våningar, med tre sovrum, ett vardagsrum och kök. En 
egen gårdsplan, där man kunde ha bärbuskar och annat. Också där bodde vi cirka fem 
år. Sedan steg priserna ganska bra där och alla uppmanade oss att sälja. Och nog gjor-
de vi en ganska bra affär. Om vi säger rent ut, så betalade vi 18 500 kronor för den och 
fick över 500 000 när vi sålde. Det var 1981 när vi flyttade dit, och det var innan den här 
fastighetsskatten kom. Det var det som alla hade varnat för. (Fastighetsskatt 1984:1052)

På Sandeslättskroken köpte vi sedan ett radhus på tre våningar. Då hade vi redan 
tre barn. Det kändes som ett bra alternativ, när alla barn fortfarande var hemma. Där 
bodde vi tills min fru dog. Barnen hade redan flyttat hemifrån. Jag skaffade sedan en 
ny fru, men hon ville inte flytta dit så att jag sålde huset 2001. Ekonomiskt var det inte 
alls någon bra affär. Det blev förlust. Det var en dålig tidpunkt att sälja.

Med min nya fru bodde vi först i hennes bostad i ett halvår. Sedan köpte vi ett hus 
i Gunnilse å. Även detta var ett nytt hus. Och det var ett stort hus, eftersom vi trodde 
att vi skulle få mycket besök. Men så blev det inte. Vi båda hade tre barn och dom hade 
sina familjer. Vi tänkte att dom skulle besöka oss ofta och övernatta. Men inte blev det 
ju så. Det fanns ingen bastu där, men på den tiden brukade jag basta på arbetsplatsen 
i SKF:s bastu. Vi flyttade sedan till Svartedalen där vi köpte ett radhus. Visst var det ett 
bra ställe, men när man blir gammal skulle det inte fungera. Vi flyttade in på ett vanligt 
flervåningshus. Då bodde vi fortfarande tillsammans i fyra–fem år här i Ranneberg. 
Och nu har jag bott ensam här i drygt fem år.

Till den här bostaden flyttade jag på det sättet, att när vi skiljt oss, upptäckte jag en 
lapp på Bostadsbolagets anslagstavla, det var en italienare som ville byta bostad. Han 
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hade denna och jag hade en trea, också här i Ranneberg. Jag tänkte att inte blir jag en-
sam kvar i en trea. Så vi tog kontakt med Bostadsbolagets kontor och bytet ordnades 
smidigt. Den här bostaden är bra på det sättet att den hade renoverats ett år tidigare, 
eftersom det hade brunnit här. Alla köksluckor och garderobsdörrar var utbytta. Och 
målade. Inte hade det varit någon värre brand, bara lite rökskador.”

Aarnes tvåa ligger på femte våningen i ett höghus. Från fönstren öppnar sig en 
vacker vy över Vättlefjälls naturpark. Mitt emot soffan står en tv och en bokhylla. På 
väggen sitter ett gammalt bröllopsfoto och även dotterns bröllopsfoto. Även i övrigt står 
gott om familjefotografier framme, de egna föräldrarna och Aarnes militärfoto. Alla tre 
barn bor i Göteborg och Aarne har redan sex barnbarn. Barnens familjer träffar Aarne 
emellanåt. Aarne säger att han bara övernattar i lägenheten. Han är aktiv i flera finska 
föreningar, så han hinner hem först sent på kvällen. Ranneberg är ett lugnt ställe att bo i.

”Några kan kanske klaga, men det beror mycket på i vilken trappa man bor. Möjlig-
heterna till utomhusaktiviteter är goda och på sommaren kan man grilla på gården. 
Jag umgås inte särskilt mycket med mina grannar, eftersom jag är så mycket borta på 
dagtid. På torsdagar eller fredagar har jag tvättstuga. Det finns även en bastu i huset, 
men det måste man betala separat. Ibland bastar jag hos Ka-Re eller nån annanstans. I 
Angereds Centrum har vi pensionärer en gratis bastu i samband med stadens sporthall.”

Aarne har bott på många olika ställen och på olika håll i Göteborg. Jag frågar om 
det är något ställe som har känts mer hemma än de andra? Aarne svarar utan att tveka:

”Nog har jag alltid känt mig som hemma. När vi har flyttat, har vi allteftersom for-
mat den nya bostaden till ett hem. Och inte har det där Finland gett mig något.”

Banden till Finland har dock inte helt klippts av. ”Inte finns det några planer på 
att flytta dit, men visst åker jag dit lite då och då. Nästa höst är det meningen att åka 
till Lappland för att fiska. Vi har redan kommit överens med kompisarna. En före detta 
granne bor i Åbo och en av kompisarna äger en sommarstuga i Lappland, så att dit har 
vi tänkt att åka”, berättar Aarne.

”Visst hade jag en stuga där vid samma sjö i trettio år. Den låg i Posio och dit åkte 
vi varje sommar. Min frus syster var gift med en husägare och det var av honom jag 
köpte stället. Efter min frus död ville jag inte åka dit längre. Alla minnen kom tillbaka. 
De planer vi hade haft blev ofullbordade. Stugan lyckades jag sälja med en gång. Som 
minne från Posio har jag dom där renhornen på väggen. I närheten av stugan bodde 
en bonde som hade renar, så att visst är dom äkta renhorn från Posio.”

I föreningslivet gick Aarne med först efter sin pensionering, trots att systern hade 
försökt locka med honom tidigare. Ka-Re-klubbens pensionärsförening har bett Aarne 
att ställa upp som ordförande. Beslutet fattas vid nästa årsmöte.

”Några större planer på en livsförändring finns inte. En dag i sänder och framåt.” 
Det är Aarnes livsfilosofi. 

Aarne Kakkuri f. 1944, Keuruu
Till Sverige 1961
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Martta Wermundsén

Sverige har aldrig svikit mig

Martta flyttade till Sverige från Pudasjärvi 1962. Hon kom till Göteborg tillsammans 
med en familj som varit på semester i Finland. Det var lätt att få arbete, men svårare 
med bostaden.

”Till en början bodde jag hos den här familjen, som jag kom hit med, men sen flyt-
tade jag ihop med två andra flickor. Först bodde vi i centrala stan, i ett gammalt hus 
på Götabergsgatan. Där fanns ett rum, kök och sovrum. Innergården var bara asfalt, 
solen syntes aldrig till. Det var ett så tråkigt ställe. Sedan flyttade vi till Gamlestaden. 
Den kallades för Europagården, eftersom det bodde så många olika nationaliteter där.

Den där tredje flickan åkte sen till Finland, eftersom hon inte alls trivdes här. Jag 
bodde kvar tillsammans med den andra flickan. Sedan hittade jag ju sällskap, min 
blivande man. Den där flickan tyckte inte alls om att alltid behöva vara ensam. Vi blev 
lite osams, när hon började kalla mig för olika saker. Till slut flyttade flickan därifrån 
och bostaden hamnade på mig och min man. Det var ett trevåningshus, ett sånt där 
landshövdingehus. Men kallt var det. Toaletten var i trappuppgången, det kom in kallt 
vatten, men tvättvattnet fick man värma, eller det fanns ju egentligen inte någonstans 
att tvätta sig heller. På Gamlestadens Medborgarhus kunde man hyra ett badkar och 
bada där. Dit gick vi en gång i veckan. Det fanns inte någon bastu där då och det var 
något som min man saknade mycket. Han var så mycket bastumänniska en människa 
bara kan bli. Han bastade på Volvo, eftersom han jobbade där. Till en början började jag 
som sömmerska på Gamlestadens fabriker. Jag sydde lakan, örngott och bordsdukar. 
Senare gick jag över till Volvo och stannade där fram till pensionen.

Den här bostaden i Gamlestaden var från början via arbetsplatsen, men jag fick be-
hålla den trots att jag flyttade till Volvo. Jobben började minska på Gamlestadens fabrik 
när syarbetena flyttades till Norrköping. Hyreskontraktet var skrivet på mig. Vi bodde där 
när vi hade flyttat ihop och fått barn, men det var så kallt där att barnet var sjukt hela 
tiden. Det fanns centralvärme, men elementen var alltid helt ljumma. Gamlestaden har 
förändrats enormt från den tiden. Huset som vi bodde i står fortfarande kvar, men är 
totalrenoverat. Man har slagit ihop två mindre lägenheter så att man har fått flera rum. 
Det bodde många olika nationaliteter där. Även många finnar. Och många jobbade på SKF.

Vi fick ett rum och kök på Wieselgrensplatsen. Där bodde vi i ett år. Två rum och kök 
blev ledigt i samma hus och där bodde vi sen i hemskt många år. Där föddes vårt an-
dra barn och flickorna hade hunnit komma upp i skolålder innan vi flyttade därifrån. 
Wieselgrens bostad började bli trång när flickorna växte, så jag tog mig till bostadsför-
medlingen. Det var på den tiden när man höll på med att bygga dom där hyreshusen 
i Backa. Vi fick fyra rum och kök. I den där trakten bodde många finnar. Det var en bra 
lägenhet och varm. Och där fanns alla bekvämligheter.”
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Renovering av det egna huset

”Vi köpte ett eget hus i Backa, bakom Ramada-hotellet. Huset var i dåligt skick då, men 
vi renoverade det helt. Där bodde vi sen över 20 år. Flickorna hade redan flyttat hemi-
från när vi flyttade till Salviaterrassen i Gårdsten. Det var ett helt nytt parhus. Då var 
vi redan pensionerade och vi tänkte att detta är ett hem för våra pensionärsdagar. Vi 
planerade för att tillbringa vår ålderdom där. Men så blev det ju inte. Min man insjuk-
nade och dog.

Jag bodde kvar i det där parhuset i nästan två år. Men sovrummet låg på andra 
våningen. Jag fick artros i knäet och det gjorde så ont varje gång jag skulle gå i trap-
pan. Och visst var den för stor för en människa, 128 kvadrat. Jag började fundera 
på att flytta. Döttrarna var lite emot det i början, men märkte sedan att jag menade 
allvar. Med min yngre dotter började vi leta efter bostäder. Och visst fanns det bo-
städer, men i ett så dåligt skick att det fanns mycket kvar att göra. Inte kan jag klara 
av sådant längre.

Sedan märkte jag på internet att det byggs nya hus på Eriksberg och det finns lä-
genheter till salu. Vi får väl ta en titt då, sa dottern. Och visst är den här så vacker. Men 
jag tänkte att den här är för dyr, eftersom man inte skulle få så mycket för huset i Gård-
sten. Men dottern tittade på saken och sa att nog har du råd. Inte heller behövde jag 
ta några lån. Huset var såpass nytt att det bara var den här trappuppgången som var 
klar, medan man höll på med dom andra. Det kändes som om man hade flyttat till en 
byggarbetsplats, när det borrades och bankades och gården var full med byggmaterial. 
Men nu har jag bott här i tre år och allt är i sin ordning. Det bor mycket unga människor 
här. De är riktigt trevliga och hälsar alltid. Med några brukar jag växla några ord på går-
den. Några egentliga gemensamma aktiviteter finns det inte mellan oss boende. Några 
brukar arrangera en glöggträff på innergården före jul, men det är oftast så regnigt att 
det inte har lockat särskilt många.” 

Vi sitter i Marttas kök, som fortfarande är som nytt. Bordet och stolarna är av ljust 
trä. ”Jag köpte ett nytt bord hit, eftersom det gamla inte skulle få plats. De överblivna 
möblerna sålde jag på blocket, via internet, allt hade ju inte rymts här.” I Marttas lä-
genhet finns tre rum. Köket öppnar sig mot vardagsrummet. Från balkongen har man 
utsikt över den egna gården och från köket öppnar sig en vy över Pölsebo, det gamla 
varvsområdet. Sovrummet ligger intill vardagsrummet, och till det tredje rummet, som 
ligger intill köket, kommer man via hallen. Det skulle även kunna vara ett sovrum, men 
Martta kallar det för matrum. 

Familjen har fortfarande en stuga i Småland. Den byggdes medan flickorna var 
små. Den yngre var ett år gammal. Först köpte de en tomt och sedan byggdes stugan. 
”Allra först byggde vi dock en bastu, inte kan man ju ha en stuga utan bastu”, minns 
Martta. ”Jag åker dit varje sommar, men efter ett par veckor vill jag hem. Döttrarna 
är ofta där och barnbarnen har alltid trivts bra där. Det är nära till sjön, så att man 
kan bada.”
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Den norska svärmodern älskade memma

”Till en början besökte vi Finland varje sommar, så länge vi inte hade stugan. Därefter 
blev det mera sällan. Nu när jag är ensam, åker jag dit varannan sommar. Men bil kör jag 
inte längre dit, jag flyger istället. I min hemort, Pudasjärvi, bor tre systrar. Bröder finns 
det också, bara en bor på annat håll. Det är en av bröderna som har vår gamla gård, men 
något lantbruk finns det inte längre. Jag är alltid välkommen dit, mina syskon rentav 
väntar på att jag ska komma på besök. Vi har alltid roligt. Vi lagar mat tillsammans och 
några har sommarstugor där. Vi brukar alla samlas där då.”

När jag frågar vilket det är som är hemlandet, Finland eller Sverige, svarar Martta 
utan att tveka: ”Det är Sverige. Jag är svensk medborgare. Det var döttrarna som före-
slog det när dom började närma sig vuxenåldern. På den tiden var det inte möjligt att 
ha dubbelt medborgarskap och när det blev möjligt så sa min man, att vad ska vi med 
finskt medborgarskap till. Dyrt var det också.”

När började det då kännas att det är Sverige som är hemlandet? ”Det var då när mina 
föräldrar hade dött. Trots att barndomshemmet är kvar, känns det inte längre som ett 
hem när föräldrarna är borta. Min bror har ändrat mycket i det där huset. Det är bara till 
namnet ett barndomshem. Här i Sverige finns allt, barn och barnbarn. Sverige har aldrig 
svikit mig. Det är här jag har fått allt det jag har. När min mor fyllde 80 år fick hon mycket 
presenter. När hon sedan dog, så bestämde vi att dela presenterna oss barn emellan. Som 
minne därifrån har jag en vacker vas från Iittala. När jag fortfarande bodde i Finland, läste 
jag i en ambulerande hemindustriskola för kvinnor. Där vävde jag en matbordsduk som 
till hälften var av lin. Den hade vi på bordet hemma vid alla festtillfällen. Efter mors död 
sa jag att jag ville ha den där duken eftersom jag har vävt den. Min syster och hennes man 
tog den med sig hit. Den är där på matrumsbordet även nu. Den används varje gång det 
kommer besök. Eller när det är någon fest, födelsedagar, dop eller annat.

Min mor blev så längtansfull varje gång jag var på väg därifrån, men far brukade 
säga, att varför ordnar inte Finland arbete åt sina ungdomar, utan släpper iväg dom 
istället! Jag hade velat gå i skola där, men det fanns inte tillräckligt med utbildnings-
platser. I Rovaniemi gick jag en ettårig utbildning vid Lapplands folkhögskola. Där in-
gick allmänbildande ämnen och det var väldigt givande. Enda alternativet var sen att 
komma hit. Den längsta tiden arbetade jag på Volvo, närmare 30 år. Det var därifrån jag 
gick i pension. Min man var också där.

Min man var norsk, men han hade bott i Finland. Min mans föräldrar bodde här i 
Bollebygd. Vi hade mycket med dem att göra alltid vid högtider och barnens födelsedagar. 
Barnbarnen var allt i allo för dem. De hade inga andra barn än min man. Den familjen 
blev även min familj här. Svärmor älskade memma och vid varje påsk hade jag med mig 
flera portioner till henne. De dog redan på 1980-talet. Numera sköter jag deras gravar.”

Martta Wermundsén f. 1939, Pudasjärvi
Till Sverige 1962
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Hilkka Hakala

Vad skulle jag lämna hemmet för

Hilkka Hakala flyttade till Sverige 1962 tillsammans med sin man Reino. Den äldsta 
dottern var då ett år gammal. Maken hade kommit en månad tidigare och ordnat en 
bostad samt skaffat ett arbete. Hilkka kommer från Bötom, Sydösterbotten. Hon minns 
sin barndom:

”Det var en bondgård, inte särskilt stor, men ändå. Vi var mor och far och fem barn. 
Tuberkulos blev ödesdigert för far, han dog 1960. Mamma blev ensam med barnen, den 
yngsta sonen var sju år gammal. Jag var vuxen. Jag och min man hade förlovat oss 1959. 
I juni 1960 hade vi vårt bröllop i Bötom. Bröllopsfirandet tog tre dagar, nåt liknande 
har man nog inte sett i Bötom sen dess. Far dog sedan i november. Mamma blev ensam 
och hon var 87 år vid sin död.

Min mans far fick en så kallad kall gård i Himango och lockade oss dit. Där stanna-
de vi från julen till sommaren 1962. Det var meningen att vi skulle ta hand om gården. 
Men det blev inget med det. Vi bodde i det där huset tillsammans med min mans far, i 
byn Ainali. Huset var i ganska gott skick, men det var långt till kyrkbyn, när man skulle 
sköta ärenden.

Sedan kom vi till Sverige. Min man åkte en månad tidigare och jag och dottern flyt-
tade till min mamma i Bötom. Det var därifrån vi kom hit. Min man hade fått arbete 
och en bostad i Mölndal via sin arbetsgivare. Till en början var det bara ett litet rum, 
kanske hälften av detta nuvarande vardagsrum. Det var ett flervåningshus med såna 
där små rum med spis. Spisen eldade vi med ribbor. Mannen hade dom med sig från sin 
arbetsplats. Där bodde vi i några månader. Sedan fick vi ändå en bostad med två rum. 
I januari fick vi sen en bostad i ett utav dom kalla husen, som de kallades. På vintern 
1963, när det var kallt, frös vattenledningen. Kaminen stod i hörnet och det var i den vi 
eldade. Om det nu var kol eller något liknande. Utedass var det. Något ställe att tvätta 
sig fanns inte. I Mölndal hade dom en allmän bastu och det var där vi brukade bada. 
Även tvättstugan låg ganska långt bort. Den hörde till huset, så att där kunde man tvätta.

Sedan fick vi en bostad på Krokslätts Parkgata. Där hade vi två rum och kök. Det var 
ett flervåningshus och det står kvar där än idag. Det var rinnande vatten i bostaden och 
i källaren fanns gemensamma duschutrymmen. Någon bastu fanns inte, inte är dom 
mycket för bastu, svenskarna”, konstaterar Hilkka. ”En tvättstuga fanns det och även 
torkrum. Jag minns inte säkert, men det var nog fabriken som hade ordnat den där 
hyresbostaden. Där bodde vi fram till december 1969.

Sedan flyttade vi hit till Bergsjön. Min man var skogsarbetare och han hade bytt ar-
betsplats (Skogssällskapet), det var på hösten efter den där stormen. Det fanns mycket 
skogsarbete då, att röja efter stormens härjningar. Han fick via jobbet en bostad här i 
Bergsjön. 
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Där bakom de nuvarande lokalerna för Bergsjöns finska förening, fanns tre villor 
och vi fick en utav dom. Vattnet var dåligt där. Men i skogen bakom huset fanns en källa 
och mannen drog fram en slang därifrån till huset så att vi fick källvatten. Sen byggde 
vi även en bastu. På sommaren hade vi en gris och får och även en kalv. Tomten var stor 
och det fanns lite skog också. Grisen och kalven slaktades sedan och blev till mat. En 
egen julskinka hade vi. Jag hade jobbat i Mölnlycke, men inte kunde jag ju pendla dit 
från Bergsjön, så att jag var hemma ett tag. 1972 började jag på SKF och stannade där 
fram till guldklockan.”

Snart 40 år i eget hus

 1980 hade familjen hunnit bli en trebarnsfamilj och det var dags att flytta till ett eget 
hus i Gärdsås, där Hilkka fortfarande bor. Husets förra ägare lät bygga ett nytt hus all-
deles intill. Tomterna var såpass stora att det gick att dela dem. Hilkkas hus är byggt 
1947. Så här minns Hilkka hur husköpet gick till:

”Vi prenumererade på Göteborgs-Posten och följde i tidningen om det var hus till 
salu. Vi tittade på flera olika ställen, men bestämde oss för det här. Det är en fridfull 
miljö, mitt i ett villaområde. En bastu byggde vi omedelbart i källaren. Där fanns tidi-
gare ett badrum med ett enormt badkar. Det var ju ett jättearbete att få bort badkaret, 
eftersom det var fastgjutet i golvet. Annars har vi inte gjort några större reparationer. 
Bytt lite tapet och sånt. Även köksskåpen är i ursprungligt skick”, konstaterar Hilkka.

Det finns en källare i huset, där man har en bastu och tvättstuga. Tidigare hade 
man en gillestuga där, men döttrarna har tömt den nu och dottersonen har tagit dit 
ett enormt stort trumset. Detta är hans musikstudio. I första våningen har man ett 
kök, vardagsrum och sovrum. I andra våningen finns flickornas rum, även om alla tre 
barn har flyttat hemifrån för länge sedan. Sonen bor i Helsingfors, döttrarna i Sverige. 
Maken dog för tio år sedan. Vid minnet av detta blir Hilkka fortfarande tårögd. Nu bor 
hon ensam i det stora huset. Döttrarna hälsar på nästan dagligen. Nästa vecka kommer 
sonen med sin fru på besök från Finland, när de har semester.

När jag frågar om hon har haft funderingar på att flytta från sitt stora hus, svarar 
hon: ”Vad skulle jag lämna hemmet för?” Hilkka har svårt att röra sig, men dottern hjäl-
per henne med det praktiska. Från Göteborgs stad har hon inte bett om någon hjälp.

Det fanns planer på att flytta till Finland

”En gång i tiden fanns det bestämda planer på att flytta till Finland. Till och med hus-
ritningarna var klara, det hade funnits ett läge för huset i mannens hemort, Storå, men 
jag minns inte nu vad det var som kom emellan. Barnen hade ännu inte börjat skolan. 
Det här huset skaffade vi senare när det redan var klart att vi skulle stanna här. På som-
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rarna åkte vi alltid till Finland. Under senare år har jag tillsammans med min dotter 
besökt sonen i Helsingfors. Förra året var vi hos min bror i Jämtland.”

När jag frågar om det finns några minnesföremål från Finland, ropar Hilkka till: ”Tit-
ta på väggarna!” och pekar på en gammal rya med rosmotiv på väggen i vardagsrummet.

”När min mamma dog sa jag direkt att jag tar den där ryan. Och inte hade dom andra 
några invändningar.” I ryan har man vävt in årtalet 1939. Det är Hilkkas mamma som 
vävt den. På en annan vägg hänger två korsstygnssydda tavlor med kyrkmotiv. ”Där är 
bådas våra hemkyrkor, min mans och min, Bötoms kyrka och Storås kyrka.”

Hilkka har även själv gjort mycket handarbete, vävt mattor och poppana. Hon är 
även aktiv i finska föreningar, Ka-Re-klubben och Bergsjöns Finska Förening, där hon 
är en av grundarna. Maken sjöng i Da Capo-kören.

Finsk radio lyssnar Hilkka flitigt på. Dottern har installerat Sveriges Radios digita-
la kanal, SR Sisuradio. Där finns även flera lokala kanaler från Finland. ”Speciellt äldre 
musik är det trevligt att lyssna på”, berättar Hilkka.

När vi sitter vid kaffebordet i köket uppmanar Hilkka mig speciellt att smaka på 
äss-kakor. Kanelässen har tagits hit direkt från Finland. 

Huset omges av en gammal trädgård; det finns både bärbuskar och äppelträd. Po-
tatis odlas också, och rotfrukter. Något avsides står även ett litet växthus.

Hilkka Hakala f. 1938, Bötom (Karijoki)
Till Sverige 1962



– 73 –

Erkki Hiltunen

Vad ska man åka till Finland för, när allt finns här

Erkki kom till Sverige och Göteborg som 16-åring tillsammans med sin kusin. Boendet 
var ordnat, eftersom hans två äldre bröder redan bodde i Olskroken. Göteborg har varit 
hans hemstad sedan dess, även om militärtjänsten förde honom till Finland för ett tag, 
liksom jobben utomlands.

”Första bostaden var i ett rivningshus i gamla Olskroken. Ett rum och kök, där bodde 
vi tre stycken– utöver mig min bror och min kusin. Ytterligare en bror bodde i samma 
hus. Det bodde många finnar där. Det var ju omöjligt att få bostad när du kom, om du 
inte hade pengar eller kontakter. Eller om du var gift med din arbetsplats och hade en 
bostad via jobbet. Men man åkte ju ut direkt, om man slutade på jobbet. Till exempel 
denna Gamlestadsfabriken hade ju bostäder där i Olskroken. Det bodde 5–6 flickor 
på ett rum och kök. På den tiden hade vicevärden stora rättigheter. Om en bostad blev 
ledig, kunde han ordna en bostad, men du måste ge honom pengar under bordet. Den 
där vicevärdens fru var finsk och hon ordnade bostad åt många finnar. Jag kom 1964 
och bodde tre år där på samma ställe. De var gamla hus, inga bekvämligheter. Utedass 
var det. Det var nästan landsbygd. Ibland badade jag och min bror bastu i Nödinge, där 
Ka-Re-klubben hade ett hus på en vacker plats vid en sjö.”

Olskrokens rivningsplan hade redan börjat verkställas. De gamla husen reparerades 
inte längre. Området fortsatte att förfalla.

“Till Gamlestaden flyttade vi efter min militärtjänst i Finland. Året var 1967. Jag och 
min fru köpte en bostad i Gamlestaden. Även detta var ett gammalt hus. På den tiden 
kostade bostaden 3000 kronor. Det var mycket pengar då. Även detta var nog på något 
sätt en svart affär. Annars hade det inte funnits någon som helst chans att få en bostad. 
Ett rum och kök, ingen värme eller nånting, dock en toalett inomhus. Tvättmöjlighe-
terna var dåliga. Vi brukade basta på Folkets Hus som låg där i närheten. Ibland kunde 
frun duscha hos sina tjejkompisar.

På den tiden såg Gamlestaden helt annorlunda ut än idag.” Erkki suckar, håller en 
paus och fortsätter: ”ojoj, helt annorlunda var det. Intill Säveåns gamla bro fanns en 
jättestor park. Där brukade dom boende i Gamlestaden samlas på lördagar och söndagar, 
främst var det flyktingar från Balkan. Dom brukade ha picknick där, gubbarna spelade 
fotboll och fruarna tog hand om barnen. Dom var många, för det mesta jugoslaver. Det 
var ett fint ställe, absolut. Det finns fortfarande lite kvar av parken, men nu har man 
byggt en ny bro och gjort nya trafikarrangemang”, beskriver Erkki.

”Husen är ju totalrenoverade nuförtiden. En del har rivits och byggts upp igen”, 
fortsätter Erkki. ”Där bakom SKF:s kullagerfabrik låg en riktig kåkstad. Byggnaderna 
var rena rucklen. Där bodde man, trots att det inte fanns någon uppvärmning, vattnet 
måste man bära in, och utedass var det. Det fanns inte ens några hyreskontrakt, efter-
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som bostäderna var rivningshotade. Det fanns ingen som helst kontroll vilka de var 
som bodde där. Det var även finnar som höll till där.”

Industrin gjorde sin ankomst till Gamlestaden redan under 1800-talet. Gamlesta-
dens fabriker, textilfabrikerna, startade redan på 1880-talet. Senare kom även SKF och 
Volvo. I vissa kvarter fanns bostäder för fabriksarbetare.

”Det bodde mycket finnar i Gamlestaden och ända fram till senare år fanns det en 
finsk butik, där man kunde köpa såväl saltgurkor som länkkorv.”

Av fritidsverksamheterna minns Erkki Sisu en finsk förening, som har lagt ner sin 
verksamhet för länge sedan.

”Den första finska förening som jag minns är Finska Föreningen Sisu. Den var verk-
sam redan på 60-talet. Sedan fanns det ju den där finska kyrkan, som höll till i Danske 
kyrkans lokaler. Vi fixade ett pingisrum i bottenvåningen. Jag och brorsan tapetserade 
och målade det. Där brukade vi spela pingis. Det ordandes även kurser i svenska, så det 
var där vi höll till när vi var unga”, minns Erkki. 

”Detta var 1964. Det fanns inte så mycket annat då. Sen kom Finlandia-föreningen. 
I början spelade dom volleyboll. Det var ett bra gäng, dom fick brons i Svenska mäster-
skapen. Jag var där ibland och kollade när dom tränade på Nylöseskolan. Under vecko-
sluten åkte vi till Borås för att dansa. Där var det ju gott om finska flickor som jobbade 
på Algots och andra textilfabriker. Det hölls danser även i Hällingsjö. Där fanns en finsk 
bowlingklubb som arrangerade dem. Även i Lindome bildades en finsk förening. Dom 
var bra på volleyboll. Jag spelade inte själv så mycket, men boboll, visst. Jag var med 
när Karhu grundades 1964. Den startade i Bergsjön, men flyttade sedan till Gårdsten. 
Jag gjorde allt rörmokeri i föreningshuset, när det byggdes. Medlem har jag varit hela 
tiden, ibland även i styrelsen och som vice ordförande.

När vi redan hade bildat familj köpte vi en insats på HSB i Backa. Det var ett nytt hus 
och kostade 3630 kronor på den tiden. Där har vi bott sen dess och inte tänker jag flytta. 
Det är nu för 46 år sedan. När man började bygga nya hus i Backatorp, satte vi oss på in-
tresselistan. På den tiden var jag mycket ute på resejobb, hemma bara under veckosluten. 
Vi funderade på om det var vettigt att köpa ett hus. Det är ju mycket jobb, trädgårdssköt-
sel och annat. När man inte är hemma under veckorna, skulle allt behöva göras under 
helgerna. Det kändes inte rätt. Så jag ångrar inte, att vi inte köpte det där huset.”

En stuga mitt bland hemmaåkrar

”Då när jag kom, hade jag inga som helst planer på att stanna här.” När jag frågar ho-
nom när han bestämde sig för att stanna, det har ju ändå blivit över 50 år i Sverige, 
skrattar Erkki till:

”Jag har nog ännu inte bestämt mig riktigt. Militärtjänsten gjorde jag i Finland, 
men kom tillbaka. Vad skulle man flytta till Finland för, när allting finns här. Vi var ju 
sju syskon, föräldrarna var födda 1906 och 1905, mor respektive far.” 
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Erkki kommer från Laihela, men föräldrarna var evakuerade från Karelen.
”Vi fick en liten bondgård där, men inte hade det ju räckt till levebröd åt oss alla. 

Finland besökte vi oftare så länge min mor levde. Far dog redan tidigare. Nu finns det 
bara en bror där. Men jag har en timmerbastu där, jag byggde den mitt i en åker, när 
åkrarna runt omkring hade sålts. Nu behöver jag inte fråga någon om jag får komma 
och hälsa på när jag åker till Finland. Min bror har nycklarna dit. Efter föräldrarnas död, 
kom vi överens oss syskon emellan, att vi säljer åkrarna, men lämnar huvudbyggnaden 
kvar. Brorsan tar hand om den. Vi bestämde att den av syskonen som blir sist kvar, får 
göra sig av med den. Mina systrar och bröder är redan till åren komna. Jag är yngst. Vi 
är tre stycken här i Sverige, en syster och en bror utöver mig. Jag har anpassat mig till 
det här samhället. Jag är svensk medborgare, men inte svensk! Finsk, men svensk med-
borgare. Svenska har jag lärt mig i livets skola. Inte fanns det några kurser i svenska då 
när jag kom. Inte heller kunde jag någon svenska, men världen är din lärare. Jag har 
klarat mig hyfsat bra här.” 

Erkki har haft en egen firma i åratal, men nu när den officiella pensionsåldern är 
passerad, har han dragit ner på arbetstakten. Jag frågar om han har planer på att någon 
gång flytta till Finland, när han nu även har en egen stuga där? Erkki skakar på huvudet:

”Nej, nej. Visst finns där både bastu, balkonger, gillestuga och öppna spisar och så, 
men den är en sommarbostad. Och det där barndomshemmet, det är ju ett sånt där 
efterkrigstidens frontmannahus. Och nog vet man vad det var för standard på den 
tiden. Två rum och kök samt vinden. I detta ingick med dåtidens mått mätt en hyfsat 
stor bondgård, men det är ju ingenting nuförtiden.”

Erkki minns även sin första resa till Finland, efter flytten till Sverige:
”Det var då när jag fyllde 18 år. Jag tog körkort i Finland. Jag hade ju redan då en egen 

bil och det var med den jag körde till Finland. Jag parkerade där bakom biografin. På 
måndag började jag i bilskola och på fredag hade jag ett körkort. Trafikreglerna kunde 
jag sen gammalt, eftersom jag hade ett körkort för motorcykel och jag hade även kört 
traktor. I bilskolan hade man sju obligatoriska körlektioner och sedan var det dags för 
uppkörning i Vasa. Det var lättare att ta körkort i Finland. Idag skulle detta inte gå”, 
skrattar Erkki.

Erkki Hiltunen f. 1948, Laihela (Laihia)
Till Sverige 1964
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Seija Epäilys

En bostad var stört omöjligt

Seija Epäilys föddes under vinterkriget i Villmanstrand. Därifrån måste familjen eva-
kueras ett flertal gånger. Under skolåren bodde hon i sin födelsestad. Därefter förde 
vägarna henne till Helsingfors och Sverige.

”Så länge jag gick i skola, bodde jag i Villmanstrand. När jag var 16 år flyttade jag till 
Helsingfors. Min syster bodde där och jag bodde hos henne först. Det var väldigt svårt 
att få tag i en lägenhet i Helsingfors på den tiden. Tillsammans med en tjejkompis 
flyttade vi in i ett litet rum som inackorderade. Mamma kom senare till Helsingfors 
och jag bodde tillsammans med henne och min bror. Vi hyrde en övervåning i en villa 
i Parkstad. Där fanns det inga bekvämligheter. Vattnet hämtades från en brunn på går-
den. Sammanlagt bodde jag 7–8 år i Helsingfors. 

Till Sverige flyttade jag på hösten 1963. Man hade en sån livsvilja och nyfikenhet. 
Man ville prova på nånting annat. Jag hade en bror som bodde i Sverige, och när han 
var på semester i Finland med sin familj, följde jag med dem till Sverige. Han hade va-
rit i Sverige som krigsbarn och bodde i Göteborg. Till en början bodde jag hos dem på 
Masthugget. Dom där gamla husen revs senare och man byggde nytt istället.

Jag letade febrilt efter en bostad, men det var ganska svårt. På den tiden fick man 
betala en så kallad tröskelpeng för en bostad. Man skulle betala svart åt den förra hy-
resgästen. Det var väldigt vanligt på den tiden att man skulle betala. Jag tittade på en 
lägenhet som min bror hade fått nys om. Den låg i Haga, på första våningen i ett sten-
hus. Dom hade sagt att det fanns en oljekamin där, så som det var på den tiden, samt 
ett kylskåp. Men kylskåpet var intryckt i en garderob, så det gick inte att använda. Den 
här familjen som hade bott där, hade fått ett femte barn och socialen tillät inte dom 
att bo kvar. Familjen ville ha 3000 kronor i tröskelpengar, det var mycket. Min bror 
tyckte att det var ett oanständigt pris. För det priset kunde dom ju köpa nya möbler 
till sin lägenhet.

Nåväl, sedan lyckades jag få en bostad i Kungsten. Det var en villa, men ägaren 
bodde inte där själv, utan hyrde ut till andra. Jag vill minnas att vi var tre stycken som 
bodde där. Jag var tvungen att flytta när ägaren sålde huset och det skulle tömmas. Så 
nu hade jag ett nödläge igen. Men jag lyckades med att få tag i en bostad i Mölndal. Det 
var ett litet rum med kök. För den behövde jag betala bara 600 kronor i tröskelpeng. 
Det var en privat ägare.

Sedan träffade jag min man. Vi gifte oss och han hade en lite större lägenhet på 
Lindholmen. Även den var omodern. Min mans kusin bodde i samma hus och han 
hade två rum och kök. Han byggde ett hus i Landvetter, så att vi kunde flytta in i hans 
gamla bostad. Den var lite större, och vi behövde inte betala någon tröskelpeng för den. 
Men även där var det bara kallt vatten och en gasspis. Oljekaminen var kopplad till ka-
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kelugnen. Men jag minns att när vintern kom, så kunde oljekaminen inte värma hela 
bostaden. Under den var det ett förråd, även det var kallt. 

Några tvättmöjligheter fanns inte. När sonen föddes, var jag tvungen att värma 
vatten i en stor kastrull på köksspisen och sedan hälla det i ett badkar framför kami-
nen. Det var varmare att bada barnet där. Dörren till köket höll vi alltid stängd under 
nattetid, så det var kallt i köket. Oljekaminen värmde rummet och sovrummet. Nå-
gon gemensam tvättplats fanns det inte i bostaden. Dasset var ute. Jag hade en sån 
där gammal tvättmaskin som jag kunde tvätta kläder med. Man fick värma vatten till 
den. Ellösningen i bostaden var gammaldags, så att tvättmaskinen måste kopplas via 
transformatorer. Det gamla Lundbybadet låg i närheten, mitt emot Götaverken, så att 
vi kunde gå dit och bada. Där fanns en badavdelning och bastu. Kvinnornas bastu var 
på torsdagar och männens på fredagkvällar. Dit gick vi även med barnen och försökte 
bada dem i ett kar när dom var små.

När vi hade bott tre eller fyra år på Lindholmen, gick jag till hyresnämnden, efter-
som huset var rivningshotat. Så vi fick flytta lite innan det där huset revs. Via hyres-
nämnden fick vi en bostad på Biskopsgården. Den var ju något modernare, men inte 
var det ett nytt hus. Vi hade sökt efter tre rum och kök, men det fanns bara två rum och 
kök eller fyra. Vi bestämde oss för fyra rum och kök. Det kändes ju som rena lyxen. Där 
bodde vi tills vi köpte ett litet hus i Landvetter. Och det där huset började vi renovera 
och bygga ut. Där bodde vi tills jag och min man skiljdes och jag köpte en insats där 
borta på Vintervädersgatan.”

Tillbaka till Biskopsgården

”Jag återvände till Biskopsgården. De var HSB-hus, byggda på 1960-talet. På den här sidan 
är dom bostadsrätter. Dom på andra sidan av spårvagnsspåret är hyreshus. Där bodde 
jag kvar även när barnen hade flyttat hemifrån. Sedan började det kännas att det var 
lite för högt. Hur länge till skulle jag orka gå i trappan. Då var jag dock fortfarande kvar 
i arbetslivet.

Den här nuvarande lägenheten köpte jag först när jag hade gått i pension. Det var 
viktigt för mig att ha en balkong. Den förra bostaden hade också en balkong, men vid 
husgaveln och där blåste det ständigt. Denna är inglasad, men på sommaren kan den 
ibland bli för varm, när solen skiner. Vardagsrummets fönster och balkongen där bakom 
ligger i söderläge, så att solen ligger på ganska länge. Jag tittade på det här huset redan 
då när jag började fundera på att flytta. Jag kollade även på andra tvåor, men dom var 
mindre, 55 kvadrat, och jag ville ha 60 kvadrat. Som om det nu skulle vara så betydelse-
fullt med fem kvadrat mer,” ler Seija. 

Biskopsgården är byggt mestadels i slutet av 50-talet. Arbetarna på Hisingens sto-
rindustrier, varven och Volvo, behövde bostäder. I Biskopsgårdens kuperade landskap 
reste sig då Norra och Södra Biskopsgården. I stadsdelen finns dels höghus, dels i land-
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skapet slingrande rader av våningshus, oftast på fyra våningar. Stadsdelen klyvs av 
spårvagnsspår, på ena sidan finns främst HSB:s (och andras) bostadsrätter, på andra 
sidan ett område med höga hyreshus. Seija berättar att omgivningen har förändrats 
mycket på senare år, när man har placerat flyktingar och andra invandrare i hyreshusen. 

”Grannfrun sa att man inte längre vågar gå ner till parken på somrarna. Där finns 
en stor damm och bänkar och stigar. Man har gjort fina lekparker åt barn, men inte 
vågar man gå dit längre.” Senare tiders skottlossningar har gjort att invånarna har blivit 
försiktigare, även om alla jag har träffat säger att de inte vill flytta någon annanstans 
och att deras omgivning är fridfull.

Har Finland någonsin hägrat som ett alternativ i Seijas tankar? Skulle hon vilja 
flytta dit?

”Nej, nej”, försäkrar Seija bestämt. “Under de tre första åren längtade jag till Finland, 
men inte därefter. Visst har jag ofta besökt Finland, speciellt förr om åren. Nu är alla nära 
släktingar, min mor, syster och till och med systerdotter döda. Senast var det min syster 
i Helsingfors som dog. Nu börjar det finnas enbart tredje generationens släktingar, som 
man inte har så nära kontakt med. Dom är så unga, att man inte har samma intressen 
längre. I Göteborg bor min son och två barnbarn.

Kan det ha varit 1990, när min syster fyllde 70 år. Vi var i Heinola, där systerdottern 
hade en stuga. Vi tog vägen via Villmanstrand. Några platser kände man igen, men staden 
hade förändrats så mycket att inte var det mycket man kom ihåg. Jag har en skolkam-
rat som bor i Stockholm och hon berättade att hon brukar besöka Villmanstrand, där 
hennes föräldrar bodde längst. Hon hade träffat några skolkamrater, men som sagt, jag 
brukade inte åka dit. Helsingfors besökte jag senast tillsammans med Finska föreningen, 
men träffade inte några släktingar, eftersom dom var antingen i skolan eller på jobbet.”

Finns det någon bostad som har känts som ett hem framför andra?
”Nog var det den där bostaden på Vintervädersgatan, där jag bodde över 20 år, jag 

tror att det var 26 år. Barnen bodde fortfarande hemma i början. Över huvud taget är 
det omgivningarna här i Biskopsgården som har blivit mest bekanta för mig. Här bor 
mycket finnar och mest äldre. Här finns även parker runt om.”

Under senare år har Biskopsgården fått rykte om sig som ett farligt ställe efter några 
incidenter med skottlossningar. Seija är dock inte rädd: ”Egentligen kan jag inte vara 
rädd. Dom flesta bor på andra sidan spårvägen. Visst har det hänt nåt även på denna 
sida, men eftersom jag inte brukar gå ut på kvällen eller natten, så har jag inte behövt 
uppleva något sådant.”Under dagtid brukar Seija delta i finska pensionärsförening-
ens aktiviteter: ”Det är sång på måndagar, handarbete på onsdagar. Jag sysslar inte så 
mycket med handarbete, jag läser hellre. På torsdagar deltar jag i konstcirkeln. Den ena 
gången tar vi fram penslarna, den andra bara pratar vi och dricker kaffe, beroende på 
vilket humör man är på.

En riktig bastu saknar jag ibland. Någon sådan finns inte i det här huset. Sonen 
har lovat att bygga en i sitt eget hus, men jag vet inte när han ska hinna, eftersom han 
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har så mycket annat att göra på huset. Det här nya Lundbybadet har jag besökt ibland, 
men det är inte riktigt som en bastu ska vara.”

På väggen i vardagsrummet hos Seija sitter en rödsvart dubbelväv. Karelens färger. 
En spinnrock har det också funnits, men den gick sönder. Blad från spinnrocken finns 
kvar som dekoration. ”I Finland bodde jag aldrig på landet, så att det finns inte något 
fast ställe varifrån jag hade velat ta med mig nånting. Arbete fick jag ju med en gång 
när jag kom, jag började sy på Andra Långgatan. Arbetat har jag gjort mest hela tiden, 
utom när barnen var små. Dom två sista årtiondena körde jag stadens bussar. Jobb fick 
man ju alltid, men att hitta en bostad, det var stört omöjligt”, sammanfattar Seija. 

Seija Epäilys f. 1940, Villmanstrand (Lappeenranta)
Till Sverige 1963
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Marjatta Forstén

Ingen är chef i seniorhuset

Marjatta Forstén är känd i seniorkretsar för sin aktiva insats både i finska pensionärer-
nas aktiviteter och som initiativtagare till seniordans. Nu när 80-årsstrecket närmar 
sig har hon flyttat till Göteborgs finska seniorboende Akaciagården, där det frivilliga 
arbetet fortsätter. Vägen dit har varit lång. Marjatta kommer ihåg exakt när hon flyt-
tade till Sverige.

”Det var den 20 augusti 1964.” När jag undrar hur hon kan komma ihåg detta så 
exakt, skrattar hon till och berättar att det är hennes dotters födelsedag. ”Dottern och 
sonen föddes i Finland. Det var i Rovaniemi och vi bodde med min familj lite utanför 
staden. Min mor hade ett hus där och vi bodde i hennes hus, fast i eget hushåll.”

Marjatta är från Rovaniemi, men mannen kom från södra Finland. Han var snickare, 
så han tog arbete där det fanns att få. Familjen bodde tidvis i Ryssland, eller dåvarande 
Sovjetunionen, när Tuulemas kraftverk byggdes. Därefter sökte Marjattas man jobb i 
Lappland, men det var inte lätt.

Familjen flyttade först till Borås och det var dit Marjatta återvände senare.
“I Sverige var det brist på snickare, så att vi flyttade nästan direkt från Tuulema till 

Borås. Vi bodde där i ett års tid. I Göteborg rådde en enorm bostadsbrist, men alla dom 
som jobbade på bygget hade en förtur till bostad i Göteborg. Det var på den tiden när 
man byggde så kallade miljonprogramshus. Och eftersom min man var snickare, fick 
vi en helt ny bostad i Länsmansgården. Huset var så nytt, att målarfärgen fortfarande 
var fuktig. Gårdsplanerna var inte färdiga. Där fanns tre rum och kök och där bodde 
vi i fyra år. Dottern gick första året i skola i Finland. Sedan kom hon hit och när även 
sonen började i skola, började jag arbeta. 

Jag var på Volvo i två år, men det passade inte familjen, eftersom barnen då blev 
ensamma hemma under några kvällar i veckan. Min man som kom från en svensk-
språkig trakt i Finland, undervisade Volvos pojkar i svenska under två kvällar i veckan, 
och om jag då hade kvällsskift måste barnen vara hemma på tu man hand. Jag bytte 
arbetsplats. Jag stannade på Fixfabriken i ett tjugotal år. Jag fick en arbetsskada där och 
tvingades sjukskriva mig till en början och senare fick jag sjukpension. Jag fick kämpa 
i åratal, för att få skadorna godkända som arbetsskador, men till slut lyckades det och 
jag fick ersättning.

Sedan flyttade vi till Sägengatan i Hisings Backa. Där hade vi fyra rum och kök. Även 
detta var ett av dessa nya hus. HSB:s hus, där vi fick en insats väldigt förmånligt. Och 
där bodde vi ända fram tills vi byggde ett eget hus utanför Göteborg. Det låg vid sjön 
Anten. Hela familjen bidrog till husbygget, så att när huset var färdigt, var barnen redan 
så pass stora att de flyttade till sitt. Där bodde jag och min man i många år, men sedan 
skiljde vi oss. Jag fick hälften av priset och köpte en egen insats.”
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Tillbaka till Borås – och Göteborg

”Jag hade trivts så bra i Borås, då i början, så att jag flyttade dit. Där var jag med i Finska 
Föreningen och andra aktiviteter. Jag var redan då sjukskriven, men det tog fem år innan 
jag fick sjukpension. Det var sin egen strid med många turer, men till slut godkändes 
det av försäkringskassan. Sen bodde jag flera år i Borås, men när det började komma 
barnbarn ville mina barn att jag skulle flytta tillbaka till Göteborg. Jag bosatte mig i 
Frölunda och gick med i folkdansgruppen Rihmarulla.

Jag hade ju hållit på med folkdans i flera års tid. I Alingsås hade jag till och med en 
egen grupp som jag ledde. Jag var välbekant i folkdanskretsar. Folkdans var ju enormt 
stort bland finnar. När jag sen började i Rihmarulla, kändes det som att jag var bland 
bekanta. Där hittade jag även min nuvarande man. Jag var med i Rihmarulla så länge 
som den fanns kvar. Sedan har jag hållit på med seniordans och även gjort en hel del 
koreografier. Min man är också musiker, så att han spelade och jag gjorde koreografier. 
Så jobbade vi mycket, när vi bodde i hans stuga. Jag hade ett stort stöd av honom, 

Sedan flyttade vi helt och hållet ut till hans stuga, som låg här i närheten, ett un-
derbart ställe vid en sjö. Där kunde man vara även på vintern, men vi gjorde några små 
reparationer på den, när vi flyttade dit permanent. Vi bodde där tills vi flyttade till 
Akaciagården. Vi sålde inte den direkt, eftersom vi tänkte att bådas våra barn kanske 
ville behålla den. Den hade ju året runt standard, så att vi tänkte att alla skulle kun-
na använda den. Men sen hände det att vi åkte till Finland och när vi kom tillbaka, så 
under hela treveckorsperioden var det ingen som hade besökt stugan. Gräsmattan var 
nästan i knähöjd., så min man konstaterade att inte behöver dom nån stuga, låt oss 
sälja. Ingen reagerade heller ens efteråt, dom var enbart nöjda. Vi sålde den för sex år 
sedan. Då hade vi redan hunnit bo här i ett år.

Dotterns familj har en stuga på Knarrholmen. Den är helt underbar för mig. Om jag 
hoppar ombord på en buss här på morgonen och fortsätter med spårvagnen till Salt-
holmen och därifrån med en färja till ön, så har jag kunnat åka med samma färdbiljett 
ända fram och även tillbaka hem på samma kväll. Även mina barnbarn är redan vuxna, 
två bor i Stockholm, en i Holland och en i Australien. Ute i världen allihopa.”

Till seniorhuset

”Den här Akaciagården var det enda alternativet vi tänkte oss när vi bestämde oss för att 
flytta från stugan. Detta var ett bekant ställe för mig sen gammalt. Jag hade varit med 
om att planera för detta, då man sökte efter ett finskt seniorhus. Det var en arbetsgrupp 
där det bland annat ingick Göteborgs finska folkhögskola, pensionärsorganisationen 
PRO och många andra instanser. Nåväl, Sverigefinska riksförbundet (SFRF) ville ha med 
en egen observatör och när jag på den tiden satt med i förbundsstyrelsen, blev jag fö-
reslagen som boende i orten. Nåväl, jag gick med, men det inträffade sådana menings-
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skiljaktigheter att jag konstaterade att jag inte kan fortsätta. Jag ringde till förbundet 
och sa att min förmåga inte räcker till, ni får välja någon annan till arbetsgruppen. 
Men jag var fortfarande med när vi kom för att titta på det här huset. Vi var nog över tio 
som var med i det där gänget. Då var detta helt naket, inga fönster eller nånting, bara 
stenväggarna som stod kvar. Vi blev förklarade hur allting ska ordnas. Och inte hade 
jag nånsin kunnat tro, att jag skulle bo här en gång.”

Huset ägdes då av Göteborgs största kommunala bostadsbolag Poseidon och hu-
set blev totalrenoverat. Marjatta var inte längre med när det började flytta in finnar i 
huset. ”Då hade jag inte en tanke på att jag skulle flytta hit. Vi bodde ju där i stugan då. 
Det är en helt underbar sak att vi fick det här huset. Jag är väldigt nöjd med att detta 
finns. Det är fridfullt här. Trots att det finns liv här omkring, och andra bostadshus, så 
är det lugnt här. Jag vet inte riktigt hur pass lätt det är att kunna flytta hit. Det finns 
dom som säger att det är svårt och dom som säger att det inte är det. Vi lämnade båda 
två, min man och jag, in våra egna ansökningar. Jag fick svaret först, så vi flyttade hit. 
Men om jag då hade varit åttio år hade jag nog sagt nej tack, jag orkar inte flytta längre. 
Och härifrån tänker jag inte flytta nånstans. I början var det längre väntetid, men nu 
när någon dör, och tyvärr på senare tid är det flera som har dött här, så kommer det en 
ny istället. Inte en enda bostad står tom.”

Marjatta och hennes man har en rymlig tvåa med en lång inglasad balkong, den 
räcker förbi både vardagsrummet och sovrummet.

”Helt underbart, där har vi både vårt vardagsrum och vår matplats”, berättar Mar-
jatta. Merparten är tvåor, även några ettor finns. Varje våningsplan har två ettor, annars 
är bostäderna identiska. Det finns ett hundratal boende.

Fastigheten ägs idag av det kommunala Gårdstensbostäder AB. Samarbetet funge-
rar väl. Marjatta berättar att hon håller i en pärlkurs i bottenvåningens gemensamma 
utrymmen; ”och när jag nämnde att vi skulle behöva ha ett skåp där nere, så kom det 
inom några veckor. Även i övrigt fungerar servicen bra. Om det är något som går sönder 
så kan du gå till kontoret, som finns i huset intill och felet åtgärdas snabbt.

På gatuplan finns gemensamhetsutrymmen, ett litet kök och en matplats, där det 
ryms 25 personer samtidigt, en gemensam bastu, som man kan boka. I källaren finns 
ett bibliotek och där finns det flera hundra böcker. Jag brukar ta alla mina böcker dit. 
Om jag har dom här inne, står dom bara där. Men om jag tar ner dom, är det alltid nå-
gon som läser dom.”

När jag frågar vem det är som tar hand om de gemensamma utrymmena svarar 
Marjatta: ”Det är den som använder dom, som håller rent efter sig. Bastubadarna ren-
gör bastun och biblioteksanvändarna håller ordning där. Finnarna är ju vana vid att 
ha städat omkring sig, det är ingen som är någon annans chef”, betonar Marjatta. Och 
när vi senare under Marjattas guidning går runt i de gemensamma utrymmena, kan 
jag konstatera att det doftar rent i bastun och att det är städat överallt och sakerna är 
i sin ordning. Man skulle nästan kunna tro att de inte används, men så är det ju inte. 
En städerska kommer regelbundet och städar de allmänna utrymmen, hissarna och 
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trappuppgångarna. Någon egentlig service finns det inte i huset, till exempel sjukvårds-
tjänster anlitar man på samma sätt som övriga kommuninvånare. ”Frisörskan kommer 
var femte vecka och en fotterapeut har vi i närheten”, tillägger Marjatta.

”Det har inte funnits några tankar på att flytta till Finland”, säger Marjatta bestämt. 
”Där finns det inga nära kvar sen mamma dog. Jag var det enda barnet, så att det fanns 
inte några syskon heller. Dottern ville besöka Rovaniemi för ett par år sedan. Hon hade 
börjat skolan där och ville besöka alla de bekanta ställen hon kommer ihåg. Där var vi 
tillsammans.

De enda föremål som har följt med sedan barndomen är en kaffekanna i koppar 
och en kopparkastrull. Jag flyttade ju tillsammans med min familj, så att i flyttlasset 
hade vi med oss allt behövligt som fanns i hushållet. Men genom åren har sakerna 
försvunnit all världens väg.” I vitrinskåpet i vardagsrummet har Marjatta ett antal av 
Iittalas glas för värmeljus och Mari-skålar. ”Dessa har jag samlat på, men nuförtiden 
går dom ju att köpa även här.

Från den här bostaden tänker jag inte flytta. Om hälsan inte håller, så skaffar jag 
städhjälp och annat. Det är viktigt att grannarna är finska. Många känner jag sen gam-
malt och många har jag lärt känna här. I loftkorridoren som leder till lägenheterna 
brukar vi växla några ord. På nyårsafton har jag tagit dit skumpa och glas och sagt 
varsågod till alla. Förra gången var det någon som sa att nästa gång är det hens tur. Vi 
skålar in det nya året och i grannskapet har dom fyrverkeri. Detta har blivit en tradition.”

Marjatta Forstén f. 1936, Rovaniemi
Till Sverige 1964
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Salme Paasonen

Jag sov på däck med huspengarna i handväskan

Salme flyttade motvilligt till Sverige på sommaren 1964. Flytten hade förberetts nog-
grant. Mannen hade kommit redan tidigare, börjat på Volvo och ordnat en bostad. Flick-
orna skulle gå färdigt sin vårtermin i skolan innan resten av familjen flyttade. Salme 
gick i bilskola före flytten, eftersom mannen hade sagt att körkortet var dyrare i Sverige. 
Familjen hade ett hem i centrala Åbo och Salme hade fast anställning på Wärtsilä-varvet.

”Ingen av mina jobbarkompisar trodde att jag skulle åka. Vi ägde en bostad i centrala 
Åbo i ett stenhus på fem våningar. Det kallades för Mikonlinna. Bostaden sålde vi inte 
då, eftersom jag inte ville. Alla sakerna nerpackades, och dom hämtades nog innan vi 
gav oss iväg. Jag tvättade även alla mattorna före flytten. 

Min man hade sagt att man måste ha exakta listor på innehållet i varje låda. Men jag 
hade inte gjort det så noggrant. Och sakerna fastnade i tullen i Stockholm. Det tog flera 
veckor innan flyttlasset kom. Vi var tvungna att köpa serviser och annat nödvändigt, 
eftersom möblerna och allt annat hade fastnat i tullen. Dom hade gått igenom allt, även 
dom där rena mattorna hade använts till packning så att inte var dom så rena längre. 
Och det kostade 1000 kronor. Det var mycket pengar 1964.

Min man hade ordnat det på det sättet här i Sverige att vi skulle köpa ett radhus i 
Torslanda. Vi hade besparingar på banken, men på den tiden kunde man bara ta ut ett 
visst belopp. Det ordnade sig så att svärmor lånade, så att jag fick ihop det som behövdes. 
Och jag hade alla dom där pengarna i handväskan, när jag och flickorna kom med färjan 
från Åbo till Stockholm. Inte heller hade vi någon hytt, eftersom det var sommar och 
massor med folk ombord. Jag sov där på däck med dom där huspengarna i handväskan.

Nåväl, vi köpte ändå inte det där radhuset, eftersom min man via Volvo hade fått 
en hyresbostad på Stålhandskegatan. Det var med ett rum och kök. Och den där tolken 
på Volvo hade redan på förhand sagt, att om det nu är så att han vågar släppa in oss. I 
det där huset hade det aldrig bott några utlänningar. Så att ni måste vara som folk där. 
Min man hade sagt att vi aldrig hade fått några anmärkningar på boendet. Men han 
sa sedan åt flickorna redan i Stockholm, där han mötte oss, att nu måste vi lära oss lite 
nya vanor. Bostaden hade alla bekvämligheter i övrigt, men badrummet var gemensamt 
nere i källaren. Bostaden var halvmodern, en gasspis fanns det. Hyran var 124 kronor i 
månaden. När vi nu inte behövde köpa det där radhuset, köpte vi istället en bil under 
samma höst. Vi fick möjlighet att se lite av Göteborg, och även dess omgivningar.

Två och ett halvt år bodde vi där. Bostaden hade vi via Volvo och där sa man att inte 
kan en familj på fyra personer bo i en så trång bostad. Man måste flytta till en större. 
Hyran hade i så fall blivit hemskt hög. Då bestämde vi oss för att köpa ett hus. På min 
dåvarande arbetsplats, Eriksbergs varv, hade man nästan lovat att jag skulle få lån till 
husköp, men sen gick det ändå inte. Jag var ganska harmsen över detta. Som tur var, 
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fick min man lån från Volvo. Även han fick först höra, att lån kunde man få till ett lä-
genhetsköp, men inte till hus. Men när det kom fram att vi hade sparade pengar här, 
så ordnade det sig med lånet också. Och att vi hade en handpenning och allt annat i 
sin ordning. Det här huset kostade då 120 000 kronor, alltså 1966. Det var ganska dyrt. 
Huset var byggt 1934.”

Jag kände att detta var mitt hem

”Jag blev förtjust i huset med en gång. Det var inte för stort och låg nära arbetsplatsen. 
Det var i gott skick. I vardagsrummet sitter fortfarande samma tygtapet kvar. Köket var 
renoverat och tvättmaskinen var ny. Det var en fotograf som hade bott här innan och 
han hade en ateljé i källaren. Där började min man att bygga bastu. Den blev ganska 
stor, eftersom det inte gick att flytta på bärande väggar. Sovrummen på andra våningen 
var redan klara, men min man tapetserade allt. Här fanns det så mycket mer plats att 
vi köpte nya sängar och flickorna fick dom där fjädersängarna som vi hade haft med 
oss från Finland.

Bild 10. Salme Paasonen på trappan till sitt hem i Kyrkby. Bild: Jukka Tuominen.
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En hund skaffade vi nästan med en gång när vi hade flyttat in här. Också min man 
var en djurvän. En hund har vi haft fram till senare år, och det är något jag saknar än 
idag. Nu tar jag hand om grannens hund, några timmar varje dag. I trädgården fanns 
tre små äppelträd, ett päronträd och ett körsbärsträd. Men när jag sedan blev ensam 
högg jag ner en del av dom. Även grannarna sa att det är för mycket träd för en så liten 
tomt. Där i grannskapet bodde då en sån där gammal tant.” Salme pekar över gatan. ”Och 
där lite högre upp finns ett tvåfamiljshus, dom som har bott där tillhör samma släkt. 
Alla dessa hus fanns här redan då. De har inte bytt ägare så ofta, endast ett av dom där 
husen har redan haft nio ägare under den tiden jag har bott här.”

Nu har Salme börjat renovera huset delvis. Senast har man målat om källaren, där 
det utöver bastun finns ett badrum och ett litet allrum samt /toalett wc. Huset ligger i 
Kyrkby, i ett gammalt villaområde. Första bostaden på Stålhandskegatan, låg även den 
på Hisingen. Efter mannens död och när döttrarna hade flyttat hemifrån, letade Salme 
efter andra bostadsalternativ runt om i Göteborg, men beslutade sig för att stanna i sitt 
gamla hem, trots att huset nästan hade sålts redan.

”Jag kände bara, att det är detta som är mitt hem. Och jag ångrade att jag hade skri-
vit ett kontrakt med mäklaren, men förmådde inte att säga upp det. Kontraktet var på 
tre månader. Ett ungt par var här och den där kvinnan stod där vi dörren och sa, att 
säg Salme nu ärligt om du ångrar dig och jag svarade bara nej, nej, nej. Dom hade även 
ett annat hus på gång, men sen ringde mäklaren på morgonen och sa att dom ska till 
banken för att skriva på pappren. Se, jag har aldrig haft några skulder. Så att det fanns 
ju väldigt tydliga papper på detta. Men jag tänkte, nu eller aldrig och jag sa till Anders, 
den där mäklaren, att jag måste säga en sak till dig. Jag erkänner att jag inte vill sälja. 
Och jag hör bara hans andning i luren tills hans säger ’Salme, jag säger en sak, jag har 
varit i branschen i tio år och jag har aldrig träffat en så besvärlig människa som du,’ 
och slängde på luren i örat på mig. Men nu vill han återigen vara så mycket kompis med 
mig och skickar hela tiden såna där försäljningsbroschyrer.

Innan jag ångrade mig, hade jag hunnit titta på några bostäder. På grund av hun-
den ville jag ha ett radhus i en plan. Men dom hade många fel och var i dåligt skick. 
En hade en spis som var otroligt smutsig, och en annan hade ett kylskåp utan handtag 
och i badrummet bara ett hål i väggen där vattnet kom ifrån. En hade en hög hyra och 
dessutom kom värmekostnaderna till. När jag sedan hade bestämt mig för att stanna 
här, var det en stor lättnad. Och då bestämde jag mig också för att köpa en bil. Jag hade 
varit utan bil i 13 år. Då när min man dog, gav jag bilen direkt till min dotter. Nu gick 
jag till min bankman och sa att jag ville köpa en bil. Han sa att det kan du göra när som 
helst, du har råd med det. Så fick jag en bil som jag alltid hade drömt om. Och då lät 
jag även att bygga ett garage. Och inte flyttar jag härifrån mer”, säger Salme bestämt. 
”Om det blir svårt att röra på sig, kan jag flytta sängen från övervåningen ner till bot-
tenvåningen. Men packa, det ska jag inte göra längre. Det finns ingenting kvar av dom 
ursprungliga varorna. Jag har inte haft något behov av att spara några speciella föremål. 
Här i vardagsrummet bytte jag till en ny soffa och fåtöljer, eftersom dom förra var för 
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stora. Döttrarna tog några möbler. Det kan ha varit ett tobaksbord och fåtöljerna som 
vi hade med oss från Finland.”

När vi senare sitter vid kaffebordet, pekar Salme på ett serveringsfat av glas med 
dekorativa gravyrer. ”Detta har jag fått av min mor. Hon var född 1900 och hon fick det 
här fatet från sin fästman när hon fyllde 18 år. Fästmannen var bland dom första som 
dog i inbördeskriget 1918.”

Stor längtan i början

”Det tog lång tid innan jag kände mig som hemma här. Då i början var min man rädd 
varje dag när han kom hem från jobbet, att jag hade stuckit med döttrarna. Länge 
hade han en sån känsla. I början kunde jag inte alls anpassa mig här. Också den där 
bostaden var ju så liten då. Den låg där i närheten av Lundbys gamla kyrka. Det hän-
de en gång att gårdens barn hade satt eld på gräsmattan och brandkåren kom till 
platsen. Och den där brandchefen satt ju bara kvar i bilen. Och den där utrustningen! 
Jag tittade på dom där hemska brandbilarna när dom kom. I Åbo hade man Europas 
finaste brandutrustning. Och när brandkåren hade lyckats släcka branden tände 
ungarna på igen.

Men då när vi hade flyttat in i det här huset, var det ungefär efter ett och ett halvt 
år, som jag började känna mig lite hemma. Flickorna hade redan blivit väl hemmas-
tadda. Merja, som dog senare, lärde sig även svenska språket direkt. Och när jag ibland 
undrade över vad det var dom bråkade om, så sa Merja, ’det är ju för att den där pratar 
finska hela tiden. Alla behöver inte veta att. vi är från Finland’. Hon var lite mallig, när 
hon kunde så bra svenska.

Inte besökte vi Finland heller, innan vi hade flyttat till detta hus och fått allt i ord-
ning. Visserligen hade jag varit där under den där första hösten, för att sköta ärenden. 
Och det var som att komma till paradiset när jag kom till Finland. Jag tror att det var 
under det där veckoslutet som jag var där. Och jag minns att på varje ställe som jag 
besökte, fick jag med mig saker och finsk mat. Jag hade en stor resväska och den blev 
proppfull. Den var så tung när jag släpade den från färjan till tåget. Och sen från Cen-
tralen i Göteborg till spårvagnen. Det var tvåans spårvagn och till råga på allt gick jag 
till fel hållplats på motsatta sidan. Det var chauffören som tipsade mig om att byta sida, 
jag skulle ju komma hit till Hisingen.

Och när jag kom hem lossnade väskans botten. Tur att det lossnade först hemma. 
Och återigen den där hemska hemlängtan! Och när vi hälsade på hos min far hade jag 
väldigt svårt att gå därifrån.” Salme gör en paus, och gråten vill fortfarande komma när 
hon minns besöket. ”Min dotter är fortfarande finsk medborgare. Hon säger att hon 
aldrig kommer attsöka svenskt medborgarskap. Även om det nån gång har orsakat 
svårigheter. En gång ville hon köpa lite nya möbler, men det gick inte för sig när det 
kom fram att hon var finsk medborgare. Och då hade hon sagt där i butiken, att om 
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min mor nu skulle vara här, och om ni så hade sålt allting till halva priset, skulle hon 
inte köpa nånting. Hon skulle aldrig acceptera det där.

En gång hände det sig, detta var då i början, på 1960-talet. Vi hade en liten svartvit 
tv, då fanns det ännu inte färg-tv. Min man tittade inte särskilt mycket på tv, eftersom 
han hela tiden höll på med nånting smått med huset. Men på lördagarna tittade han 
på stryktipset, han tippade alltid. Men nu hade tv:n gått sönder. Vi hade varit och stor-
handlat på lördagen och tänkte att vi går till SIBA, som var alldeles där i närheten på 
Herkulesgatan, en affär som vi hade hört gott om. Nåväl, vi gick dit och fick en försäl-
jare, som sa att nu kan ni prata finska, eftersom han hade en finsk mor, så förstår han 
allt även om han inte pratar finska själv. Vi berättade att vi letade efter en sån där liten 
svartvit tv. Den där försäljaren sa med en gång att nu får ni passa på, det är sista dagen 
som det finns ett erbjudande på en finsk Finlux färg-tv. Han ställde in bilden och den 
var riktigt bra. Alpo frågade mig hur mycket pengar vi hade hemma, vi hade ju inte så 
mycket med oss och på den tiden fanns det ju inte några kort. Och han frågade försäl-
jaren om vi kan ta tv:n med oss, vi betalar handpenningen och kommer på måndag 
och betalar resten?

Men då sa den där försäljaren, att icke! Tyvärr går det inte eftersom ni är utlänningar. 
Men en svartvit kan ni få för den summan ni har hemma. Alpo var väldigt artig och sa 
att vi ska hem och hämta dom där pengarna. Och jag ser det fortfarande framför mina 
ögon, trots att Alpo har legat i graven redan i 40 år, hur han höll i det där dörrhandta-
get och sa till mig: gissa om jag öppnar den här dörren någon mer gång? Och han tog 
genast spårvagnen och åkte till Järntorget, där det fanns en stor affär. Där hade han 
frågat försäljaren, om han kunde få en svartvit tv nu. Han betalar handpenningen och 
kommer på måndag och betalar resten. Då hade försäljaren sagt, att inte behöver han 
komma redan på måndag, en betalning inom tre månader räknas som kontantköp. Men 
han gick dit på måndag och betalade och vilket fint tackbrev det kom efteråt. Det finns 
fortfarande kvar där bland våra papper. Och inte har jag tagit mig till SIBA sen dess.”

Salme minns sin första tid i Sverige:

”Och jag har varit så elak. Jag är ingen snäll människa när jag längtar på riktigt. Och jag 
var på Volvo först innan jag började på Eriksberg. Vi brukade äta i matsalen. En gång när 
jag gick dit fanns där en finsk förman som även jobbade som tolk och när jag satte mig 
vid deras bord, så sa han, att vi pratade just om dig, jag och Henriksson. Jag frågade, jaså, 
vad hade ni att säga om mig? Så svarade han, han sa att säg till Salme, att om hon vill 
stanna kvar på Volvo så måste hon sänka på arbetstakten. Hon kommer inte att orka 
annars. Aj, vad jag blev irriterad på den där förmannen! I Finland hade jag vant mig vid 
att alla hade ett eget nummer på jobbet, och när lönekuverten delades ut, så gjorde man 
det i en viss ordning. Men denna, han gjorde sig viktig och höll på och bläddrade i den 
där lönekuvertshögen. Man fick en känsla av, som om det var nån slags allmosor som 
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vi fick. Och efter allt det där slitet. Jag var så arg att jag gick in på toaletten. Jag orkade 
inte se på det där basandet.”

Salme är svensk medborgare. ”När min man dog, skaffade jag svenskt medborgar-
skap. Jag fick en sån där tom känsla, att jag var nästan ute i tomma intet. Då tänkte jag, 
att om det skulle hända något, så vore det ju bra för säkerhets skull. Och det var då jag 
bestämde mig för att köpa en bil och lät bygga ett garage. Det var en slags känsla av 
trygghet.”

Salme Paasonen f. 1930, Bjärnå (Perniö)
Till Sverige 1964
(Salme dog i januari 2017)



– 90 –

Inkeri Suomela

Göteborg är underbart, men jag förblir en öbo

Inkeri är uppväxt på Karlö och säger att hon fortfarande är en ”öbo”, trots att hon har 
bott i Sverige i över 50 år. Hon har först flyttat till Uleåborg och därefter till södra Finland. 
Till Göteborg kom hon 1966 och då var hon en professionell frisörska. Inte fattades det 
arbete för henne i Helsingfors heller. Anledningen till flytten till Sverige var en annan.

”Jag kom hit för att lära mig språket. Jag jobbade i Helsingfors och där fanns många 
svenskspråkiga som inte ville tala finska. Det var på det sättet, att det var en och sam-
ma salong härifrån Göteborg, den låg på Götaplatsen, som brukade annonsera i finska 
tidningar. Ägaren ville ha praktikanter i sin frisörsalong. Jag blev nog lite förvarnad om 
honom redan i Finland. Han var redan en gammal man och värvade utländska flickor 
till arbete på låg praktikantlön.

I Helsingfors jobbade jag i en fin salong i centrum, men bostadsläget var uselt där. 
Jag bodde som inackorderad hos en alkoholiserad kvinna. Den där ettan låg i Berghäll, 
och där sov vi, den ena på den ena sidan och den andra på den andra sidan av rummet. 
Det var inte roligt. Men framför allt var det språket som besvärade mig. Jag svarade på 
annonsen och skickade med även ett telefonnummer. Sen helt plötsligt bara ringde 
dom därifrån. På ren finska var det någon som frågade om jag kan komma. Jag var 
lite omtöcknad. Jag hade nog två veckors uppsägningstid då, så jag lovade att komma. 
Visst var det ganska modigt, när man inte kan språket. Några introduktionskurser 
hade jag gått.

Jag tog färjan över och på Centralen i Stockholm tittade jag mig lite rådlöst omkring. 
Men där var en finsk man som också skulle till Göteborg, så vi åkte med samma tåg. Han 
ordnade en taxi åt mig, det var på förmiddagen, så att jag kom direkt till Götaplatsen 
där arbetsplatsen låg. Bostaden hade man lovat via jobbet. Det var ju det som gjorde att 
dom kunde hålla sig med biträden. Det var ingen som hade tid att visa mig, så att jag 
grävde fram min skrynkliga arbetsrock ur resväskan och började jobba. Det hade varit 
så många från Finland som hade jobbat där, att även salongsägarens dotter hade lärt 
sig finska och kunde tolka för oss. Hennes pojkvän var just den här Eino Akkila som 
hade ringt till mig.

Sedan fördes jag till min bostad på Södra Gubberogatan. Dom där husen har nu-
mera rivits, inte heller har jag varit där på länge. De låg där i närheten av järnvägen. 
Spårvagnshallarna låg där på andra sidan. Efteråt har jag funderat på vad det kan ha 
varit för bostad. Det var nån slags halvmodern liten etta. Jag minns inte ens om det 
fanns ett kök där. Vattnet kom och gick. Tvättmöjligheter fanns det nog inte, troligen 
inte ens några gemensamma, eftersom jag minns att jag började gå till Valhalla för att 
basta. Jag förundrades över hur kvinnorna satte sig på lavarna med en damtidning 
och frukt med sig.
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Nåväl, den där anställningen tog slut så gott som omedelbart, det blev någon form 
av trassel. Jag var precis på väg att betala juni månadens hyra, april och maj hade jag 
redan hunnit bo där. Nåväl, vi fick gå från den där arbetsplatsen, jag och min arbets-
kamrat, med en gång. Jag tänkte att när jag nu har betalat hyran för juni, så visst stan-
nar jag kvar den där tiden. Inte heller kom det någon som hade velat köra iväg mig. Jag 
tog semester. I slutet av juni plockade jag ihop mina saker ur lägenheten och stoppade 
nycklarna genom brevluckan. Jag hade blivit bekant med en finsk familj och jag kun-
de lämna mina saker hos dom. Jag tog tåget till Haparanda och över till finska sidan, 
jag åkte med dom till Finland. Jag fick bo tillfälligt hos den där finska familjen när jag 
kom tillbaka. Redan på den tiden blev Suomi-koti (Finlandshemmet) som ett andra 
hem. Jag var där varje kväll.

Jag hade till hälften blivit lovad ett nytt jobb, men sen efter semestern blev det inget 
med det. Jag kunde inte annat än att annonsera i tidningen om att en finsk frisör söker 
anställning, gärna med en bostad. Nåväl, det kom ju en del svar där man erbjöd arbete 
som hembiträde. Men sen kom det även ett svar, att i Gamlestaden på Artillerigatan, 
mitt emot SKF, fanns det en frisörsalong som hade en ledig plats. Jag vet inte vad det var 
för motstånd jag hade till Gamlestaden. Det kändes som om det bara var dom gamla 
gubbarna som satt där på bänkar. Och sen hade det ju börjat komma italienare, som 
stod där i hörnet på utsidan av kafeterian.

Jag svarade inte genast, men den där salongsägaren ringde och frågade om jag kom-
mer. Jag var där för att ta en titt. Som bostad hade man salongens sidorum, som var så 
här stort.” Inkeri pekar på sitt nuvarande lilla kök. ”Salongen var på gatusidan, och till 
mitt rum fick man gå genom pentryt. Därefter kom min tambur och det lilla rummet. 
Jag minns, då när jag var där för att titta, att där stod först en diskbänk och i den en 
diskho av emalj. Nog kom det väl även vatten till den. Bredvid diskhon stod min säng 
under fönstret som vette mot gården. I hörnet stod en gasolvärmare. Den fungerade 
automatiskt med gas och det hördes varje gång när den gick igång. Den värmde upp 
även salongen. Jag minns inte hur många år det var som jag bodde där.”

Wienerbröd och kompisar i Gamlestaden

”Nåväl, jag tror att min lilla lya blev till en mötesplats för hela Gamlestaden. Jag var soci-
al. Jag minns ett år, att fram till påsken var det bara en enda kväll, då jag inte haft något 
besök. Under veckosluten måste jag hålla dörren till mitt rum stängd så att det skulle 
se ut som om jag inte var hemma. Redan klockan tio på morgonen började det knacka 
på dörren, ibland tidigare. Men det var en rolig tid. Det bodde massor av finska flickor 
där. Dom jobbade på Gamlestadens textil och Europagården låg där alldeles i närheten. 
På Götaplatsen hade jag lärt känna en finsk kille som jobbade som snickare på teatern. 
Han tog mig till Suomi-koti för första gången och på finsk dans. Det var där jag bekan-
tade mig med andra finnar. På den tiden var det ju mycket folk på de finska danserna.
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Inte vet jag, det var ju ändå bara ett rum där, varför alla ändå ville samlas där hos 
mig. Och wienerbröd köpte vi varje kväll. Jag tror att där var en gammal gasspis som jag 
inte vågade använda. Men där fanns även en liten elplatta, där man kunde koka kaffe. 
Inte lagade jag nån mat då heller. Jag åt ute både på dan och på kvällen. Jag minns inte 
om det var två eller tre år som jag bodde där. Jag jobbade där i totalt fem år och blev 
känd i Gamlestaden för att vara en finsk frisör. Det kom kunder från olika håll i stan. 
Inte hade jag kunnat gissa, när jag kom till Göteborg, att det var så mycket finnar här. 
Jag hade bara tänkt stanna här i ett år och lära mig svenska.

Sen fick jag en etta på gårdssidan och ett eget hyreskontrakt. Men inte heller där 
fanns det några bekvämligheter. Toaletten var i korridoren, men jag hade i alla fall ett 
rum och kök. Och även där fanns det en gasspis som jag inte vågade använda till en 
början. Men nog använde jag spisen sedan, men inte ugnen, den var så rostig och såg 
illa ut. Men sen, jag kommer inte ihåg vilket år det var, hade man ordnat badmöjligheter 
på Gamlestadens Medborgarhus. På onsdagar var det damernas bastu och på lördagar 
var det bad. Jag började gå dit. Bastu tog jag på onsdagar och bad på lördagar. Där intill, 
på Brahegatan, fanns även en tvättbar där man kunde tvätta kläder. Där betalade man 
med polletter och det var praktiskt.

Bild 11. Artillerigatan, en välkänd gata för finnar. I salongen arbetade Inkeri Suomela. Bild: Jukka Tuominen.
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Sedan träffade jag sonens blivande far. Vi hade varit ihop i ett år, när jag bör-
jade vänta barn. Nåväl, pojken föddes på hösten 1971. Men där kunde man ju inte 
bo kvar med en liten bebis. Sonen var fyra månader gammal när vi flyttade till 
Kortedala.”

Till Kortedala

”Vi fick en tvåa på Allhelgonagatan. Det var något helt annat. Jag minns inte vad det 
var för hyra där i Gamlestaden, om det nu var 171 kronor då 1971, eller det var nog i 
årsskiftet 1972, när vi flyttade till Kortedala. Hyran var naturligtvis högre, men visst var 
det något helt annat än i Gamlestaden. Nu hade vi ett rejält kök och badrum. Den låg 
på tredje våningen, men visst orkar man bära när man är ung. Och i Gamlestaden hade 
jag ju hela tiden saknat ugnsrätter, så nu tänkte jag att inte lagar jag nånting annat än 
makaronilåda”, skrattar Inkeri vid minnet.

”Efter mammaledigheten fortsatte jag ett tag till med mitt jobb i Gamlestaden. 
Sedan flyttade jag till Kortedala Torg, där fanns en herr- och damfrisering i ett. Det 
var nog på sommaren 1972. Jag fick en bra dagmamma i närheten åt sonen. Jag ville 
dock ha omväxling och flyttade till Rymdtorget i Bergsjön där man öppnade en ny 
fin salong. Jag vad där i några år och vi bodde i Kortedala. Sen hörde jag att den ena 
herr- och damfriseringen hade slutat i Kortedala och efter en lång betänketid våga-
de jag köpa den. Det var Familjebostäder som ägde lokalen och dom ville ge den till 
mig. Den förra ägaren hade kvar det gamla möblemanget och verktygen och jag fick 
köpa dom. Det flöt på riktigt bra. Redan första dan var huset fullt med kunder. Jag 
hade min gamla kundkrets här i närheten och alla brukade fråga ’när öppnar du 
eget?’ Året var 1977.

Sonen började i skolan och när han var åtta år gammal ville han ha ett eget rum, 
naturligtvis. Jag började leta efter en större bostad, en trea. Jag kunde flytta in i det där 
höga huset”, Inkeri pekar ut till vänster om köksfönstret, mot andra sidan av samma 
gata. ”Där bodde vi sedan. Senare fick sonen en egen bostad alldeles intill min salong, 
också den tillhörde Familjebostäder. När han hade flyttat, tänkte jag, att vad ska jag med 
tre rum och kök till? Hyran var trots allt ganska hög för en som levde ensam. Sen såg jag 
en annons om den här och trodde först att den ligger nånstans längre bort, eftersom 
det var ett högt nummer, trots att det var på samma gata, Kalendervägen.

Nåväl, jag blev förtjust i den här. Den förra var väldigt mörk, trots att den låg 
på femte våningen. Men där fanns en sån där backe som gjorde att köket alltid var 
mörkt, likaså hallen och pojkens rum. Balkongen var belägen på andra sidan. Den 
var ljus, men det var nånting som störde mig där. Det flyttade in nytt folk och det 
var störningar med grannar. Vi hade otur med grannarna ovanför, dom höll på med 
ett väldans liv.”
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20 år i egen bostad

”Det var 1996 eller 1997 när jag flyttade hit. Tack vare 90-talets lågkonjunktur, fick jag den 
här ganska förmånligt. Denna är en insats. Vi har en egen liten förening. Jag har trivts, 
trots att standarden är vad den är. Inte har det gjorts mycket reparationer. Eftersom 
det är en liten förening, så gjordes det inte något stambyte, bara lite plast har man bytt 
i avloppsrören. Visst har dom lovat att om det blir ett stambyte, så renoverar man även 
badrummet. Mitt badrum är i ursprungligt skick, och visst ser det också så ut. Den enda 
förändringen är att jag köpte ny inredning till köket. På den tiden när huset byggdes 
på 50-talet, var allting gjort av brädor, skåpen och annat.”

Vi sitter i Inkeris kök, som öppnar sig mot gården. Till gaveln på huset mittemot 
är det tio meter. Skogen är inom gångavstånd. Det är goda förbindelser till stan. Från 
den intilliggande spårvagnshållplatsen går det tre spårvagnar till centrum. Bostaden 
är en tvåa på 54 kvadrat. Balkongen vetter från vardagsrummet mot innegården. Inkeri 
poängterar på nytt hur bra hon trivs:

”Jag blev förtjust i denna när den är så ljus också. Det som är bra här, är att du kan 
se när våren kommer och hur årstiderna växlar. Och sen en sån sak, att det inte finns 
något hus mittemot. Oj, vad jag tycker om den här, när det inte är trångt! Och naturen 
är nära. Jag ångrar inte att jag har stannat här. Kortedala är ett paradis.”

Stugan – ett andningshål

När jag ringde till Inkeri för att avtala möte, berättade hon att hon hade varit mycket 
på stugan där hon hade en hel del blomsterplanteringar. Stugan är en bilresa bort från 
stadsbostaden och det är ren terapi att vistas där. ”Det kom liksom av en händelse. Jag 
hade blivit bekant med en finsk man och jag var ofta hos honom i Sollebrunn under 
helgerna. En gång besökte vi potatismarknaden i Alingsås.

Vi tog en liten landsväg via Långered. Vid sidan av vägen stod en skylt; stuga till salu. 
Vi körde till tomten. Ett fruktansvärt giftgrönt eternithus och en mörk tomt, men en sjö 
alldeles intill. Bord och stolar på altanen och så sjön där. Jag tänkte att vad mäktigt det 
skulle vara att dricka sitt morgonkaffe här. Inte hade jag varken behov eller pengar, men 
jag tänkte att vi kan väl ändå avtala möte med mäklaren. Jag skulle ju hunnit avboka 
mötet, men sen tänkte jag att visst måste jag ju gå, eftersom vi hade kommit överens. 
När vi gick in, så fanns det först en liten hall och en liten vrå, ett pentry. En oljekamin 
fanns det. Ett stort vardagsrum och en öppen spis där. En vägg var brun, en annan grön 
och en tredje gul. Inte ett enda fönster på solsidan. Och dom begärde ett hemskt pris. 
Inte hade jag såna pengar. Inte fanns det vatten, el eller nånting. Sjön, Lången, mellan 
Anten och Alingsås. Stugan låg inne i en vik.

Nog la väl den där mäklaren märke till att jag på något sätt var intresserad. Detta 
var nån gång före midsommarn 1991. Ett halvår hade gått och då ringer mäklaren, 
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om jag fortfarande var intresserad. Jag åkte till Alingsås och priset hade redan gått 
ner med hundratusen kronor. Men då hade ännu inte denna 90-talets lågkonjunktur 
kommit. Men jag skrev ju ändå på och inte har jag ångrat mig, det är mitt andnings-
hål. Markägare i grannskapen fick fälla träd och jag fick några tusen kronor. Där fanns 
helt enorma granar, men det blev mycket ljusare. Morgonsolen kommer från sjön och 
vägen finns alldeles intill. Tomten är nästan tusen kvadrat och vi har röjt där. Jag har 
enorma blomsterrabatter där. Jag brukar säga att om jag inte var frisör, skulle jag vara 
trädgårdsarbetare. Under den här våren har jag varit där mer än nånsin. Redan i början 
av april började jag ändra i rabatterna.”

Och Inkeri fortsätter: ”Jag måste berätta att när jag fortfarande bodde kvar i Finland, 
var det en spåman som spådde mig. Han sa bland annat, att du kommer att tillbringa 
dina pensionärsdagar i en röd stuga vid vattnet. Nåväl, nog har jag målat den där stu-
gan röd, den var ju så hemsk giftgrön. Och jag kommer aldrig att glömma den där spå-
domen, och den saken också att jag skulle leva fram till pensionsåldern. Det hade jag 
heller aldrig tänkt på.”

Längtan till ölandskap

”Visst har det hänt att jag har ångrat att jag stannade kvar i Sverige. Här har jag ingen 
annan släkt än min son och han bor på en annan ort. Och visst var det tråkigt att jag 
inte var närvarande under min mors och fars ålderdom. På semestrarna åkte jag dit. 
Båda levde länge, mamma blev över 90 år. Jag har fortfarande syskon och övrig släkt 
som bor på Karlö. En bror har flyttat tillbaka dit, han var ett tag även här i Sverige. Även 
syskonbarn har det bott här i Sverige. Ett ungt par bodde hos mig, så att jag sov på 
madrassen på vardagsrumsgolvet, när jag överlät mitt sovrum åt dom. Dom jobbade 
och stannade åtminstone en vintersäsong.

En del av släkten har återvänt till Karlö. Jag har alltid en plats hos släktingarna och 
vi arvingar har en stuga vid havet. Det var en gång övergiven mark, gammal havsbotten, 
men nu är det byns bästa läge. Vårt barndomshem såldes till utomstående, och även det 
gjorde så ont. Men nog skulle jag kunna tänka mig att flytta till hemorten. Jag åker dit 
på somrarna. Där är det otroligt fint på sommaren, men visst är det ensamt på vintern, 
och det är krångligt att ta sig dit. Men det är ett kärt ställe för mig.

Jag har varit 50 år i Göteborg och jag har många bekanta, men inga vänner. När bar-
nen var små hade vi ett tätt umgänge några familjer emellan, men när barnen växte 
minskade det där umgänget. I början, på 60-talet, jobbade jag även på finska dansställen, 
sålde läskedrycker och kaffe. Då kände jag alla. Nu undrar man ibland, vart har alla ung-
domar tagit vägen? Dom där finska dansställena var proppfulla med folk och man hade 
roligt. Visst träffar jag finnar bland annat i Bergsjöns finska förenings pensionärscirkel, 
men några riktiga vänner finns det inte längre. Här hemma har jag nog inte haft besök 
på tio år. Jag har många bekanta, men egentligen inte några vänner”, förklarar Inkeri.
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Jag frågar: ”Vad är det du har tagit med dig från Finland?”
”Inte hade jag nånting med mig när jag kom. Nåväl, då när vi sålde barndomshem-

met, flög jag dit för att rädda mors handarbeten, sånt hade hon så mycket av. Men jag 
lämnade allt där i sommarstugan liksom några av hennes målningar. Visst har jag 
här några porslinstallrikar framme som mor har målat. Och min bror gav mig det här 
ungdomsporträttet.” Inkeri visar några fågelmotiv hennes mor gjort som hänger på 
väggen i vardagsrummet och plockar fram sitt ungdomsporträtt. I hyllan finns även 
Iittala- och Arabiaföremål, som Inkeri säger sig ha köpt här, eftersom hon är en loppis-
freak. ”Jag är fortfarande finsk medborgare, och förblir finsk eller egentligen öbo. Jag 
trivs i Göteborg. Göteborg är en underbar stad, rymlig och många parker, men en öbo 
kommer jag alltid vara.”

Inkeri Suomela f. 1944, Karlö (Hailuoto)
Till Sverige 1966
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Milja och Pekka Oksman

Sverige har blivit en hembygd

Milja och Pekka Oksman flyttade till Sverige tillsammans med sina fyra barn 1967. Pekka 
hade kommit redan en månad tidigare för att känna på terrängen. Arbete hittade han 
på varvet och även bostaden var vald innan resten av familjen anlände.

Pekka berättar:
”Jag kommer från en småbrukarfamilj i Norra Karelen. Vi var totalt sex barn, om man 
räknar. Först var vi två, jag och brorsan med fars första fru. Mor dog till följd av kom-
plikationer när jag föddes. Far gifte om sig med en änka och dom fick fyra barn. Far var 
snickare till yrket och han hade olika jobb i den egna byn. Allteftersom vi barn växte 
och blev klara med skolan, började vi jobba utanför hemmet.

Jag var sjutton år när jag tog ett sånt där eget jobbuppdrag. Jag skulle röja en myr, 
där det hade växt upp träd. Myren skulle bearbetas med en hacka, träden skulle fällas 
och läggas i högar. Jag var nästan helt klar med jobbet, jag höll på med att kvista en liten 
tall, högg av kronan på den och råkade slå mig i knät med yxan. Jag kunde gå lite, men 
sen tog det slut och jag fördes på hästryggen och i en personbil till sjukhuset. Där var 
jag i två veckor och visst lyckades dom att rädda knät.

Där fanns en å som kallades för Luhtapohjan joki. På vintern körde firmorna mycket 
timmer som sen flottades på våren. Genom Enos kyrkby flöt en å, som även användes 
till flottning. Sen kom det två dykare från Helsingfors för att rensa åns botten. Och jag 
kunde börja som lärling hos dom. Nåväl, dom måste återvända sen till Helsingfors och 
jag blev ensam. Jag bodde då där i kyrkbyn. Sen när jobbet tog slut där, flyttade vi till 
Pyttis. Där hade jag en firmabil på jobbet, som jag körde med till Borgå och även Hel-
singfors. Då hade jag redan bildat familj. Vi bodde i ett radhus. I samma hus bodde en 
koltkvinna och hennes son hade flyttat till Göteborg och jobbade på varvet. Och det var 
han som ordnade så att jag kom till Göteborg. Då kunde jag bo som inackorderad hos 
en finländare, tills familjen kom en månad senare.”

Milja berättar: 
”Jag har en gång i tiden gett mig iväg från Ilomants, en by där det fanns ett sågverk och 
en förädlingsplats för järnmalm. Och där fanns fabrikens bostäder. Hemma hade jag 
morfar, mormor, mor och mostrar. Vi bodde i ett egnahemshus. Ingen jobbade på fa-
briken, men det var i fabrikens bostad som vi bodde. Byn låg alldeles vid gränsen. Det 
fanns tråkiga minnen från krigstiden, från bombningarna. Ena halvan av byn brann 
ner. Och vi evakuerades tre gånger.”
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Kärlek i luften

”När jag sen växte upp till en stor flicka, började jag i Utajärvi i fabrikens matsal. Där 
var det kärlek i luften. Det var där Pekka och jag träffades och vi gifte oss. Först bodde 
vi i hans hemby. Och så småningom flyttade vi till kyrkbyn. Vi fick en bostad genom 
bekanta. Vi hade ett ganska stort rum och kök. Jättetrevliga grannar hade vi. Ägaren 
bodde i andra änden av huset. Dom hade fem barn och vi fick tillökning i familjen. Vi 
har totalt fyra barn. Några bekvämligheter fanns inte. Som tur var, fanns det en brunn 
på den egna gården. Därifrån tog vi upp vårt vatten. Utedasset var lite längre bort. En 
bastu fanns det och där tvättades även byken. Då kom dom första tvättmaskinerna, 
eldrivna, torktumlare och sånt.

Pekka reste sen till Helsingfors för att söka jobb. Sedan tänkte vi att resten av fa-
miljen också kunde flytta dit. I Pyttis hade vi fabrikens bostad, trots att vi inte jobbade 
där. Via en bekant, vicevärden, fick vi en större bostad. Där var det ett stort rum och kök. 
Inte heller där fanns det några bekvämligheter. Vedeldning var det, och veden fick man 
köpa själv. Det fanns även en vedspis, men vi köpte en elektrisk kokplatta och vi fick 
även en elugn medan vi bodde där. Sedan tog jobbet slut för Pekka och han reste till 
Göteborg där det fanns bekanta. Efter en månad kom han och hämtade oss. Han bad 
mig att sätta upp en annons på väggen att allting säljs på auktion. Vi hade väl ändå 
några saker med oss när vi kom hit. Med tåg sändes kläder och sånt.

Pekka hade fått en lägenhet åt oss här i Göteborg av ett ungt svenskt par som skulle 
studera i Stockholm. Där hade vi två rum och kök. Detta var på Länsmansgården. Där 
bodde vi ungefär i ett år. Och det var 1967. Min systerdotter och hennes kompis flyttade 
dit från Finland. Sedan kom min kusin Seppo och min morbrors dotter Anita. Jag minns 
inte hur många vi var där i en lägenhet på två rum och kök. Det bara las ut madrasser 
och täcken på golvet. Men nog gick det an. Dom stora döttrarna var redan i skolan, likaså 
sonen. Den yngsta dottern var fortfarande hemma. De var nya hus med alla bekväm-
ligheter. Ungefär ett år bodde vi där, men sen kom ägarna och sa att vi måste flytta.”

Den nya bostaden fylldes med bekanta

”Sen flyttade vi bara en liten bit, till Solstrålegatan, till dom där höghusen. Där fick vi 
en stor lägenhet. Och nu kan vi tala om att det var mycket folk. Från Finland kom min 
morbror och andra släktingar och bekanta.” Milja tänker efter och skrattar till: ”Oj, hör-
du, vi var nog många, folk kom och gick. Det kom bekanta och vi fick hjälpa dom, visa 
runt ute på stan, det var myndigheter och många andra ställen där man skulle vara 
med. Jag tog Arja och Anneli till Volvo och likaså Seppo-pojken som började jobba där. 

Själv hade jag till en början kvällsarbete. Den yngsta var fortfarande liten. Jag var 
där på Lundby sjukhus som ligger i närheten. Sedan började jag på Fastighetskonto-
ret och städade för pensionärer. Sen en dag kom chefen och sa, hör du Milja, du borde 
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börja på Klippan. Men jag sa att ’jag går inte dit, jag är inte någons chef’. Men den där 
arbetsledaren kom hem till oss och sa att nog måste du gå dit för att vara handledare 
åt andra. Sen var jag på Klippan i ganska många år fram till dess att man började lägga 
ner verksamheten. (Klippan var ett boende för missbrukare, där det även bodde många 
finnar. Författarens anm.) Jag fick sen annat arbete och det gick riktigt bra.

På Solstrålegatan bodde vi i tre år. Där var vi många. Från Eno kom det ytterligare 
två pojkar. Sen flyttade vi till Sommarvädersgatan. Vi fick en billigare lägenhet, trots att 
den var större, fyra rum och kök, men dom där husen var lite äldre. Där bodde vi ganska 
länge och det var fortfarande ett hyreshus.”

Biskopsgården som hemort

”Sen köpte vi en insats på Önskevädersgatan. Detta var i slutet av 1980 och det kos-
tade inte mer än 75 000 kronor. Därifrån flyttade vi till Molnvädersgatan och här är 
vi fortfarande, fast nu är lägenheten en annan. Dessa är HSB:s hus. Om den där förra 
bostaden fick jag veta genom att jag såg på affärens anslagstavla, att det var en lägen-
het till salu i huset. Det var med fyra rum och kök. Jag gick ut på gården för att titta 
och såg att det var en kvinna som höll på med att lyfta in saker i bilen. Hon frågade 
vad det var jag sökte. Jag svarade att jag sökte en bostad, som det var en lapp om där 
på anslagstavlan i affären. ’Det är min bostad’, sa hon. Jag sa att jag hämtar min man 
hemifrån, men kvinnan sa att, nej du får komma nu med en gång för att titta. Nåväl, 
vi gjorde slag i saken om den där fyran. Vi gick från en mindre bostad till en större, 
trots att vi inte längre var mer än tre personer. Sonen bodde fortfarande hemma, men 
sen flyttade även han.

Sedan var den här nuvarande lägenheten till salu. Vi kom för att titta och så tog vi 
den här. Här har vi tre rum och kök. Då hade vi två lägenheter ett tag. Pekka kom hit 
för att renovera, tapetsera och måla, medan vi bodde kvar i den gamla. Sen lyckades vi 
sälja den ganska lätt. För denna betalade vi 145 000 kronor och visst har priserna näs-
tan tiodubblats sen dess. Vi flyttade hit 1995 och vi har trivts bra. Det är fin utsikt och 
skogen är där alldeles i närheten, du kan komma ut och motionera om du vill. Och till 
centrum är det goda förbindelser, tre spårvagnslinjer inom gångavstånd.”

Milja avslutar sin långa berättelse och tittar emellanåt på Pekka, som nickar god-
kännande. Vi sitter i Oksmans kök, från vilket en vy öppnar sig mot hamnen och Göta 
älvs mynning. När jag kom, beklagade Milja att hon skulle baka piroger samma dag, 
men baket var nästan klart när jag kom. Milja berättade att hon kokat risgrynsgröten 
till fyllningen redan dagen innan. Pekka fick göra rågdegen med pastamaskinen och 
med van hand rullade Milja ihop pirogerna. Milja och Pekka hade med gemensamma 
krafter bakat 124 piroger och av dem kunde vi nu avnjuta några ugnsvarma till kaffet. 
”Ett par gånger per år brukar vi göra en sån här sats, min mor brukade hjälpa till vid 
fester”, berättar Milja.
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Det pågår ett fönsterbyte i huset. Oksmans har beslutat att även låta glasa in bal-
kongen, så att den blir som ett extra rum. För detta får man betala separat. Från början 
trodde man att det skulle bli dyrare, men slutpriset var 25 000 kronor (år 2016). De anser 
att HSB som bolag är bra. Inget att klaga på. Dock är fönsterbytet lite irriterande, i och 
med att det drar ut på tiden. Inte särskilt väl organiserat.

Familjen har bott i Biskopsgården nästan hela tiden, fast på olika adresser. ”Vi har 
trivts här. Jag skulle inte kunna tänka mig att bo i Bergsjön eller Gårdsten eller nån an-
nanstans. Även arbetsplatsen var nära, jag cyklade till jobbet”, försäkrar Milja.

”Allteftersom barnen växte upp, flyttade dom hemifrån. Den äldsta dottern hittade 
sin blivande man redan när vi bodde på Sommarvädersgatan, den andra flickan studera-
de till sjuksköterska i Skövde och även den yngsta flyttade hemifrån. Sonen bodde kvar 
längst. Nu är även en del av barnbarnen vuxna och studerar. Dom har klarat sig bra.”

En stuga i Örby‑paradiset

”Till en början hyrde vi en stuga vid en sjö i Kungsbacka. Vi fick den genom bekanta. 
Det var en liten stuga. Men sen väcktes intresset att skaffa en egen stuga. Vi började 
leta och så hittade vi den i närheten av Skene, i Örby. Den hade vi i flera år. Barnen och 
deras familjer trivdes väldigt bra där, även dotterdottern. När jag hämtade henne på 
fredagar från daghemmet, väntade hon där med väskan färdigpackad. Och hon var där 
under nästan varje helg. Dit åkte vi till varje veckoslut. Och läget var så fint. Sjön var där, 
alldeles intill. Man kunde bada i sjön. Och nät hade vi, så att fisk fick man. Men fisket 
tog slut när man inte längre fick lägga i fiskenät. 

Vi sålde den sen. Det blev på det sättet, att till en början fanns det ju bara små stugor 
runt omkring, men sen började man bygga till. Det restes hus på alla håll, ovanför, på 
ena sidan och på andra sidan. Först handlade det bara om brevlådor. Grannarna frågade 
om dom fick sätta upp sina brevlådor bakom vårt staket. Det skulle gälla bara fyra lådor 
och vi sa ’självklart’. Nåväl, vi var sen i Finland när dottern ringer att nu har dom satt 
upp brevlådor där. Hur många?” Milja dubbelkollar med Pekka. ”Nitton.”

”Nitton brevlådor! Vad tror du, när tidningsbudet kommer klockan tre på morgonen 
och lägger i en tidning i varje brevlåda, så att locket bara smäller till. Och på förmiddagen 
kommer brevbäraren och samma upprepas. Vårt sovrum var där alldeles i närheten. Vi 
började bli trötta på ett sånt dunkande varje morgon. Den största delen av grannarna 
bodde där året runt. Annars hade vi inte några problem med grannarna, annat än just 
på morgonen när tidningen delades ut. Visst trivdes vi där. Det var ett sånt där Örby-pa-
radis. Många jular blev det också där. Vi installerade såna där värmekaminer, trots att 
det redan fanns värme-element.

Försäljningen gick smidigt. Det var några stugor till salu i närheten och dom som 
kommit för att titta stannade utanför oss. Pekka råkade vara där, och det kom på tal att 
visst är även vår stuga till salu, även om vi inte hade hunnit annonsera om det. Dom 
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blev helförtjusta i stugan och var där sedan i många år. Även deras bekanta flyttade till 
en stuga i närheten.”

Pekka fyller i: ”Sen anslöt kommunen även vatten och avlopp. Stället tillhörde Marks 
kommun. Sen fanns det även en annan sak, som vi inte tyckte om. Varje månad började 
det komma mera räkningar därifrån än här i stan. Elen var dyrare och vattenräkningen 
och allt. Vi tänkte att varför ska vi lägga våra sista slantar där. Vi reser utomlands istället.” 

Även om de börjar bli lite till åren, åker Milja och Pekka ofta utomlands. ”Vi stannar 
två till tre veckor, till och med en månad. Senast var vi i Turkiet. Där finns ett stamhotell 
vars personal vi har blivit bekanta med. I somras var vi i Polen, på barnbarnets bröllop.” 
Pekka vande sig vid att resa i arbetet. Han jobbade som reparatör för fartygsmotorer 
och följde med båtarna på världshaven till olika världsdelar. Hem återvände han med 
flyget. “Nuförtiden besöker vi ofta de äldsta döttrarna, som båda bor på landet utanför 
Göteborg”, berättar båda.

Under de första åren brukade man åka till Finland på somrarna. Pekka minns: ”När 
vi åkte till Finland en sommar, så satt systerns lilla pojke redan och väntade i bilen, 
innan vi skulle ge oss iväg. Han hade hört när vi skulle åka. Och barnbarn fanns ofta 
med också.”

Milja: ”Så länge mor levde, åkte vi till hembygden om somrarna. Mor hade ett hus, 
men när hon dog, såldes det.”

Vid kaffebordet finns som morsarv Arabias gräddkanna med blomstermotiv. Milja 
berättar att vid evakueringen grävde man ner porslinet, det var ju inget man kunde 
ta med sig. När man sedan återvände var den här gräddkannan det enda som hade 
bevarats helt.

Pekka Oksman f. 1932, Eno  Milja Oksman f. 1935, Ilomants (Ilomantsi)
Till Sverige 1967    Till Sverige 1967
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Matti Harju och Tuula Hämäläinen

Det har varit en fullträff

Matti och Tuula har bott under samma tak i ett tiotal år. Båda kom från olika håll som 
mycket unga till Sverige. Matti kom tillsammans med en pojksläkting och Tuula med 
sina syskon till sin far, som hade kommit till Göteborg tidigare. När de träffades hade 
båda var för sig ett familjeliv och barn bakom sig. De flyttade ihop, barnen bodde re-
dan på annat håll. De berättar om sitt boende och liv, både tillsammans och var för sig.

Matti berättar: 
”Jag kom direkt till Göteborg och Hisingen tillsammans med min bror 1970. Vi bodde 
några veckor som inneboende hos en bekant familj på Solstrålegatan i Länsmansgården. 
Där fanns ett litet rum som hade två sängar. Därefter fick vi en inackorderingsbostad 
hos en gammal man som hette Gottfrid. Detta var på Karl IX:s väg, vid Älvsborgsbron. 
Därifrån var det en kort väg till jobbet på Eriksbergsvarvet. Det var ett stort rum, vi var 
fyra stycken där.

Därifrån flyttade vi till Haga 1971. På den tiden var det svårt att få tag i en bostad, 
men jag hade tur som aldrig behövde bo på Eriksbergs berömda bostadsbåt. Bostaden 
i Haga ordnades via arbetsgivaren och hyran var låg. Vi betalade 24 kronor per skalle, 
alltså totalt lite över 100 kronor i månaden. I förhållande till lönen var det helt idealiskt.”

Vi sitter utomhus en vacker sommardag i hörnet av Mattis gamla hemgata Östra 
Skansgatan och den livliga gågatan Haga Nygata. Turister och stadsbor vandrar längs 
gågatan, stannar då och då till framför ett skyltfönster. Många sitter på gatukaféer på 
den soliga sidan av gatan. Haga har fått ett ansiktslyft sedan 1970-talet. En del av hu-
sen revs då, men även de nya husen passar in i den gamla stilen. De är låga, på tre–fyra 
våningar. Mattis bostadshus revs inte, utan totalrenoverades, liksom så många andra 
byggnader på den här platsen. Matti pekar på de höga sexrutiga fönstren på tredje vå-
ningen i sitt forna bostadshus.

”Där är våra fönster. Det ser exakt likadant ut, fast på den tiden var fasadens gråa färg 
sliten och fönsterkarmarna flagnade. Där fanns ett rum och kök, det fanns en murstock 
inomhus och en vedspis. Nånstans att tvätta sig fanns inte, i köket fick man diska med 
kallt vatten. På arbetsplatsen fanns en bastu, så att där kunde man tvätta sig. Toaletten 
låg i bottenvåningen, direkt i slutet av korridoren när man kom in genom porten. Den 
var typ ett utedass, men om jag minns rätt hade varje våning sitt eget dass där. Vi var 
åtminstone fem som bodde där, mina två bröder, en kusin och en grannpojke.

Där i hörnet fanns en affär. Den var som en vanlig lanthandel. Varorna på hyllorna, 
en svensk kvinna bakom disken och det var av henne man skulle be att få alla varorna. 
Och när man inte alls kunde någon svenska, fick man peka på vad man ville ha. Mitt 
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favoritinköp var färdigkokta potatisar, som var på burk. Något kylskåp fanns det ju inte 
i bostaden. Matvarorna la man i en plastpåse och hängde utanför fönstret.

Omgivningen här var ju helt otrolig på den tiden. Det fanns krogar vägg i vägg, sång 
och dans ekade till sent på natten. Om ljudnivån blev för hög, hällde vi bara en hink 
med vatten från fönstret i nacken på dom som satt vid väggen. Nog tystnade dom då. 
Prisnivån var låg i förhållande till lönen. För ungdomar var det ju ett idealiskt ställe. 
Jag skulle nog bo här än idag, men vi tvingades att flytta, när dom sa att huset ska rivas. 
Men det blev ju ingen rivning sen.”

Vi testar om porten till huset är öppen. Vi tvekar, men det syns inte till någon port-
kod, så vi puttar den smidesjärndekorerade rödbrunmålade pardörren inåt. ”Det ser ju 
precis likadant ut”, hojtar Matti när vi går in i portgången. Även utedassets brunmålade 
väggar ser ut som förr. Något dass finns dock inte längre på gården, istället finns där 
förrådsutrymmen. En närmare granskning visar också att man har murat en förläng-
ning till innegården. Den förra trappuppgången är stängd och trappan har flyttats in-
till en annan vägg. Först där krävs dörrkoder vid en dörr, så längre kommer vi inte. Det 
syns tydligt att huset är grundrenoverat, men i gammal stil. Till och med portgångens 
rödbruna väggpanel påminner om det förflutna. Från gatan ser huset ut som förr, bara 
nymålat. På gårdssidan har det även byggts balkonger.

Från Haga flyttade Matti till Olskroken med sina kompisar.
”Den var omodern, så som i Haga. Wc:n var i trappuppgången, vilket gjorde det 

lättare, kallt vatten kom in även där, men inga tvättmöjligheter. En gasspis fanns. Där 
bodde jag en tid. Sen bodde jag på Lilla Munkebäcksgatan och därifrån flyttade jag till 
Vårväderstorget i Biskopsgården. Och när familjen började växa flyttade vi tillbaka till 
Solstrålegatan, där jag hade bott allra först. Där bodde vi ungefär fyra år. Sedan flyttade 
vi till andra sidan gatan, där jag bodde resten av tiden, 20 år. Alla dom var hyreslägen-
heter, men den senaste var totalrenoverad, så att den var helt modern, med inglasad 
balkong och allt.”

Tuula berättar:
”Jag flyttade till Sverige på sommaren 1967. Jag hade bott i mellersta Finland hos mina 
farföräldrar. Vi var tre syskon. Min mor dog när jag var fem år gammal och efter ett tag 
flyttade far till Sverige för att jobba på Volvo. Två år senare lyckades han med att ordna 
en bostad så att alla vi tre flickor kunde flytta hit. Till en början hade jag tanken, att 
jag börjar jobba först, tjänar pengar och flyttar tillbaka. Jag hade slutfört folkskolan i 
Finland. Men i Sverige hade man ju skoltvång fram till 16-årsåldern. Jag hade inte gått 
nio år och inte fyllt 16, så att jag var tvungen att gå i skolan. Men det var ju bra att jag 
gjorde det, eftersom då började ju språkinlärningen. Jag gick i två år och fortsatte stu-
dera som vuxen.

Far hade först bott inackorderad nära Volvo. Sedan gick Volvo i god för ett lån, eller 
något, så att far kunde köpa en lägenhet i Arvesgärdet i Tuve. Det byggdes hus där då och 
vi flyttade dit. Där fanns två rum och kök. Och när vi kom var det bara tomma väggar. 
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Ingenting fanns det där. Men av detta började vi bygga ett hem. Inte heller hade vi sär-
skilt mycket pengar. Men det gjorde inget fast vi skaffade begagnade möbler.

Varenda kotte fick nya sängar och madrasser och täcken, men sofforna och vad 
som i övrigt behövdes, köpte vi begagnade från Emmaus och andra ställen, så att vi fick 
dem billigt. Det gick bra. Från Finland hade vi inte annat än kläder med oss, men inte 
var det några mängder, men det var det vi måste klara oss med. Det var ju inte heller så 
ofta i Finland som man gick till affärer på landsbygden.

Det var en jättestor förändring, när jag kom hit. Även om Tuve inte var något stort 
ställe på den tiden, var det en stor skillnad jämfört med ett litet ställe på landsbygden, i 
Hankasalmi, där mina farföräldrar bodde. Ett annat språk, om det nu inte var en chock 
direkt, så i alla fall en stor förändring. Och senare ville jag ju aldrig mer flytta tillbaka.”

Den egna familjen band till Sverige

När jag frågar om det fanns någon speciell anledning till att stanna, är Tuula tyst en 
stund och fortsätter: ”Det var nog mina barns pappa. Att få barn och bilda familj.

Tuve var redan då mitt hem. Vi hade fått en stor lägenhet i Tuve. Inte hade vi råd 
att köpa något på den tiden. Vi gjorde en liten avstickare till Gårdsten, men vi trivdes 
inte där. Sen fick vi en lite mindre bostad i Tuve. Tuve var hemma för mig. Där fanns 
bekanta, jag kände till platserna och trivdes. I Tuve bodde, och bor, många finländare, 
jag hade såväl finska som svenska kompisar. Det finska i mig blev lite starkare när min 
dotter började med folkdans. Ledaren för folkdansen, träningarna och allt fanns i Tuve. 
Likaså sonens fotboll, Pallo IF, som var i Tuve.

Där köpte vi sen även en insats, återigen i Arvesgärdet, där jag hade bott som barn. 
Sen så småningom köpte vi ett hus i närheten av Tolereds kyrka, på Vinlandsgatan. 
Sedan insjuknade jag. Livet förändrades via en svår sjukdom och med tiden har man 
återhämtat sig. Nu är barnen vuxna och snart även barnbarnen, men vi har en tät 
kontakt.

Idag har jag en liten insats i Biskopsgården. Där har jag redan bott i över 20 år. Och 
hit flyttade jag egentligen för att min dotter bodde här. Hon väntade barn och jag ville 
bo nära. Nu bor jag här med Matti och har inga planer på att flytta, om inte Biskops-
gården blir ännu mer våldsam. I vårt område är det lugnt och det är viktigt. Liksom att 
det är nära till naturen. Trots att detta är ett höghus och det bor mycket folk omkring, 
är det lugnt här.”

Matti inflikar, att området kallas för Skottsgården istället för Biskopsgården, efter-
som det på senare tid har inträffat så många skottlossningar där. Men Tuulas och Mattis 
omgivning är lugnare, vilket enligt Tuula beror på att lägenheterna är bostadsrätter, 
inte hyresrätter. Från Tuulas och Mattis köksfönster på fjärde våningen öppnar sig hela 
den vida gårdsplanen med sina lekplatser och sittgrupper. På den böljande gårdsplanen 
omringad av flervåningshus finns såväl gräsplaner som träddungar. 
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Matti berättar:
”Vi träffades på julfesten på min arbetsplats – och jo, det sa klick! Det är nu för fjorton 
år sen. Men tillsammans har vi bott i ett tiotal år. Min son var då 16 år och döttrarna 
bodde fortfarande hemma. Jag tog hand om dem tills de blev vuxna.

Men när barnen hade flyttat till sitt, flyttade jag in till Tuula. Det var inte mycket att 
fundera över. I början var jag lite rädd för att lämna allt och flytta hem till Tuula, tänk 
om vi inte passade ihop. Då har man återigen allting framför sig. Att leta efter bostad 
och allt. Men det har ju varit en fullträff allting.”

Jag frågar Matti om han inte saknade någonting från sitt gamla hem när han flyt-
tade hit?

”Balkongen”, svarar Matti utan att tveka. ”Den var nästan 20 kvadrat, den där in-
glasade balkongen. Soluppgången var där varje morgon. Den var som ett stort rum. 
Men annat saknar jag inte. Jag gjorde mig av med alla möblerna och andra saker, när 
jag flyttade till Tuula. Endast klädskåpet tog jag med. Tuulas klädskåp var fullt med 
damkläder. Hon kunde inte ens göra sig av med en kjol”, skämtar Matti. ”Och där står 
det fortfarande.” Det finns gott om Mattis målningar på hemmets väggar. Även de 
följde med i flytten. ”Den hobbyn har det varit mindre med på sistone, men troligtvis 
kommer den tillbaka när jag har pensionerat mig. Det kan ju hända att man börjar 
klottra på nytt.”

Det växer björk genom barndomshemmet

Matti flyttade till Sverige som sextonåring, 1970, direkt efter yrkesskolan. Var det nå-
gonting du saknade från Finland?

”Jag saknade ingenting. Jag hade slutfört skolan i Finland och när jag inte fick arbe-
te, bestämde jag mig för att komma hit. Och på den vägen är det. Aldrig har jag längtat 
tillbaka. Men visst åkte man dit tre gånger per år när föräldrarna levde. Och semestern 
var tre månader. Och man sparade ihop pengar för att kunna åka dit.

Med familjen åkte vi bara en enda gång. Så att här har man stannat. Och numera 
är man ju nästan tvungen till det, när barnen och barnbarnen är här. Vi var där för ett 
par år sen och nu växer björkarna igenom taket på barndomshemmet.

Det är den här nuvarande bostaden som är hemmet. Men visst har vi pratat om att 
köpa ett torp nånstans och flytta dit. Men det är bara prat. Om det urartar helt här i 
Göteborg, i så fall kanske. Så att man får ett eget morotsland.”

Biskopsgården som stadsdel har fått dåligt rykte, ”hur kan man bo där”, har ni råkat 
ut för den här typen av undringar?

”Egentligen inte, även om också jag har blivit rånad en gång här”, svarar Matti. 
”Men inte kan jag säga att jag inte kan bo här. Det är helt lugnt. Onda människor finns 
överallt. Det kan hända var som helst. På vår gård är alla bostäder bostadsrätter, så att 
även detta påverkar.”
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Under samtalet märks det att både den enes och den andres barn är viktiga för 
båda två. De visar upp bilder på barn och barnbarn. Tuula lägger till: ”Och när barn och 
barnbarn kommer och hälsar på, så öppnar vi bara soffan i vardagsrummet. Där är det 
många som får plats att sova. Det viktigaste är inte hur det ser ut hemma. Det viktigaste 
är att vara tillsammans.”

Tuula Hämäläinen f. 1953, Hankasalmi Matti Harju f. 1953, Kauhajoki
Till Sverige 1967    Till Sverige 1970
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Nappi, Jouko Olsén

Jag hittade inte ”det” i Finland

Vi står på loftgången i Joukos bostadshus och ser ut över vyn som öppnar sig över 
Gårdsten. Den sträcker sig ända till de skymtande skogarna borta i Kungälv. Jouko bor 
på femte våningen på Akaciagården. Huset är ägnat åt finska seniorer och har många 
smeknamn, såsom Mumindalen och Skvallerhuset. Gårdsten, en av Angereds satellitför-
orter och Göteborgs förortsstadsdelar, var på sin tid en boplats för många finländare. 
Även Jouko har bott på många ”kryddgator”. Numera är det lite glesare med finländare 
– yngre invandrare befolkar skolan och även den finska folkhögskolan har blivit mul-
tinationell. Kvar finns Seniorhuset Akaciagården och dagcentret Iltatähti.

Vi stiger in i Joukos bostad: ett stort vardagsrum med sovalkov, kök och badrum. 
Från vardagsrummet kommer man ut på balkongen som öppnar sig mot andra sidan. 
Jouko har återvänt till Sverige efter att ha testat återflyttning till hembygden, Kotka. För 
tre månader sedan bosatte han sig på Akaciagården. Nu finns det inga mer planer på 
att flytta, men Jouko har hunnit med många flyttningar under sina år i Sverige.

”Det var en kompis som var på besök i Finland som lockade mig hit 1969. Sen tog 
vi några promenader på stan under veckoslutet. Allting kändes väldigt stort och det 
var svårt att hitta rätt. Visst hade jag besökt den här stan under min tid till sjöss, men 
inte kände jag stan något vidare. Det underlättade en hel del, när man hade en kompis 
som kände till platserna. Direkt på måndag tog han mig till Eriksberg och ordnade en 
anställning hos en underleverantör. Till en början fick jag även bo hos honom, så att 
det hela startade ju mycket bra.

Jag minns inte vad det var för gata, men i närheten fanns ett dansställe, Tre Kronor, 
som var mycket populärt bland finländarna. Det var en liten etta med kök. Dom där 
trähusen var ganska enkla. Där fanns stora kvarter med såna trähus, primitiva, byggda 
före krigen. Dom har rivits för länge sen. Ett kök fanns det, och en gasspis, men bad-
rummet, duschen, var nere i källaren, så även toaletten. Där bodde jag några månader 
i början. Sen lärde jag känna en del folk, och det var en jobbarkompis på Eriksberg, 
som jag umgicks med även på fritiden, som sa att kom du Nappi och bo med mig. Det 
var där i närheten av Haga, på Övre Djupedalsgatan, på åttonde våningen i ett stenhus, 
ingen hiss eller nånting. Där finns ju den där branta sluttningen, och det var segt att 
promenera dit upp.

Kompisens syster flyttade till Stockholm och vi betalade hyran till henne. Så jag pro-
vade liksom att stå på egna ben. Även den bostaden var ganska primitiv. Från åttonde 
våningen måste man ner till dasset ute på gården. Det var ett tegelhus, jag vet inte om 
det står kvar fortfarande, har inte haft vägarna åt det hållet. Där bodde jag ungefär fem 
månader. Hans syster kom tillbaka, så det var till att leta efter en ny bostad. I Frölunda 
fanns såna där bostadsbaracker, så jag gick dit tillsammans med en gammal skolkamrat, 
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som var här före mig. Det var inte svårt att komma dit, ingen trängsel. Vi hade 12 rum 
och kök och duschar på två man. Det var kommunen som ägde dom. Där blev jag nog 
kvar i ett och ett halvt år. Jag var fortfarande kvar på varvet, jag höll på med sandbläst-
ring och målning och jobbarkompisarna hämtade mig på morgonen och körde mig 
till Frölunda på kvällen. Där brukade jag handla i affären och ta bussen till baracken.”

Jag frågar sedan otåligt, om det efter dessa flyttningar var dags för Gårdsten där 
Nappi bott på flera adresser? Nappi tittar på mig och drar efter andan:

“O herregud! Dessa fingrar räcker nog inte till att räkna på hur många ställen jag 
bodde. Från Frölunda for jag till Gamlestaden. Så lärde jag mig känna även den. Det var 
en svensk kompis, vars farfar hade dött och lämnat en bostad efter sig. Kompisen visste 
att jag bodde i en barack och han sa att låt oss ta en titt på den där bostaden. Jag fick 
den med möbler och allt, och han sa att han tar bara några minnesföremål som farfar 
skaffat när han var till sjöss. Vi skakade hand och sa att saken var klar. Vi berättade 
naturligtvis för vicevärden att jag bodde där.

Den var lika primitiv som dessa andra. Visserligen fanns det en kakelugn där, med 
en insats som man kunde värma. Ett trevåningshus med källare. Ett rum och ett kök, 
som var ganska stort. En gasspis, som man använde med polletter. Dusch och toalett 
i källaren. Jag tror att det där huset står kvar fortfarande. I Medborgarhuset fanns en 
bastu och jag badade där några gånger. Finländare brukade gå dit. Detta var i slutet 
av 70-talet. Det var ju en svensk bastu, och på samma sätt som där på Valhalla, läste 
svenskarna GT i bastun.”

Flera flyttningar

”I början ordnades bostaden ofta via bekanta. Jag fick väldans mycket hjälp av dom 
som redan hade varit här en längre tid. Ofta från finländare, men den här bostaden i 
Gamlestaden fick jag via en svensk. Och inte har jag nånsin behövt betala svart för nån 
bostad. Nästa bostad var i Bergsjön, på Siriusgatan. Det var en utav dom här betonghu-
sen och dit kom jag väldigt fort. Det var en tvåa med minikök. Ytterst fyrkantigt, men 
det fanns en alkov i vardagsrummet. Den hade alla bekvämligheter och det var vackra 
vyer därifrån i och med att det var så högt. Dom var välplanerade lägenheter och lätta 
att möblera.

Sedan var det dags att flytta igen. Jag blev ihop med en kvinna och flyttade hit till 
Angered, till Kummingatan. Den där kärleken varade inte så länge. Jag flyttade sen till 
Saffran. Jag köpte en insats där och bodde där i några år. Jag sålde den och flyttade 
återigen ihop, men inte heller detta höll så länge. Sen kom jag till Timjansgatan och 
köpte återigen en insats. Och sen dess har inte nån kvinna kommit in i mitt liv, så att 
jag skulle flyttat för den sakens skull. Åtminstone måste bostäderna vara separata”, 
betonar Nappi. ”Visst gjorde jag ett besök till landet också. En kompis lockade mig dit, 
men inte var det många månader som jag bodde där. Jag är en stadsbo.”
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Nappi kommer från Kotka. Därifrån hade han gått till sjöss som sextonåring och se-
nare, 28 år gammal, flyttade han till Göteborg. Efter mer än 40 år i Sverige, år 2013, flyttade 
han tillbaka till Finland och Kotka. Vad var det som lockade i den gamla hemstaden?

”Jag var där varje sommar, på Kotkan meripäivät (Kotka havsdagar) och även i övrigt. 
Jag funderade på flytten i ett år. Jag åkte återigen i juli till havsdagarna och var där i åtta 
dagar. Två dagar hos en brorson och sex dagar på ett motell, eftersom det var upptaget 
och jag inte kunde få rum för hela perioden. Det låg där på Mussalosidan. Det var då 
jag bestämde mig, att nog kunde jag återvända. Det gick några månader, när jag tänkte 
att nu ger jag mig iväg och testar. Jag fick en andrahandsbostad med en gång. Och där 
bodde jag i några månader. Men när kylan kom, blev det kallt där. Sen fick jag en bostad 
via staden. Jag vet inte varför det ordnade sig så snabbt. Det var många som undrade 
över detta. Jag hade visst så pass bra munväder att det gick. Men det räckte inte. Det var 
fråga om den där trivseln.

Jag trivdes inte. Jag tänkte att när man återvänder till sin hemstad, så finns där 
släktingar, kusiner och gamla bekanta från skoltiden på 1940-talet, några. Och under 
första våren, om man säger så, började jag vänja mig, vädret blev varmare och när jag 
gick på stan och till torget, var det många som kom och hälsade, ’kolla det är ju Nappi! 
Jag har hört att du har kommit tillbaka.’ Dom kände fortfarande igen mig. Det fanns 
visst tre stycken såna gamla klasskamrater. Några flickor fanns det inte. Grabbarna sa 
att dom knappast är vid liv längre eller att dom åtminstone inte bor i Kotka. Jag fick 
många nya bekantskaper där, men det var ensidigt.

Jag gav mitt telefonnummer, men inte fick jag något telefonnummer från någon. 
Jag sa ring! Kom och hälsa på! Ingen ringde. Ingen kom. Dom höll en sån där, om jag så 
skulle säga, en luktgräns. Var vänliga när vi träffades och pratades vid. Men inte accep-
terade dom mig så att dom hade bjudit mig till sina hem. Jag märkte det och sa att nu 
har jag redan bostadssökning på gång i Göteborg. Jag flyttar när jag får en bostad. Inte 
sökte jag något annat här på Gårdstensbostäder. Och det ordnade sig. Jag hade tidigare 
bott här i över tio år och hyran hade jag alltid betalat och inte heller fanns det något 
att anmärka på i övrigt. Jag hade rent mjöl i påsen. Det hjälpte säkert. 

Där i Finland hittade jag inte det där lilla extra. Fyra år bodde jag där. Det 
var mycket som hade förändrats under fyrtiofyra år. Och dyrt var ju det där 
landet! Men inte var det pengarna det hängde på, utan den egna trivseln. Och 
det var på många ställen dom egentligen inte tog emot mig på riktigt. Dom sa, 
’va kom du hit för, åk tillbaka, du har ju redan en gång stuckit’.”

Fotografierna och plånboken

”Nu är det min fjärde månad här i Seniorhuset. Jag flyttade vid årsskiftet. Förhoppnings-
vis bor jag här nu för gott, så att det blir slut på flyttandet. Jag har blivit accepterad i den 
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här gemenskapen. Mestadels är det ju kvinnor som bor här. Jag kände nog minst 30 pro-
cent av gänget sen gammalt. Det finska dagcentret Iltatähti är inom gångavstånd. Dit går 
jag ett par gånger i veckan för att träffa bekanta. Jag sitter även med i Iltatähtis styrelse.

Även svenskarna har välkomnat mig tillbaka. Man har återvänt ’med svansen mellan 
benen’. På Bordet är den där servitrisen kvar, hon som har varit där länge. Hon kallar 
mig för Herr Johansson. Hon sa: ’jaså, välkommen tillbaka!’ Här känner man igen sig, det 
är en viss livsordning, som jag saknade. Hjärtat var här. Men jag vågade åtminstone ge 
mig iväg för att testa, som jag har sagt åt många. Det var nån som frågade hur mycket 
pengar det var som gick upp i rök. Jag svarade att inte har dom gått nånstans. Jag åkte 
ju dit för att testa.

Mina syskon har mestadels stannat på sina platser, men jag har nog fått romskt 
blod i ådrorna, inte kan jag stanna på ett ställe. Om det sen beror på det där sjömans-
livet, eller nåt”, funderar Nappi. ”För dom där pengarna hade man nog kunnat köpa en 
villa.” Nappi brister ut i skratt, men fortsätter: ”Men så kan man ju inte tänka. För mig 
har det varit viktigt att själv kunna bestämma om mitt. Två gånger har jag försökt att 
leva ihop, men redan under första året har det börjat kommenderas över mig. Det pas-
sar inte mig. Visst har jag haft kvinnliga bekanta, men det är det där äktenskapet som 
inte går för sig. Två gånger har jag varit förlovad.”

Ovanpå byrån har Nappi fotografier av sin familj, som han visar upp: ”Fars och mors 
bröllopsbild, mor dog när jag var tio år gammal. Sen finns det en bild från flottan när 
jag gjorde militärtjänsten. Här är syskonen, den yngsta fattas. Jag är där till vänster. 
Fyra av oss syskon har bott i Sverige, bara den yngsta brodern i Finland. Det är dessa 
som är mina enda Finlandsminnen, fotografierna och plånboken. Inte hade jag mer 
än en resväska när jag kom hit.

Jag är finsk medborgare. Jag har aldrig ens tänkt på att byta eller ansöka om dub-
belt medborgarskap. Det är lättare och billigare få ett pass om man är svensk, men lätt 
har det ju varit här ändå. Det är bara att gå till Femman. Där finns Finlands konsulat.

Politiken intresserar mig inte. Inte har jag nånsin röstat, annat än under min sjö-
manstid. Det var om vi skulle strejka eller inte. Och jag röstade för att vi ska gå i strejk. 
Det var under Wälläris tid. När jag gick till sjöss, var jag såpass ung att det nog gjorde 
att man fick ett slags internationellt synsätt. När man seglade mellan de olika konti-
nenterna, fick man se både det ena och det andra. Men finsk är jag, var jag än bor. Det 
tillhör min natur.”

Nappi, Jouko Olsén f. 1941, Kotka
Till Sverige 1969
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Pirkko Metsälä

All service finns i närheten

Pirkko Metsälä bläddrar i sin kalender. Frisör på måndag, dagcenter på tisdag, nåväl, 
den kan man hoppa över. Dottern kommer på kvällen från Italien, lunch och bingo 
på torsdag på dagcentret. Göromål finns det gott om, även om man har fått avstå från 
några, när benen börjat säga ifrån. Fram till 83-årsålder har Pirkko hunnit vandra på 
många stigar under sitt liv. Hon förlorade sin mor så tidigt att hon bara kommer ihåg 
begravningen. Hon måste börja arbeta direkt efter folkskolan. Pirkko är född i Lappfjärd, 
i det svenskspråkiga Österbotten, men ett flertal orter i Sydösterbotten blev bekanta 
innan hon flyttade till Sverige. 

”Jag har försörjt mig själv sen jag var 13 år gammal. När jag slutade skolan börja-
de jag som biträde på större gårdar. På morgonen gick jag för att mjölka tillsammans 
med husmodern, på dagtid och på kvällen tog jag hand om två små pojkar. Jag hade 
velat bli avbytare, eftersom jag kunde göra allt, men på den tiden anställde man ännu 
inte avbytare. I husen hade jag alltid ett eget rum. Till Sverige kom jag för att jag redan 
som ung hade drömt om att åka till Kanada. Jag hade en moster där, min avlidne mors 
syster, som jag brevväxlade med.

Att jag flyttade till Sverige sedan, gick till på det sättet att jag hade en lanthandel 
i Jalasjärvi på den tiden. Dit kom det familjer på semester från Sverige. De köpte korv 
och sådant i min affär, innan de åkte tillbaka till Sverige. Och jag råkade säga en gång, 
att visst skulle även jag vilja åka, men jag borde ha en plats vart jag kunde gå. Då sa den 
där frun, att jag kan komma till dem! Och att du kan börja jobba på Kexet med en gång. 
Detta var i Kungälv och hon jobbade själv på kexfabriken. Finländarna var efterfrågade 
där. Efter en månad var jag här i Sverige. Året var 1969.

Jag stängde affären och sålde allt. Bostaden hade jag haft i anslutning till affären. 
Handlaren från grannskapet skulle skjutsa mig till Sverige. Han hade en bil med släp-
kärra. Möbler och allting annat lastade vi med så mycket som det bara gick, så att jag 
fick en bra start. Vi bodde först hos den här bekanta familjen, jag och sonen. Han var 12 
år och kunde börja i skolan direkt i Nödinge. Efter en vecka kunde jag börja på Kexet. 
Vi sov på en madrass på golvet i de bekantas vardagsrum. På Kexet jobbade en fru som 
bodde i Hjällbo. Hon hade en stor lägenhet, fem rum, så att vi kunde flytta dit efter en 
månad. Detta var på hösten. Efter julen fick jag en egen lägenhet på Sandspåret i Hjällbo. 
De var hyreshus som blev färdiga då. Där fanns tre rum. Dottern blev först kvar i skolan 
i Finland, men sen flyttade även hon hit så att vi bodde där, flickan och pojken och jag. 
Där gick det fem år, eftersom jag jobbade på Kexet i fem år. 

Sedan började jag jobba på Beckers i Agnesberg och fick en bostad via fabriken. Även 
där stannade jag i fem år. Sedan flyttade vi tillbaka till Hjällbo och vi hade fyra rum 
och kök, barnen hade var sitt rum. Sonen flyttade sedan hemifrån och jag och dottern 
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flyttade till Lillgatan. Där hade vi tre rum. Då när vi flyttade hit hade vi en del möbler 
med oss. En bäddsoffa och byrå och servis och allt. Man slapp att köpa.

I Hjällbo bodde jag sammanlagt 30 år, i samma område men i olika bostäder. Med 
dottern bodde vi nu senast i samma trappuppgång fast på olika våningar. Jag hade en 
etta och jag trivdes riktigt bra där. Det var nära till naturen och det var lugnt. Häggen 
blommade alldeles utanför fönstret. Jag sa att härifrån flyttar jag ingenstans. Men sedan 
insjuknade jag och det blev svårt att röra på sig. Det var långt till spårvagnshållplatsen 
och till affären måste man gå uppför en trappa. Det var anledningen till att jag flyttade 
hit till Angereds centrum. All service är inom räckhåll och spårvagnen är nära.

Jag har aldrig haft några speciella krav på bostaden. Jag bytte bara till mindre när 
barnen hade flyttat. De var hyreslägenheter som tillhörde samma bolag som denna nu-
varande, Poseidon. Denna är en tvåa, men visst var det en hel del saker som jag slängde 
innan jag flyttade hit. Dit på gården kördes en container en gång i månaden och där 
kunde man slänga.”

Visst hade jag bekanta där, men jag trivdes inte

”Finland besöker jag oftare nuförtiden. Det gick några år då jag inte åkte dit. Även förra 
sommaren var jag där, men bara i Helsingfors. Den yngsta sonen bor i Tammerfors, där 
var jag tillsammans med min dotter under förrförra sommaren. Dottern hyrde en bil i 
Finland och vi åkte även till Österbotten och besökte alla de orter där jag har bott. Vi träf-
fade gamla bekanta. Männen hade dött för nästan alla, så att de är änkor, mina bekanta.

Den där affären, som jag hade senast i Finland, har för länge sedan rivits och man 
har byggt ett ståtligt hus på platsen. Jag hade ju jobbat på många orter där. Från Lappos 
patronfabrik gick jag till linfabriken i Jalasjärvi och jobbade emellanåt på resecentrum-
et och på cafeterian och på många andra ställen. Jag är något av en handelsmänniska”, 
skrattar Pirkko till. 

”Trots att jag hade ett fast jobb även här, så jobbade jag på annat håll också. Jag stä-
dade på SKF och så serverade jag på restauranger. Ett tag hade jag en manlig partner 
som arrangerade finska danskvällar på Tre Kronor och Stampen och jag serverade där. 
Ibland hade jag tre jobb samtidigt. Först dela ut tidningar på morgonen. Sedan städ-
ning på Bostadsbolaget och därefter till SKF för att städa. På kvällen, när jag kom hem, 
var jag så trött att jag ramlade i säng. Det är inte konstigt att det inte riktigt går att lyfta 
armen längre. Men då var man tvungen! Inte var det lätt att få ihop pengar här heller. 
Men visst orkade man ändå gå på dans på helgerna och även ta lite ’medicin’”, minns 
Pirkko och ler med ögonen. Finnarna hade då dansaftnar på många ställen i Göteborg.

”Hårt arbete var det även i Finland. När jag slutade klockan fyra på linfabriken, så var 
det bara att hänga hinken på cykelstyret och styra mot lingonskogen. Man behövde ju 
mat till barnen och få hyran betald. Dottern gick ju i skola i Raudaskylä i Ylivieska och 
det kostade. Jag tvingades att gå i pension som sextioåring, eftersom jag hade så mycket 
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smärtor. Nu har jag varit pensionär i tjugotre år, men ändå hann jag jobba i fyrtiosju 
år. Sen när jag hade gått i pension cyklade jag mycket tillsammans med en kompis där 
i Gråbo och till andra ställen. Och visst hade jag dåligt samvete över att jag fick pengar 
och var ledig, trots att jag inte jobbade. Det var hemskt!

Jag gjorde ett försök att återvända till Finland. Jag tog en ettårig tjänstledighet från 
Bostadsbolaget där jag jobbade som städerska och gick till en bekant gård i Lappo. Där 
hade jag varit när dottern i huset var liten. Jag hade då sagt till henne att när jag pensi-
onerar mig, så kommer jag tillbaka och hjälper er. När jag träffade dem senare, var den 
här flickan redan vuxen och hon påminde mig om att jag hade lovat att komma. Nåväl, 
jag svarade att om jag nu en gång hade lovat, så måste jag ju komma. Jag fick tjänstle-
digt och åkte dit, men jag trivdes inte. Det var lite avsides, fem kilometer till kyrkbyn. 
Visst hade jag bekanta där, men jag trivdes inte. Detta var i början av 1980-talet, 1982. 
Min dotter och min son med sin familj kom och hälsade på hos mig på sommaren. 
Och jag visste redan då att jag skulle återvända så jag skickade med saker i deras bil. 
Jag stannade kvar i Finland över sommaren. Sen fick jag tillbaka samma jobb som jag 
hade haft i Hjällbo innan jag åkte.

Då innan jag åkte till Finland, hade jag lite i tankarna att stanna där. Jag tänkte 
att visst har jag redan hunnit uppleva Sverige! Jag åker i alla fall dit och prövar i ett år. 
Men nej, nej, det gick inte. Efter tre månader åkte jag tillbaka, när jag hade lagt in bären 
och fått allt i ordning. Visst har jag även varit en hel del utomlands. Till och med upp 
till två månader på sommaren. Då när jag hade pensionerat mig, var tanken att flytta 
söderut för gott, men då skulle man behövt ha en partner som man hade kunnat flytta 
tillsammans med. Inte nu längre. Inte heller till Finland. Det räckte med dom där tre 
månaderna. Visst finns det fortfarande bekanta där, ibland åker vi runt och stannar en 
dag eller två hos någon. Den ena av sönerna bor i Finland och vi håller kontakt.

Nog stannar jag för gott här i Sverige, trots att jag är finsk medborgare. Det är trevligt 
att det bor så många finnar här. Jag besöker regelbundet dagcentret och jag brukade 
även gå till församlingens Mariagården, så länge den fanns. Det var lätt att ta sig dit 
med spårvagnen. Den här nya platsen för finska församlingen passar inte alls. Det är så 
svårt att ta sig dit. I Hjällbo deltog jag mycket i Finska föreningens verksamhet. Deras 
kontor låg alldeles intill.”

”Har du kvar några planer på att flytta från den här bostaden”, frågar jag, och Pirkko 
svarar utan att tveka: ”Till Rauhala flyttar jag. Jag besöker Rauhala och Onnela varje vecka. 
I Onnela bor en bekant som är över 90 år gammal och hennes syster är jämngammal 
med mig. Och deras bror bor i Rauhala. Jag känner dem redan från min tid i Finland. 
Vi dricker kaffe och pratar. Tidigare brukade jag gå dit och sjunga tillsammans med 
församlingen.” (Rauhala är ett finskt ålderdomshem, Onnela är en demensavdelning, 
förf. anm.)

Pirkko är fortfarande aktiv – åldern och smärtorna till trots. Hon pekar på en hög 
med vykort. Dem har hon gjort av papper och limmat på passande bilder. Korten säljs 
på basarer och till bekanta. Till slut går vi omkring i Pirkkos hem, där hon har bott bara 
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några månader. I sovrummet pekar hon på en målad träkista med blomsterdekorationer, 
den är dotterns brudkista, det enda föremålet som är kvar från Finlandstiden. ”Sådana 
såldes i Jalasjärvi, varifrån jag flyttade hit.” På byrån står en flagga med blått kors på 
vit botten, som en försäkran om det finska. Pirkko visar upp en liten blåvit börs, som 
hon har fått i present av finska vänner. Där står namnen på många sydösterbottniska 
orter: Jalasjärvi, Kuortane, Koskenkorva, Lapua, Kurikka – men inte alls alla de orter 
där Pirkko har bott.

Pirkko Metsälä f. 1937, Lappfjärd (Lapväärti)
Till Sverige 1969
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Arvo Laaksonen

Det har varit ett enda flyttande 

Arvo Laaksonen gick på skogsinstitutet i Rovaniemi och åkte till Sverige för att sommar-
jobba, om det nu var 1969 eller 1970. Först åkte han till ett järnbruk i Mellersta Sverige 
i närheten av Avesta. 

”Jag kom tillsammans med en kompis för att sommarjobba. Jag tänkte tjäna 
lite pengar och återvända sen, eftersom jag inte var färdig med skolan. Jag hade 
gått ett år och hade två år kvar. I Sverige var bostaden ordnad via arbetsgivaren. Ett 
rum och kök. Där fanns en säng, en filt och en kudde, när jag kom. Duscha fick man 
göra på fabrikssidan, men den var alldeles i närheten. Där var jag i sex månader. Sen 
flyttade jag till Skutskär. Där jobbade jag på Stora Kopparbergs pappersfabrik, eller 
massafabrik. Där hade dom sagt på samma sätt, att man kunde duscha i fabrikens 
lokaler, men någon bastu fanns inte där heller. Där var jag ganska länge, kommer 
inte ihåg exakt.

Till Göteborg flyttade jag eftersom min syster bodde här och jag kunde bo hos henne 
till en början. Jag hade ett eget rum och det fungerade riktigt bra. Då var jag fortfarande 
en ung pojke. Arbete fick jag direkt. Jag var på Volvo i två–tre år. Jag gifte mig med en 
norsk tjej och vi flyttade tillsammans till en hyreslägenhet i Frölunda. På den tiden var 
det Göteborgshem, som senare bytte namn till Poseidon. Därifrån flyttade vi till ett helt 
nytt hus i Ranneberg. Det var 1973 eller 1974. Där hade vi tre rum och kök. I Ranneberg 
bodde jag sen tills Pirkko och jag flyttade ihop 1997.

Och sen har vi ju flyttat många gånger. Det har varit ett enda flyttande”, skrat-
tar Arvo. ”Jag kan inte ens minnas längre alla dom ställen där man har bott. Även i 
Länsmansgården bodde vi, eller det var mellan Svartedalen och Länsmansgården.” 
Idag bor Arvo och Pirkko i seniorhuset i Gårdsten. De har två rum och en stor in-
glasad balkong. 

”Här har vi bott ett knappt år. När dom ringde till oss och sa att vi kunde kom-
ma hit och titta, var första tanken, att nej, inte till Gårdsten. Men när vi kom hit och 
såg oss omkring, så tänkte vi att nog stannar vi här. Detta är ett lugnt ställe och bäst 
av allt är bastun. Man kan ta sig till bastun i badrocken. Vi har en egen bastutid på 
lördagar. Det är många som bastar på fredagar eller till och med under veckan. Men 
vi har alltid det samma, på lördagar klockan 18. Det kan man boka en hel månad 
framåt. Det är viktigt.

Tidigare brukade vi basta i Ka-Res bastu, och den är riktigt bra. Men poängen är den, 
att när du har bastat färdigt, så måste du genast klä på dig och köra till andra sidan 
stan. Här kan du ta hissen upp iklädd badrocken. Precis som om man bastade i sin egen 
bastu. I Karela var vi båda aktiva en lång tid.”
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Trevligt att besöka Finland

”Till Finland finns det inga tankar på att återvända, trots att jag en gång i tiden kom hit 
bara för att sommarjobba. Visst hade vi för några år sedan en del tankegångar om att 
flytta till Finland. Jag hade till och med en arbetsplats klar. Men det var tur att vi inte 
åkte! När man har varit borta så länge från Finland, är Finland inte längre ett hemland. 
Visst besöker vi Finland. Senast i julas var vi på spa i Ikalis. För fem år sedan körde vi 
Finland runt och jag var även i Rovaniemi och träffade min bror. Han är redan 85 år. Vi 
körde till Haparanda och över till finska sidan, Rovaniemi, Kajana och Kuusamo och 
kom tillbaka längs den östra gränsen.

Inte har jag något behov av att flytta till Finland. Ett tag förflöt trettio år utan att 
jag åkte en enda gång. Min fru var norska och på den tiden besökte vi Norge två gånger 
per år. Jag var mera norsk än finsk. Denna min nuvarande partner har däremot lockat 
mig till Finland.” Pirkko hojtar emellan, att Arvo var norsksvensk på den tiden när de 
träffades. Arvo fortsätter: ”Inte heller finns det ju någon fast punkt i Finland, som som-
marstuga eller nåt, vart man måste åka. Under senare år har Pirkko och jag ibland hyrt 
en stuga i Finland. Och alla dom har varit bra ställen. Men alltid när vi har kommit till 
Sverige, har vi känt att vi har kommit hem. Ett tag pratade vi om att flytta till Spanien 
över vintermånaderna, men sen har vi ändå inte flyttat dit för några längre perioder. 
Julen har vi tillbringat där ibland. Och under flera år några veckor på vintern. Numera 
påverkar Pirkkos sjukdom på det sättet att vi inte kan flyga.

Då när jag kom hit, hade jag bara mina kläder med mig, eftersom jag hade tänkt 
att stanna bara över sommaren. Men sen ringde jag till skolans rektor och sa att jag 
kommer tillbaka efter julen. Jag skulle bara behöva göra alla tentorna. Rektorn sa att 
visst ordnar det sig. Men sen åkte jag ju inte. Det hände sig så att jag blev kvar här. Under 
dom första tio åren var jag på Volvo och därefter började jag på Spårvägen. Jag körde 
spårvagnar och bussar. Sedan utbildades jag till reparatör, så att jag åkte alltid iväg, när 
en buss eller spårvagn gick sönder på stan. När man var ute i trafiken med servicebilen 
fick man köra i bussfilen. Än idag händer det att jag kör i bussfilen, fast jag kör privatbil. 
Jag pensionerade mig från det jobbet för tre år sen.”

Arvo är nu 67 år. Han har hållit på med styrkelyft i årtionden, men en skada tvingade 
honom att sluta. Men han tränar fortfarande 3–4 gånger i veckan. Han sammanfattar 
till slut: ”Bastu och träning, det är livet för mig!”

Arvo Laaksonen f. 1950, Rovaniemi
Till Sverige 1969–1970
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Pirkko Honkavaara

Jag är lite rörlig av mig

För ett år sedan flyttade Pirkko Honkavaara till seniorhuset tillsammans med sin part-
ner Arvo. Bakom sig hade hon en flera decennier lång och färggrann boendehistoria 
i Göteborg, efter att hon för mer än 40 år sedan flyttade till Sverige och Göteborg. Hon 
och Arvo har varit tillsammans i 18 år. Pirkko kommer från Tammerfors, men flyttade 
till Nastola i tjugoårsåldern. Till Sverige kom hon tillsammans med sin dåvarande man 
på våren 1970. Barnen kom något senare, när skolan var slut.

”Min barndom tillbringade jag i Tammerfors. På den tiden, efter kriget, var bostads-
bristen stor, så att inte var det något vidare. Som sjuttonåring fick jag min första unge, 
det var ett misstag, och såna misstag inträffade fyra stycken under fem år. Sen kom, som 
tur var, p-piller till Finland. När jag flyttade till Sverige var barnen redan i skolåldern, 
förutom en. Från flyttresan kommer jag ihåg att vi hade en sån där skrothög till bil, så 
den pajade i Hallsberg. Våra sista slantar gick åt till att laga bilen. Det var ju tvunget att 
reparera den, så att vi skulle få flyttlasset till Göteborg. Vi hade kläderna och sängklä-
derna där. Några möbler eller nånting annat hade vi inte. Det hade ju inte varit vettigt. 
Barnen kom sen efter ett par månader, när skolan slutade. 

Det som tog mig till Sverige var den ständiga bristen på pengar. När avlöningen kom, 
betalade man hyran och maträkningen på motboken till affären, samt räkningarna, så 
var man återigen utan pengar. Man fick nog. I Sverige fanns det bekanta som berätta-
de att man tjänar bra här. Första sommaren jobbade jag på Pripps. Sen började jag på 
Volvo och där fick kvinnorna samma lön som männen. Nog kändes det märkligt när 
man jämförde med lönerna i Finland. Min dåvarande make kunde med en gång börja 
som modellsnickare på Volvo, tack vare sitt yrke.

Jag och min man kom på tu man hand, eftersom barnen fortfarande var i skolan. 
Vi hämtade barnen direkt i början av juni, när skolan slutade. Dom första fyra nätterna 
bodde vi på hotell. Bakom Femman fanns gamla hus, där hotellet var. Där bekantade vi 
oss med en finländare som hade kommit för att söka jobb. Han hade ramlat och brutit 
benet. En trevlig kille och även han kom att bo hos oss.

Det var Volvo som ordnade bostaden då, men kontraktet skrevs direkt med bo-
stadsföretaget. När vi kom dit, var madrasserna och ett bord det första vi köpte. Vi sov 
på golvet och åt stående. Sen skaffade vi även annat, så att när barnen kom hade vi ett 
matbord, sängarna och en soffa. Vi var sju personer i en lägenhet på 70 kvadrat. Lite 
trångt var det, men de två första åren gick bra. Detta var i Bergsjön. Då var det lätt att 
få en lägenhet, eftersom dessa så kallade miljonprogramshus redan var färdiga. I dom 
fanns alla bekvämligheter. Så hade vi dock haft det i våra två senaste bostäder i Finland. 
Men hyran var hög i dom, eftersom de var privatägda. 
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Sedan byggdes det nya hus i Backa och vi flyttade dit i en lite större, fyra rum och 
kök. Men eftersom barnflickan fick ett rum, så hade vi återigen tre rum och kök. Det 
var en ganska trevlig lägenhet. Och som jag sa, det blev till och med pengar över från 
lönen. Då hade jag börjat förstå hur det här systemet fungerar, så att när vi hade bott 
en tre, fyra år i det här landet köpte vi vår första insats. Den kostade tio tusen. Vilket 
hemskt pris!”, ler Pirjo. ”Även den var i Hisings Backa, i Blåstaden. Men det var inte länge 
vi bodde där heller. Jag är lite rörlig av mig.”

Jag hade velat till centrum

”Jag har bott runt om i Göteborg, men jag har aldrig fått möjlighet att bo i centrum, 
även om jag hade velat. Min dotter insjuknade allvarligt och jag hade velat flytta till 
Guldheden, men en bostadsförmedlare som jag kände sa till mig: ’hur skulle du kunna 
få en lägenhet i Guldheden, när även Inga-Britt bor i Bergsjön’. Sen bodde vi i radhus, 
till och med på två olika adresser i Gunnareds Terassen. Jag brukade säga att när det 
har blivit för mycket bråte och smuts, är det dags att flytta. Då kunde man göra sig av 
med saker och städa ordentligt”, berättar Pirkko och tillägger: ”man ville ju hela tiden 
flytta till det bättre!”

”Det tragikomiska var egentligen, att när barnen flyttade hemifrån köpte vi ett 
hus. Och det var ett ganska stort hus. Vi renoverade huset så att det var i toppskick. Det 
var byggt 1937, men vi gjorde en totalrenovering. En bastu byggde vi med en gång efter 
flytten, inte fanns det ju någon bastu i ett svenskt hus. Och sen bodde vi där, den ena 
på övervåningen och den andra på bottenvåningen. Vi träffades i källaren, eftersom 
bastun var där. Vi undrade hur det kunde bli så här. Där bodde vi i några år, tills vi gick 
skilda vägar och sålde huset.

Sen flyttade jag återigen in i en bostadsrätt i Backa, som omväxling! Där hade jag 
inte bott länge när jag hittade min ungdomskärlek och vi gifte oss. Jag träffade honom 
här av en ren händelse. Eftersom vi hade lovat att gifta oss som fjortonåringar, så gjorde 
vi det nu, så att på sätt och vis hade trettio år gått till spillo. Tillsammans med honom 
köpte vi en villa i Angered. Han dog år 1995. Jag sålde sen det där huset och där var även 
hans son med som arvinge.

Sen köpte jag ett radhus lite utanför Hammarkullen, en vacker bostad på en kulle. 
Och då träffade jag Arvo. Vi var lite vingklippta båda två. Han tyckte att det skulle vara 
trevligt att flytta hem till mig, så vi köpte en insats tillsammans. Och det var återigen 
i Blåstad, i Backa som omväxling. Det är ett riktigt trevligt område och där fanns även 
en bastu. Bastu har jag alltid haft i mina egna bostäder. Har det inte funnits så har det 
byggts”, tillägger Pirkko. Hon stannar kvar i sina tankar:

”Jag har alltid varit sån, att jag har egentligen inte trivts nånstans. Eller trivts och 
trivts. Ibland har jag behövt en lite mindre bostad, ibland en lite större. Men jag har 
egentligen aldrig haft en känsla av att nu har jag kommit hem. Det är nog därför jag 
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har flyttat, eftersom jag har letat efter det där hemmet. Jag vet inte riktigt vad det beror 
på. Hur fin bostad jag än har haft, så har det inte varit riktigt bra. Exempelvis den där 
villan hade hundrafemtio kvadrat och källare, alltså totalt tvåhundra kvadrat. Det var 
ett ståtligt hus, men det kändes inte bra bara. Men nog berodde det också på, att vi gick 
skilda vägar sen.”

”Kanske hade det där huset, som jag och min ungdomskärlek skaffade tillsammans, 
kunnat vara det där riktiga hemmet om han hade levt. Till och med läget var så fint. Till 
Surtesjön var det cirka 300–400 meter och hela Vättlefjälls natur runt omkring. Det var 
ganska lockande. Kanske var det detta som mest kändes som ett hem”, funderar Pirkko 
och kommer plötsligt ihåg:

”Ja, just det, vi bodde även i Tuve där emellan. Där köpte vi ett atriumhus som var 
byggt på 60-talet. Det såg riktigt trevligt ut. Och återigen renoverade vi. Det var så dåligt 
byggt. Möss sprang in hela tiden. Dom kom via avloppet. Vi gjorde elarbete och bytte även 
elmätaren, eftersom det låg döda möss även bakom den. Det var inte länge vi trivdes där.”

Flytten till Finland fanns i tankarna

”När jag sen började vara tillsammans med den här Laaksonen, var vi ganska ofta även i 
Finland. Min mor levde fortfarande. Hon var ganska krasslig. Vi tänkte att vi skulle köpa 
ett lite större hus i Tammerfors tillsammans med mor. Jag kunde ta hand om henne 
lite. Arvo skulle även fått jobb där. Men vi började ändå tveka. Barnen och barnbarnen 
var här i Sverige. Jag hade redan hunnit leva största delen av mitt liv här på svenska 
sidan. Så det stannade vid en tanke. Det förblev liksom en dröm. Min mor blev över 90 
år gammal och hon levde i Tammerfors ända till slutet. Hit ville hon absolut inte flytta. 
Men nog besökte hon oss här, medan hon fortfarande var pigg.”

Bastun har alltid varit viktig för Pirkko och det dyker upp ett viktigt bastuminne 
från den första tiden:

”När jag kom hit i april 1970, så hittade jag ingen bastu nånstans. När jag sen fråga-
de mina jobbarkompisar, om det inte över huvud taget fanns nån bastu i den här stan, 
så sa någon att det fanns en bastu i Valhalla. Jag går sen till Valhalla, klär av mig och 
i och med att det står bastu på dörren går jag in. Och där sitter kvinnorna. Dom sitter 
där med papiljotter i håret, en läskedrycksflaska intill och dom läser en tidning. Och 
något aggregat syns inte till. Jag tar på mig kläderna igen, går tillbaka till kassan och 
säger ’bastu’. Jo, det finns en bastu och funktionären följer med mig. Hon visar samma 
dörr för mig, där är bastun. Jag säger: ’ingen bastu’.

Nåväl, sen kunde nån berätta att Ka-Re-klubben hade en bastu i Nödinge. Det var 
en vanlig villa, men läget var väldigt fint vid en sjö. Då hade vi alla barn och vi gick dit 
tillsammans med våra familjer. Vi hittade på program åt barnen. Året var 1971 när jag 
gick med och sen dess har jag varit medlem, ibland nog så aktiv. Det var en sån där fast 
punkt, dit vi alltid gick, även om man bytte man däremellan. 
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Som sagt, på Volvo jobbade jag i två år. Därefter hade jag lite småjobb och studerade. 
Jag fördjupade mig i svenska och gjorde tolktestet så att jag blev auktoriserad tolk och 
jobbade med sådana uppgifter. Barnen var redan i tonåren. Senare fick jag anställning 
på arbetsförmedlingen och från det jobbet har jag varit pensionerad sen länge.

Efter bekanta har jag inte flyttat. Med grannarna hade jag inte särskilt mycket um-
gänge. Det är klart att man blir bekanta och hälsar på hos varandra. Oftast har jag ock-
så bott tillsammans med någon partner eller make. Då var man eftertraktad”, skrattar 
Pirkko. ”Nu måste man hålla ihop.”

Till sin nuvarande lägenhet i seniorhuset flyttade hon och Arvo för knappt ett år 
sedan. En av anledningarna var Pirkkos svåra sjukdom. De besöker Finland emellanåt, 
men har fått avstå från längre resor, eftersom det inte går att flyga längre.

Som en följd av de många flyttningarna har man skurit ner på föremål under resan, 
och när jag frågar Pirkko om det finns några viktiga saker som hon har velat ha med 
sig, svarar hon först nej. När jag redan är på väg att gå i hallen, pekar hon på en spegel 
med guldram som hänger på väggen: ”Ja just det, visst har jag den där spegeln. Den har 
jag fått av min far, och samovaren!”

Pirkko Honkavaara f. 1942, Tammerfors (Tampere)
Till Sverige 1970
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Meeri och Kari Aro

Jag erbjöd Kari ett färdigt hem

Meeri och Kari Aro har levt under samma tak i 40 år. Båda har även ett ungdomsäkten-
skap bakom sig. Meeri flyttade till Sverige med sin dåvarande man 1969 Och Kari kom 
till Sverige 1977, lockad av en tjejkusin. Under samma år träffade han Meeri.

Meeri berättar:
”Jag kommer från ett ställe som heter Kursu som ligger mellan Salla och Kemijärvi. Där-
ifrån flyttade jag till Rovaniemi redan efter konfirmationen, jag tror att det var 1967. Då 
jobbade jag som piga och när familjen inte längre behövde mig, flyttade jag med min 
dåvarande man till Trollhättan. Han hade bröder där och det fanns jobb på Saab. Jag 
jobbade först som piga hos en familj och kunde även bo hos dem, tills vi flyttade ihop.

Bostaden ordnades via Saab. Men på den tiden var bostaden en liten etta med kök och 
toaletten var bara en halv meter gånger en halv meter. Vi hade ett barn då, och inte var 
det mycket utrymme när man tvättade tygblöjor över ett tvättställ. Ett rum var det och 
på golvet en madrass som vi sov på. Duschmöjligheter fanns det dock. Och sen flyttade 
vi ju till en större lägenhet när vi hade två barn. Den där bostaden kom inte längre via 
Saab. Det var lätt att få tag i en lägenhet då. Men där fanns även såna där ungkarlslyor, 
långa husrader i närheten av Saab. För ungkarlar var det första etappen när dom flyttade 
in i dom där ungkarlsbostäderna. Familjerna skaffade bostaden via bostadsmarknaden.

Till Göteborg flyttade jag 1974. Största orsaken var att jag inte kunde hitta en finsk-
språkig barnvårdare i Trollhättan. Jag fick jobb med en gång på SKF, där det fanns många 
bekanta finnar. Bostaden ordnade sig med en gång i Bergsjön. Det var en helt vanlig 
hyreslägenhet på Stjärnbildsgatan. Jag skiljde mig senare och flyttade med barnen till 
Teleskopsgatan. Det var ett ännu högre flervåningshus, på fyra våningar. Göteborgshems 
kommunala hyreshus. Det var inte så mycket mer man tänkte på boendet då. Det vik-
tiga var att barnen hade gott om plats. Jag ville även stanna kvar i Bergsjön, eftersom 
barnen hade en dagmamma där.”

När jag frågar hur de bodde sedan, när hon och Kari flyttade ihop, skrattar Meeri 
högt och svarar: ”Jag erbjöd Kari ett färdigt hem!”

Du får behålla mig i ett dygn

Och här kommer Karis version om startsträckan på den gemensamma resan som varat 
mer än 40 år:

”Det var då, julen 1977. Jag åkte till Finland. Tanken var att jag skulle stanna där 
över nyår, men sen började det kännas, att inte tänker jag vänta på något nyår. Jag åker 
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tillbaka tidigare. Jag ringde till Meeri och frågade om hon hade nåt speciellt för sig den 
och den dagen? Jag minns inte nu vilken veckodag det var. Skulle du kunna hämta mig 
från centralstationen? Som belöning får du behålla mig i ett dygn. Och det där dygnet 
har nu sträckt sig till mer än 40 år. Det var då jag i praktiken började bo hos Meeri. Det 
var så vi blev ihop.

Jag hade flyttat till Sverige från Vasa under våren samma år. Det gick till så att jag 
var på besök hos mina föräldrar, när en tjejkusin ringde från Göteborg. Jag hade redan 
hållit på i flera månader och sökt efter arbete. I Vasa på den tiden fanns det mer än 
nog med folk som hade en kommersiell utbildning. Eftersom jag ändå hade varit med 
i arbetslivet ett tag, hade jag även nåt slags lönekrav. För varje ledig plats man sökte, 
fanns det femtio andra sökande. En del var såna, att dom tog jobbet till vilket pris som 
helst. Jag berättade för tjejkusinen hur läget var. Hon sa att ’hoppa ombord på färjan 
och kom hit. Jag fixar jobb åt dig’. Och så blev det att jag under samma vecka hoppade 
ombord och kom till Göteborg. Jag vill minnas att det var på en fredag.

På måndagsmorgon gick vi till Volvo och jobb fick jag med en gång. Jag fick bo hos 
tjejkusinen i Biskopsgården, och där bodde jag fram tills den där nyårsaftonen då Meeri 
hämtade mig från järnvägsstationen. Jag behövde aldrig bo i Volvos bostäder, eftersom 
tjejkusinen sa direkt i början att jag fick bo hos henne tills jag hittade en egen bostad. Hon 
hade en tvåa och jag fick sova på soffan i vardagsrummet. När jag kom hade jag inget annat 
än en resväska. Ett par gånger besökte jag sen Finland så att jag på ditvägen hade en tom 
resväska och på hitvägen var den full. Men annat hade jag inte. Resten har man skaffat här.

I Vasa hade jag redan ett äktenskap bakom mig. Då bodde vi lite utanför stan i en 
insatsliknande ägandelägenhet. Där bodde jag fram till 1976. Sen hade jag en hyres-
bostad, eller till och med två olika bostäder. Den senaste hyreslägenheten var bra på 
det sättet, att det fanns ingen uppsägningstid. När jag åkte i början av april, så sa han 
att jag inte behövde betala något för dessa få dagar. Det var ganska lätt att få tag i en 
bostad i Vasa på den tiden. Den första bostaden som jag fick efter separationen var i 
Vasas centrum. Ägaren hade själv en större bostad och även där ingick det i kontraktet 
att båda parterna kunde säga upp snabbt.

Sen blev det så att ägarens syster flyttade från landsbygden till Vasa och han sa att 
hon skulle behöva lägenheten nu. Jag visste att Lallis trafik ägde några fastigheter. Det 
var just detta man skojade om i Vasa: ’Svensktalande bättre folk’. Och det grundar sig 
på att svenskspråkiga ägde all mark i staden Vasa. Och dom blev rika på det. Byggföre-
tag och kommunen köpte mark från dom. Men en del gjorde som Lalli, lät bygga höga 
hyreshus på sina tomter. Och en offentlig hemlighet var att dom alltid fick bygglov. Sta-
den köpte hela tiden tomtmark från dom. Till exempel behövde Suomen Sokeri (Finskt 
socker) mera mark när dom expanderade.

Så att Lalli satte som villkor att ni får köpa om ni ger mig bygglov till den där och den 
där tomten. Sen fick jag en hyreslägenhet i ett av dom husen som Lalli låtit uppföra. Och 
jag kan säga, att i det huset dit jag flyttade fanns det lediga lägenheter nästan hela tiden. 
Jag hade en sån där tvårummare med kök. Jag hade inte behövt ha så stort, men det var 
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billigt. Hyran var ungefär samma som för en etta i centrum. Då fanns det bostäder. Man 
byggde mycket i Vasa på 1970-talet och på 1960-talet var ju den där stora byggboomen.”

Så minns Kari Vasas byggkarusell. Bostaden på Teleskopsgatan blev sedan Meeris 
och Karis gemensamma hem i flera år. Men 1983 stod man inför en förändring.

Det blev ju vårt hem i 30 år

Kari berättar:
”1982 kom ett besked att dom där flervåningshusen skulle totalrenoveras och föränd-
ras till insatslägenheter. Vi beräknade att ok, låt dom renovera så köper vi en insats. Vi 
sparar ihop pengar under tiden. Men redan då hade vi som målsättning att vi någon 
gång skulle skaffa ett hus. På sommaren 1983 när vi kom tillbaka från Finland, var det 
en vräkningslapp som väntade på oss. Nu borde man under renoveringen flytta till en 
annan lägenhet på samma gata. Tre kvällar satt jag på balkongen och räknade fram 
och tillbaka och efter den tredje kvällen sa jag till Meeri att vår familj flyttar bara en 
gång. Först hade vi behövt flytta till den där tillfälliga lägenheten, sedan tillbaka och 
först därefter börja leta efter det där huset. Jag hade jobbarkompisar som hade skaffat 
hus på den tiden och jag räknade ut att vi klarar väl oss inte så mycket sämre än dom. 
Vi båda hade ett arbete. Och på den tiden var arbetsplatserna fortfarande trygga. Så 
började vi då att leta efter det där huset.

Vi avgränsade området till Bergsjö-Utby. Även i Bergsjö fanns ju det där Stora Björn, 
som var ett villaområde. Vi köade på två hus, men båda gick åt andra. Vi kom aldrig så 
långt som att prata affärer. Vi hade samma mäklare hela tiden och han sa att imorgon 
kväll ska han skriva papper på ett hus. Och visningen är på lördag, samma vecka. Och 
han tillade: ’Den där ägarfrun verkar vara riktigt trevlig, jag ska fråga henne om ni kunde 
komma redan i förväg för att titta’. Och så gick vi. Mäklaren höll på med pappersarbete 
med ägarfrun och vi kunde samtidigt titta på huset i lugn och ro.

Mäklaren kom till oss sen. Vi gick ner i källaren, där var ett stort badkar, och jag 
tittade runt, jaså där är fläkten, ventilationen är bra. Nog hade väl den där mäklaren 
sålt så pass mycket till finnar att han förstod vad det var jag tittade på. När vi kom ut 
från det där badrummet, sa han: ’Kari, i vilken hörna hade du tänkt att bygga den där 
bastun?’ Och det verkade som att ägarfrun jämförde vår familj med hennes familj på 
den tiden dom hade flyttat dit. Även dom hade haft tre barn och hon berättade hur dom 
hade ordnat saker och ting. På den tiden var det flera rum i huset. Vi slog ihop några 
senare. Sen började den där mäklaren prata, att dom här skulle vara intresserade. Vi 
gjorde pappren klara på stående fot. Man hade redan hunnit sätta ut en annons i tid-
ningen, om att visningen skulle vara på lördag. När det sen var dags för visningen, gick 
den här ägargumman till grannen, och hennes dotter, som hade tryckt på att mamma 
skulle sälja, fick ta hand om visningen. Och när mamma sa att huset redan vart sålt, 
blev dottern ännu argare. Men det gick smärtfritt och vi flyttade in 1984.”
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Vad var det för faktorer som tilltalade i huset, vid sidan av bastun?

Kari: ”Det var det att läget var så lugnt. Det låg alldeles i övre delen av Utby. Ingen genom-
fartstrafik. I slutet började folket bytas ut, för det här gamla gänget hade själva byggt 
dom där husen, och började nu allteftersom ge sig av. Men det var så lugnt, att det var 
nästan så att om man i vardagsrummet hörde en bil på gatan, så gick man till fönstret 
för att se vem det är som kör.” 

Meeri tillägger: ”Och läget var viktigt i det avseendet, att när flickorna på den tiden 
gick i tvåspråkig skola i Bergsjön, kunde dom ta bussen till skolan. Och den yngsta dot-
tern var hos en finsk dagmamma i Bergsjön, inom gångavstånd.”

Kari: ”Till en början tänkte vi inte så mycket på vilka grannar vi hade, men som 
sagt, lugnt var det. Sen i slutskedet, det här är typiskt för mig, bildades en sån där finsk 
sammanslutning. Dit lite längre bak flyttade en finne och vår granne var finsk.” Meeri 
fortsätter: ”Och på andra sidan vägen bodde min arbetskamrat. Det var vårt hem i 30 år.”

Det fanns flera våningar i huset och trapporna började bli för krångliga för Meeri, 
som på grund av en arbetsskada fick genomgå flera operationer. Döttrarna var redan 
vuxna och hade flyttat hemifrån. Den yngsta och äldsta dottern började trycka på för 
att föräldrarna skulle skaffa ett hus som var i ett plan.

”Det hade även alltid varit min dröm”, säger Meeri.
Kari fortsätter: ”Och döttrarna började sen prata om detta med mig. Dessa är visst 

Meeris ord, men hennes första reaktion var ’va, vill ni att jag ska flytta från mitt eget 
hem?’ Nåväl, det blev väl så att man började även själv tänka, att man börjar bli lite till 
åren och speciellt var det ju Meeris benoperationer som påverkade beslutet.”

När jag frågar om det tog lång tid att besluta sig för att avstå från det långvariga 
hemmet, skrattar båda två och Meeri fortsätter: ”Inte tog det lång tid. Och det gick ju 
till så att jag var ännu en gång på sjukhuset. Och dom släppte inte ut mig därifrån, 
eftersom vi hade så mycket trappor. Sen fick jag flytta till äldsta dottern i Landvetter. 
Och detta påskyndade beslutet. Och den yngsta dottern, som också bor här i trakten, 
hittade det här huset via en mäklare. Jag lyckades övertala gubben, att vi åtminstone 
skulle gå och ta en titt. Vi är ju inte tvungna att ta det där. Och så sa jag också att min 
åsikt är att jag tycker om detta”, säger Meeri bestämt. ”Det fanns inte heller nånting 
närmare. Vi försökte hitta ett hus som hade legat närmare Göteborg, men fick inget 
sånt här på ett plan. Då var vi inte längre i arbetslivet. Jag var sjukpensionär. Den äldsta 
och yngsta dottern med sina familjer bor också i närheten, så att det var också något 
som påverkade.”

Hur mycket var det då som följde med från det förra hemmet?

Meeri svarar: ”Jag gjorde en storstädning. Trettio år i tre våningar. Vinden var full med 
varor. Så nog fanns det ägodelar. Och man visste att det var ingen chans att få hit allt.”
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Kari och Meeri har bott i sitt nuvarande hus i Hindås cirka tre år. Hindås tillhör 
Härryda kommun, som är Göteborgs grannkommun. Landvetters flygplats är ganska 
nära, men man störs inte av flygplatsbuller. Hindås är en populär vintersportort och 
Karis och Meeris hus ligger i ett villaområde i utkanten av tätorten. Parhuset, som är 
byggt 1988, är i ett plan och där finns tre rymliga rum och ett kök, totalt 83 kvadrat. 
Gårdsplanen var ovårdad och det har varit en stor utmaning att iordningställa den. 
Nu är en del av gårdsplanen täckt av gräsmatta och en annan del täcks av en stor trä-
altan. Det finns inga trösklar i huset, så det är lätt att röra sig även om man behöver 
använda hjälpmedel.

”Det enda som fattas är en bastu”, säger Meeri. ”Läget för bastun är redan bestämt. På 
gården, precis utanför badrummet finns ett lämpligt ställe, om vi bara får grannarnas 
tillstånd att bygga. Men vi har inte funderat på det så mycket än, eftersom det har varit 
prioriterat att få ordning på tomten.”

När jag frågar om de har ångrat sig, skakar båda på huvudet och försäkrar att detta 
var rätt beslut. Meeri tillägger: ”Det enda som jag har haft som dröm och som fortfaran-
de kanske finns i bakhuvudet är, att jag skulle vilja flytta till Haparanda, men gubben 
vill inte, eftersom han inte tycker om snö.”

Men det finns ändå en fast punkt norröver.

Bild 12. Kari och Meeri Aro påtar i trädgården vid sitt hus i Hindås. Bild: Jukka Tuominen.
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Bilen full med renoveringstillbehör

Meeri: ”På somrarna åkte vi alltid till Finland och bodde hos släktingar. Och det var 
svårt, när familjen växte.”

Kari: ”1982 föddes det tredje barnet och vi började fundera, att det börjar bli jobbigt 
både för oss och för släktingarna, eftersom dom alltid härbärgerar oss. Vi bestämde 
oss för att börja leta efter en sommarstuga. Vi började med att leta där i Kursu, Meeris 
hemtrakter. Det var ett hus som hade blivit öde. I kommunen fanns en näringslivsom-
budsman, som hjälpte oss mycket. Följande sommar när vi åkte härifrån Göteborg, hade 
det dagen innan varit meningen att Sallas kommunfullmäktige skulle besluta om vårt 
husköp. Tjänstemännen hade sagt att visst får ni huset. Men ärendets behandling hade 
flyttats fram till nästa möte och vi var redan på väg, men näringslivsombudsmannen 
lyckades inte kontakta oss. (Det fanns ännu inga mobiltelefoner). Detta var i mitten av 
juni. Vi hade bilen full med målarfärg och andra renoveringstillbehör.”

Meeri: ”Och ett bord på biltaket, men det var köpt först i Rovaniemi. Kommun-
fullmäktige hade fått en namnlista från boende i Kursu och omgivningen, där det 
krävdes att man inte får sälja fastigheten till utomstående. Och dom visste inte, att 
jag kom därifrån, och att mitt flicknamn är Moilanen, eftersom jag numera heter 
Aro. Så att vi bestämde att inte skaffa nånting i Kursu. Min far hade ju ett ställe där, 
men detta som vi hade velat ha, var med strandtomt, ganska stort. Så det var därför 
vi hade velat ha det där stället. Men där tog det slut, och vi bestämde oss för att leta 
efter nånting annat.”

Kari: ”Och detta rullade igång genom att jag varje morgon åkte till fastighets-
förmedlingar. Jag tog ett par fastighetsförmedlingar åt gången som låg inom 100 
kilometers radie från Rovaniemi, jag plockade upp deras adresser och började köra. 
Under dagen körde jag till alla och på kvällen kom jag hem och rapporterade för 
’regeringen’ om läget. Det tog si så där drygt en vecka, när jag höll på med dom där 
rundorna. Under den där dryga veckan körde jag 4000 kilometer för att titta på dom 
där stugorna. Kvar blev två ställen som jag tyckte om, som det även vore värt för Meeri 
och döttrarna att ta en titt på. Och när vi kom till den här stugan, steg döttrarna ur 
bilen, tittade sig omkring och sa direkt: ’Den här köper vi’. Och varför, jo där fanns en 
färdig lekstuga på plats.”

Meeri: ”Och sen blev det så att den där ägaren var tvungen att sälja. Banken begärde 
pengar från honom. Banken sa att det räcker om de får den där lånesumman. Så att vi 
fick det där till ett underpris. Renoverat har vi gjort hela tiden sen dess. Den förra äga-
ren hade varit bra, men allting var oavslutat.”

Kari: ”Själva affären gick till så, att säljaren hade bråttom, eftersom han måste betala 
banklånet senast vid månadsskiftet, annars skulle banken tvångsinlösa det. Och banken 
ville ha pengarna omedelbart, så att dom ordnade så att affären kunde göras omedel-
bart. Det var dagen före midsommarafton som affären gjordes. När vi lämnade banken, 
så sa bankdirektören till den förra ägaren, att kör nu direkt till stugan. Ta alla person-
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liga tillhörigheter som finns där. Det är nämligen så att Aros familj flyttar dit idag. Det 
märktes att dom inte kom överens sinsemellan, bankdirektören ville bli kvitt honom.”

Meeri ”Och sen sa bankdirektören till honom, att ingenting får plockas upp från 
jorden. Då svarade mannen, att nog har jag redan hämtat en humlebuske. Så att på 
midsommarafton badade vi bastu där och satt där på gårdsplanen. Där fanns på den 
tiden såna där bänkar och ett bord som var gjorda av kluvna trädstammar. Och det var 
nog då som vi sa att det är här vi ska fira midsommar i fortsättningen. Och därefter 
har vi varit i stugan under varje midsommar. Och det här stället ligger i Rovaniemi, 
dåvarande landskommun, nuvarande stad. Och det är inte mer än sextio kilometer till 
mitt systers ställe, där vi brukade vara innan.”

Kari: ”Och det har blivit som ett andra hem, även om vi inte är där så ofta. Sex veckor 
på somrarna och senare på hösten när det är dags för att plocka lingon.”

Meeri: ”Och visst har vi varit där även på vintern. Den yngsta dottern ville fira jul 
där, så att jag fick ju haka på för att se hur dom klarar sig. Och varje sommar besöker 
vi polcirkeln och hälsar på hos jultomten tillsammans med barnbarnen. Den yngsta 
dottern har börjat åka dit till och med två gånger per år och även hennes svenska man 
trivs riktigt bra där. Han är så finsk att han bytte efternamn till Aro, när dom gifte sig. 
Och den här fyraåringen vill också dit.”

Har ni haft planer på att flytta dit upp för gott?

Kari: “Meeri har haft detta som något av en dröm.”
Meeri: ”Haparanda har varit min dröm, men jag vet inte om det vore lönt att flytta 

tillbaka till Finland, ens för pensionen. Nu när man kommit in i det här nya huset, så 
tänker man inte så mycket på det. Här är barnen och barnbarnen nära.”

Under vårt samtal ringde dottern och kom överens med Meeri om att det yngsta 
barnbarnet skulle komma dit samma dag för att sova över. Och det står redan en pinn-
säng redo för barnbarnet i Meeris och Karis hem.

Kari: ”För tillfället har vi inga planer på att flytta nån annanstans. Det här är ett så 
lugnt ställe och här finns inte heller nån genomfartstrafik. Barn finns det gott om här, 
och flera är på väg.”

Meeri: ”Och det är ändå nära till Göteborg. Resan till Göteborg tar inte längre tid än 
från Utby. Här kommer man direkt via motorvägen till Göteborg.”

Ni berättade att det var med lätt bagage som ni lämnade Finland en gång i tiden. 
Har ni på senare tid tagit hit några viktiga föremål?

Kari: ”Nej, inte har vi nånsin haft nåt behov av att ta hit såna föremål, som skulle 
ge en känsla av det gamla hemmet. Några arvegods har vi fört hit.”

Kari visar upp ett guldhalsband som han bär runt halsen. På det har man trätt 
tre ringar som har lötts ihop och på den mittersta sitter Vågen, Karis eget tecken i 
horoskop. 
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”Mor dog 1990 och far 1999. Vi höll på med att tömma huset efter far och där i en 
byrålåda fanns mammas ringar i bomull. Jag vill minnas att dom var inlindade i hus-
hållspapper. Jag tänkte att om jag även lägger till fars ring, så får dom samma öde. An-
nars blir dom bara kvar i något lådhörn. Och nästa generation slåss om vad som ska 
göras med dom. Jag tog dom med mig och i Göteborg gick jag till en finsk guldsmed och 
frågade, kan du löda ihop dom, mina föräldrars ringar, och sätta mitt stjärntecken på 
mitten. Problemet var bara, att det inte gick att hitta 24 karats guld här i Sverige. Men 
nånstans hittade han det och lyckades tillverka den.”

Meeri: ”Jag hade inget att ärva, men som det syns, så har vi i hallen en hel vägg med 
föremål från Lappland. Dom är viktiga för mig. Jag söker alltid efter skogsmotiv eller 
Lapplandsminnen. Det där renhuvudet som är på väggen köpte jag redan på 1970-talet 
på någon bondgård där i Lappland. Där hänger också en dekoration som är gjord av en 
renklöv och knivar från Lappland.”

Kari: ”I Utby hade vi även en renfäll på väggen och huvudet satt ovanför fällen. Det 
var högt i hallen där, så att det passade in rätt bra.”

Meeri: ”Vid flytten gav vi fällen till ett barnbarn som ville ha det.”

Göteborgs flyttfåglar

 Kari: ”Under dom första åren ilade vi mot Finland så fort semestern började. Bilen stod 
ofta färdigpackad vid fabriksporten och norrut körde man under natten. Rekordet är 
att köra 1660 kilometer på 18 timmar. Sedermera har det blivit en vana att övernatta 
i Sundsvall.”

Vissa traditioner ingår fortfarande i resan, trots att vanorna har förändrats något 
under pensionärsåren.

Kari: ”Marknaden i Rovaniemi hålls alltid på sommaren. Den är under veckan efter 
midsommarn från tisdag till torsdag. Och där har vi nog varit ända från början. Där är 
bland annat en gammal fiskare från Oulunsalo och han säljer fisk. En gång la jag märke 
till, att det där liknar ju väldigt mycket det, som min mor brukade göra, skomakarlax. 
Så att det började jag köpa från honom. Och vi började besöka även höstmarknaden. 
Sen är det ju så att det hör till att pruta där. Och jag började trilskas om det där priset, 
att inte ids du väl begära mer av mig. Tänk, jag har kört 1660 kilometer ända hit för att 
köpa skomakarlax. Han sa: ’Kör till! Du får den till det pris du gav’. Och jag sa till honom, 
att lägg till lite lök. Och det gjorde han, nästa gång fanns det mera lök i skomakarlaxen. 
Det har skapats traditioner genom årtiondena.”

Meeri: ”Och det är likadant, två gånger varje sommar besöker jag mors grav i Kursu. 
Under samma gång vårdar vi även andra släktgravar i Kemijärvi. I Kursu hade det 
funnits ett bageri redan innan jag föddes. Där brukar vi köpa Kursus grovbröd och 
kursuskt kamvetebröd.”Kari: ”Och på tal om traditioner, om man kör österut från vår 
stuga, är det 10 km till affären. Om man kör mot Rovaniemi, är det 10 km till affären. 
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Utefter vägen till Rovaniemi finns en K-handel, som en äldre man hade tidigare. Han 
brukade säga, att inte är dom där flyttfåglarna mycket att tro på. Det finns svalor och 
sädesärlor och andra. Men nog är det på det viset, att när Göteborgs flyttfåglar kom-
mer, då är det sommar.”

Meeri Aro f. 1951, Salla  Kari Aro f. 1950, Vasa (Vaasa)
Till Sverige 1969   Till Sverige 1977
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Aila och Jyrki Ruuskanen

Ett hem både i Turkiet och Göteborg

Aila och Jyrki har levt tillsammans i över 40 år. Tidsperioden rymmer många flyttning-
ar och det senaste hemmet finns i Turkiet. Båda har lämnat Finland som unga, fast på 
egna vägar. Aila kom till Surte, i närheten av Göteborg – Jyrki kom till Olofström för att 
sommarjobba på Volvo. De träffades på en kurs som Metallförbundet hade arrangerat 
för finska fackföreningsfunktionärer. Det var starten för en gemensam resa. Nu bor de 
i Alanya i Turkiet under vintermånaderna, somrarna och jultiden tillbringas i Göteborg.

”Om någon hade sagt till mig för tio år sedan att jag kommer att bo i Turkiet, hade 
jag inte trott på det. Egentligen var flytten en tillfällighet. Vi hade hellre flyttat till Bul-
garien, eftersom vi hade varit där ofta på semester, vi kände en del folk och hade även 
studerat språket. Men där är det inte lika varmt på vintern som i Turkiet.”

Aila resonerar och Jyrki bekräftar:
”Värmen, det var en orsak.”
”Och närheten. Vi hade även gjort lite efterforskningar i Thailand, men dit är det 

så långt. Resan dit är ansträngande, man blir ju i alla fall inte yngre”, konstaterar Aila 
och Jyrki som båda nyligen har gått i pension.

”Och Turkiet är ganska nära, det är goda förbindelser dit och det är lätt att ta sig 
hem om hemlängtan slår till.”

”En annan orsak var, att det inte är möjligt att köpa ett hus i Thailand, huset står 
alltid på en arrendetomt”, tillägger Jyrki.

Vi sitter på den med blomstrande pelargonior omringade balkongen i Ailas och 
Jyrkis hem i Göteborg. Aila berättar och Jyrki kompletterar.

”Först var vi på en visningsresa i Turkiet. Tidigare hade vi varit i Turkiet en enda 
gång, helt på motsatta sidan. Sen åkte vi till Alanya på en visningsresa. Och det var då 
vi bestämde oss, det är här vi köper. Dessförinnan hade vi varit på en bostadsmässa och 
sneglat lite på Spanien och Portugal och även Thailand. Vi konstaterade att det är ju 
varmt i Turkiet. Där råder ett subtropiskt klimat året runt i Alanyatrakten. Det är var-
mare än medelhavsklimatet. På sommaren är det fruktansvärt varmt och det är därför 
vi stannar här och ’fryser’”, skrattar Aila till, när vi håller på med intervjun i juli. ”Mars, 
april och maj, då är det väldigt vackert. Det finns massor med blommor där och en fro-
dig natur. Även på hösten är det varmt och vattnets minimitemperatur är 18 grader, 
det är som här på sommartid. Det går att bada till och med på julafton om man vill.”

”Sen köpte vi en liten bostad 2011. Vi tänkte, att eftersom vi ännu inte var hund-
raprocentigt säkra, så provar vi. Vi åkte dit emellanåt, och det var trevligt att bo där, 
verkligen trevligt. Människorna, klimatet och naturen, det fanns mycket att se. Man 
hinner aldrig med att se så mycket som man skulle vilja. Och då bestämde vi oss för att 
köpa en större. Men sen satt vi fast med den här mindre bostaden och när den politiska 
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situationen är som den är just nu (sommaren 2016) så vet jag inte när vi kan sälja den. 
Men vi har hyrt ut den. Denna nuvarande bostad var möblerad när vi flyttade in. Grund-
möblemanget fanns, och visst har vi även skaffat nytt. I den lilla bostaden lämnade vi 
våra egna möbler. Vi tog bara kläderna, servisen och sådant med oss.

Den här nuvarande bostaden är på hundra kvadrat. Där finns en jättestor inglasad 
balkong, som egentligen är min ateljé, det är den som är vardagsrummet, det är där vi 
vistas mest. Jyrki sitter och läser och jag målar. Sen finns det två sovrum och ett kombi-
nerat vardagsrum och kök, även detta är rymligt. Det är ett flervåningshus på 25 bostä-
der, alla är ganska stora. Mittemot finns ett annat hus, där finns också 25 bostäder, dom 
hör liksom ihop. I huset finns en stor simbassäng och en trevlig innegård. Där finns 
lekplatser för barn och en välskött trädgård. Sen finns det gemensamma utrymmen, 
samlingslokaler och en stor bastu, en riktig finsk bastu, där det finns en stäva och skopa 
så att man kan skopa vatten på stenarna. Inte som här i Göteborg i vårt bostadsbolags 
bastu, där det inte ens finns någon golvbrunn. Om man skopar vatten på aggregatet, 
får man torka golvet efteråt. Där finns även riktigt bra duschar och ett eget litet gym, 
och inte så litet heller. Ett biljardrum, bordtennisrum och hemskt stora gemensamma 
utrymmen. Vem som helst kan när som helst använda dom.”

Jyrki lägger till: ”Husen är byggda av betong, så att det är lite svalt inomhus om det 
är 16 plusgrader utomhus, vilket är ovanligt. Husen är inte isolerade, det finns inte 
heller någon centralvärme, men man kan elda med gas. Den turkiska vintern passar 
oss riktigt bra.”

Aila beskriver deras grannar:
”Turkarna har familjer. Dom har barn som går i skolan, annars är dom boende lite 

äldre. Norrmännen är i majoritet, även bostadsbolagets ordförande är norsk. Det finns 
även några yngre norrmän där. Med grannarna umgås vi mycket mer än i Norden. Det 
var en lördag när vi flyttade. Redan dagen efter kom närmsta grannen med piroger och 
hälsade oss välkomna. Plötsligt ringde det på dörren och där stod grannen med sin fru 
bakom dörren. ́ Vi kom för att hälsa på´. Och på samma sätt var det några norrmän som 
hojtade nerifrån, ́ vi kommer upp, öppna dörren’. Inte ens i Norge är det nog så att någon 
går till grannen oannonserad. Liksom inte heller här, i Sverige, eller i Finland. Men på 
nåt sätt har man blivit så turkisk där att man går till grannen, när man känner för det.”

Vad är det för språk ni använder?
”Engelska, svenska eller finska”, säger Jyrki. Och Aila tillägger: ”Vicevärdens fru kan 

inte ett enda ord annat än turkiska, men när männen går och spelar biljard, sitter jag 
med henne och dricker kaffe. Vi har ett ritblock och vi ritar, på det sättet kommunicerar 
vi. Och när hon lär mig några ord turkiska, så lär jag henne samma ord på engelska. 
Vi diskuterar på detta sätt, umgås med varandra. Huset är i fem plan och från högsta 
våningen ser man havet. Vi har 500 meter till stranden.

Det bor finländare överallt. Jag vet inte exakt hur många, men du kan inte vistas i 
Alanyas centrum utan att höra finska. I alla affärer hör man finska. Och våra bekanta 
är mest finländare som har kommit från Finland. Efter att ha flyttat till Turkiet, förbätt-
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rades min finska avsevärt”, säger Aila. ”Man måste prata riktig finska, inte som här, lite 
slappt, så att det inte spelar någon roll på vilket språk orden kommer, på finska eller på 
svenska. Där måste man tänka till att nu pratar jag finska och det får inte blandas med 
svenska. Nu var vi där för första gången en längre period. Tidigare stannade vi i tre, fyra 
veckors perioder. Förra hösten åkte vi i början av september och kom tillbaka i början 
av december. Under julen var vi här och återvände i slutet av februari.”

”Och där har vi nu etablerat oss. Nog har vi kommit dit för att stanna”, försäkrar 
Jyrki. Aila funderar: ”Det är märkligt, när man åker dit så längtar man hit och när man 
är här, längtar man dit. Göteborg saknar man, eftersom barnen och barnbarnen är här, 
men som tur är, så är dagens teknik sådan att man kan kommunicera varje vecka via 
Skype”, konstaterar båda.

Till en början till Sverige för att arbeta

Aila och Jyrki kom till Sverige på olika vägar, men ungefär samtidigt. Aila berättar: ”Vi 
kom nog ungefär samtidigt 1970, Jyrki till Olofström och jag till Göteborg – eller egent-
ligen till Surte, men där bodde jag bara några månader. Jag kom som alla andra, tänkte 
jobba ett par år här och sedan återvända till Finland. I början bodde jag som inneboende 
hos min dåvarande pojkväns kusin från februari till maj. Sen flyttade vi till Gårdsten. 
Det var i dom första husen som blev färdiga på Salviagatan. Det var ju fortfarande som 
en byggarbetsplats.”

Jyrki: ”Jag studerade matematik på Helsingfors universitet och kom till Volvo i 
Olofström för att sommarjobba. Men sommarjobbet blev något längre. Detta var på 
sommaren 1970. Jag stannade nästan i ett år. Under min studietid i Helsingfors hade 
jag bott som inackorderad i en så kallad pigkammare med en egen ingång. Volvo hade 
även egna bostäder i Olofström, men jag bodde som inackorderad hos en äldre kvin-
na. När jag sen året efter flyttade till Göteborg, var det inga problem med att hitta en 
bostad. På den tiden fanns det gott om tomma lägenheter här i Göteborg, eftersom det 
redan fanns färdiga hus via miljonprogrammet. Jag fick en bostad samma dag som jag 
gick in på bostadsförmedlingen. Först flyttade jag till Siriusgatan i Bergsjön. Därifrån 
flyttade jag till Tuve. Och där bodde jag med min dåvarande flickvän. Men sen träffa-
des Aila och jag och vi flyttade ihop. Det är för drygt 40 år sedan. Och gifta har vi varit 
i 41 år. Det fanns gott om insatslägenheter på den tiden och dom var billiga. Vår första 
gemensamma insats i Tuve kostade 10 000 kronor 1975.”

Aila fortsätter: ”Det bodde ju, och bor fortfarande, många finländare i Tuve. Även 
dottern flyttade tillbaka dit. Hon bodde tidigare i Mölndal, men flyttade tillbaka. Hon 
är en av dom sista som gick i finsk klass och hon har fortfarande kompisar där.

Först var jag tio år på Volvo. Sen började jag studera. Vi var en sån där finsk liga, som 
man sa, där på Volvo. Jag var väldigt stolt, när jag kom dit bland gamla gubbar. Dom 
trodde att jag hade kommit dit för att koka kaffe. Men det gjorde jag inte, det blev dom 
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snart varse. Dom kallade mig för ’svarta eländet’. Företagets gubbar sa, att hon har alltid 
ett extra kort i ärmen vid förhandlingar.”

Aila var den första finska kvinnan i måleriets gruppstyrelse och hon blev vice ord-
förande. Senare började hon studera, tog högskoleexamen och fortsatte med andra 
uppdrag. 

Familjens egna hem

Aila: ”När jag sen träffade Jyrki, flyttade vi till Tuve. Vi bodde tre månader i en hyreslä-
genhet, men köpte sen en insats i Tuve. Och efter några år köpte vi en villa på Grästu-
vevägen. Det är en gammal väg som leder till Tuve, nära Grimbo. Där bodde vi, vad kan 
det ha varit, i femton år. Än idag, när vi pratar om det, kan vi säga, att det var då när vi 
bodde hemma. Egentligen var det ett stort kapitel i vårt liv, både före och efter.

Där bodde vi i femton år, och även barnen brukar säga att det var vårt hem. Dottern 
var ett år gammal när vi flyttade dit. Hon kan inte ens minnas att vi skulle bott någon 
annanstans.”

Vad var det för faktorer som gjorde att det kändes mest som ett hem?
Aila funderar en stund och fortsätter:
”Kanske var det det, att det var ett eget hus och att vi hade en egen gård. Jag minns, 

hur det var när vi hade flyttat dit och jag låg på soffan i vardagsrummet och såg hur 
björkarnas skuggor rörde sig i taket. Då tänkte jag att de är mina björkar! Allting kändes 
som att det var vårt eget. Visst hade vi även innan bott i en lägenhet som vi ägde, men 
det var i ett flervåningshus. Här hade barnen sina lekplatser i skogen bakom huset. 
Tomten var riktigt stor och det ingick även lite skog. Barnen hade sina egna kojor där. 
Fortfarande flera år efteråt, när jag gick där, såg jag hur dom hade grävt en riktig grund, 
nästan en meter djup. Och varje gång en stekpanna eller kaffekanna var försvunnen 
visste jag var jag kunde hitta den. Där fanns allt möjligt. Dom hade inrett sina kojor, 
och kunde till och med övernatta där ibland.

I min barndom hade jag bott på landet, men vi flyttade ofta på grund av min fars 
arbete, så att jag hade ingen egentlig fast punkt i Finland. Vi bodde på många orter i 
Österbotten, sen bodde jag i Karleby och Helsingfors. Så att jag vet inte riktigt var jag 
kommer ifrån.

Men det var ett mycket gammalt hus, och det var alldeles för stort, 250 kvadrat, och 
man hade behövt renovera så mycket. Man borde haft mera pengar. Det hade behövts 
en grävmaskin till att göra i ordning trädgården. Den hade helt förvildats. Där fanns 
gamla fruktträd och bärbuskar, ingen som helst ordning. Jag tänkte sätta upp en skylt 
där det står: ’Naturskyddsområde’.

Det hade krävts enormt mycket pengar för att få ordning på den, den var, vad det nu 
var, på 2500 kvadratmeter, den där tomten. Sen flyttade pojkarna hemifrån, bara dottern 
var kvar. Vi sålde huset 1994. Inte har vi längtat dit efteråt. Det var det skedet i livet.”
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Jyrki lägger till: ”Visst kändes det väl lite konstigt i början.” Aila fortsätter: ”I början 
kändes det tråkigt, att det var andra människor som flyttade in i vårt hem. Men inte 
tog det sådär jättelång tid.”

En bostad i centrum – en dröm som har gått i uppfyllelse

Aila: ”Sen flyttade vi till en hyresbostad i Tuve. Vår målsättning var hela tiden att få en 
lägenhet i centrum. Det var meningen att bara bo några månader i Tuve, men det blev 
några år istället, medan vi köade hit till centrala stan. Och här har vi nu bott i 16 år. 
Det var inte lätt att komma hit och det var därför boendet i Tuve förlängdes, eftersom 
vi fick vänta på lägenhet i många år. Inte heller hade det lyckats om vi inte hade bott i 
samma bostadsbolags lägenhet i Tuve, det gjorde att vi kunde ställa oss i kö för samma 
bolag. Det var så det gick till då, varje bostadsbolag hade en egen kö.

Det var tre stycken som hade köat längre än vi och som hade rätt att ta bostaden 
före oss, men av någon anledning ville dom inte. Helt plötsligt fick vi veta, att vi kan få 
den om vi vill. Och jag hade ju inte ens varit här. Bara sett var den låg utifrån. Inte hel-
ler tänkte jag då på, om det fanns nån balkong eller inte, bara vi får komma hit. Jyrki 
var här och ringde till mig på jobbet. Han sa, att det ser trevligt ut, men rummen är lite 
konstiga till formen, en del av väggarna är sneda. Huset var byggt 1972.

Här hos oss är det här lilla rummet och köket raka, men sovrummet och vardags-
rummet är helt sneda. Inte stör det egentligen, men vi märkte, när vi tänkte skaffa en 
hörnsoffa, att det inte gick, det finns ju inga med 44 graders vinkel. När flytten till cen-
trum ordnade sig började en ny fas.”

Jag samtalar med Aila och Jyrki i deras hem i Göteborg, ett flervåningshus som 
ligger i stadens historiska centrumkärna. I grannkvarteren finns fortfarande många 
förvaltningsbyggnader, men en del av de gamla stads- och förvaltningsbyggnaderna 
har förvandlats till bostäder. Området ägs av det kommunala Bostadsbolaget och bo-
städerna är hyreslägenheter.

Ailas och Jyrkis bostad omfattar tre rum, ett kök och en balkong. Balkongen öppnar 
sig mot innergården, där det finns skyddade gemensamhetsgrupper till de boendes 
förfogande.

Aila: ”Det är förvånansvärt lugnt här för att vara i centrum. Så centralt det kan bli. 
Västra Nordstan tillhör Göteborgs äldsta områden. Merparten av de boende är äldre 
människor.”

Hur är det med Finland, åker ni dit någon gång? ”Till begravningar”, säger Jyrki och 
Aila tillägger: ”Jag var nu i somras på en begravning och på ett släktmöte för ett par 
år sen. Det är allt. Men visst har vi besökt Finland. I början när barnen var små, var vi 
i Finland varje sommar. Min far hade en sommarstuga i Mellersta Finland och Jyrkis 
föräldrar hade en stuga på en ö i Villmanstrand, på farfars ö. Så var det, till Finland på 
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sommaren, så fort jobbet slutade. Bilen stod färdigpackad, när sista arbetsdagen började 
och antingen på fredagkväll eller lördagmorgon begav vi oss till Finland.

Under dom första åren fanns det även tankar på att flytta tillbaka till Finland, 
men sen blev det solklart, att det blir aldrig av. Vi hade blivit svenska medborgare och 
barnen hade vuxit upp här och gått i skola här. Byte av nationalitet berodde närmast 
på att sönerna började närma sig värnpliktsåldern, men dom ville inte göra lumpen i 
Finland. Annars hade vi lika gärna kunnat vara finska medborgare. Men då bestämde 
vi oss för att hela familjen skaffar svenskt medborgarskap. Om någon i Göteborg frågar 
var vi kommer ifrån, så naturligtvis kommer vi från Finland. Men om vi är utomlands 
och nån frågar var vi kommer ifrån, då måste vi tänka efter, är det Finland eller Sverige. 
Men om nån frågar var ditt hem är nånstans, då är svaret Göteborg.”

Resor ut i världen i stället för till Finland

”När sedan denna fruktansvärda förändring skedde, vår katastrof, att vår vuxna son dog, 
bestämde vi oss för att inte fira jul. Därefter kom en ny fas i livet. Vi började resa. Då när 
vi slutade besöka Finland, började vi åka till Bulgarien om somrarna. Vi var alltid på sam-
ma ställe. Bodde i samma rum. Det var ett par som hade det där värdshuset. Dom hade 
bara sex rum. Och nu när vi har slutat att åka dit, är det barnen med sina familjer som 
åker dit. Ägarna har blivit våra goda vänner. Även i övrigt har vi rest mycket. Vi räknade 
en gång att vi har besökt över 30 länder. Vi åkte alltid bort över julen. I Marocko var vi 
med våra vuxna barn flera gånger under julen. Men nu, när det har kommit barnbarn, 
har julen kommit tillbaka, till och med galnare än tidigare.”

En aspekt på boendet får man av Ailas och Jyrkis beskrivning av ett ställe som de 
har besökt i Turkiet. ”Människor bor i grottor som är grävda i sandsten. Där kan det vara 
ända upp till tolv våningar under jorden. Även vi gick neråt några våningar, dock inte 
tolv. Temperaturen i grottorna är 18 grader året runt. Oavsett om det är sommar eller 
vinter, om det är varmt eller hett utomhus. Det är orsaken till att folk inte vill flytta 
därifrån, eftersom temperaturen är lagom. Rummen är ganska stora och när familjen 
växer, gräver man mer. I dessa underjordiska grottor finns även hotell, men jag skulle 
nog inte vilja bo i dom”, säger Aila.

När jag frågar om den nuvarande boendeformen är en dröm som har gått i upp-
fyllelse, svarar Aila och Jyrki med en mun: ”Drömmen har varit att bo i Göteborgs cen-
trum och i något varmt land, dock inte i Turkiet. I ett skede tänkte vi till och med på 
Marocko. Om någon för tio år sedan hade sagt att jag kommer att bo i Turkiet, hade jag 
aldrig nånsin trott på detta. Trots att jag inte är fördomsfull, hade jag ändå fördomar 
mot Turkiet. Det beror på att vi hade bott så mycket i Bulgarien. Bulgarerna tänker inte 
nödvändigtvis särskilt goda tankar om Turkiet och turkarna, eftersom landet har varit 
under turkiskt välde. Men vi har absolut helt och hållet omvärderat vår uppfattning 
om Turkiet. Det är inte alls vad dessa fördomar ger sken av.”
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Har det då aldrig funnits någon tanke på att återvända till Finland? ”Nej, nej”, sva-
rar båda.

”Vi ville ju uttryckligen till värmen. Vintern är så tråkig här. Fast vi är ju här nästan 
mitt i vintern, eftersom vi tillbringar julen här. Då är vi här i två månader. Men ibland 
kan man ju åka nån annanstans. Nu när man har tid, så kunde man ju exempelvis åka 
till Karibien igen”, drömmer Aila. Resan till Kuba har varit utöver allt annat, minns båda.

I Ailas och Jyrkis hem finns föremål med anknytning till Turkiet, till exempel lam-
por. Jag frågar om de har tagit viktiga föremål till Turkiet härifrån? ”Fotografierna, bil-
derna på barnbarnen följer med”, säger Jyrki. ”Där finns det bara bilder på barnbarnen 
på väggarna, men ingenting annat”, tillägger Aila.

I sitt läraryrke i Göteborgstrakten var Aila Ruuskanen en medveten spridare av 
finsk kultur. Under flera år lyckades hon med att få hela sin skola att delta i ett ståtligt 
Kalevala-skådespel. Till exempel byggde man flertal kanteler på slöjdlektionerna. På 
väggen i hemmet finns det fortfarande två stycken femsträngade kanteler. Kanske hit-
tar de sin väg till Turkiet. Vid dörren står även en gammal träkärna, som har gått i arv 
i släkten sedan 1700-talet.

Aila funderar på sitt förhållande till Finland: ”När jag är i Sverige är jag finsk, när 
jag åker till Finland, omvandlas jag helt plötsligt till svensk. Man anser mig vara svensk. 
Mitt i Bottenviken är jag varken det ena eller det andra. Inte heller är det finska språ-
ket detsamma. Speciellt ungdomar pratar på ett helt annat sätt, dom har till och med 
en annan melodi i sitt tal. Men visst har jag mina rötter i Finland. Jag vet att jag aldrig 
kommer att bli svensk, jag har alltid den här accenten, när jag pratar. Jag är en sverige-
finne. Jag har vant mig vid tanken, att jag är en sverigefinne.”

Jyrki resonerar: ”Inte längtar jag till Finland. Ingen av oss har sina föräldrar i livet 
längre. Visst finns det ju syskon, men inte har jag något behov att flytta dit. Och inte 
heller är Finland längre det Finland, vi en gång lämnade.” 

Aila Ruuskanen f.1950, Kinnula Jyrki Ruuskanen f. 1943, Villmanstrand (Lappeenranta)
Till Sverige 1970   Till Sverige 1970
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7. Slutsatser, varifrån kom 
man – vart hamnade man

Jag har följt några finländare i Göteborg i deras fotspår sedan de som unga – en av dem 
var rentav bebis – flyttade till Sverige och Göteborg under 1960–1970-talen. Alla var 
födda i Finland. Tarmo flyttade visserligen med sina föräldrar när han var tre månader 
gammal, så några egna minnen från hemmet i Finland har han inte.

De flesta av dessa finländare hade ett barndomshem i Finland som var ett hus, en 
lantgård, ett frontmannahus eller ett egnahemshus vid en småbrukargård. I några fall 
hade hemmet byggts tillsammans med familjen. Föräldrarna var jordbrukare eller små-
brukare, ibland arbetare eller hantverkare. Merparten, tjugo personer, hade därmed växt 
upp i familjens eget hus på landsbygden. Av dem som hade växt upp i en stad bodde 
sex i föräldrarnas ägandebostad, tre i en hyreslägenhet. Detta motsvarar verkligheten 
i efterkrigstidens Finland väl, speciellt på landsbygden. Familjen ägde bostaden och 
hade ofta även själv byggt huset med ”egen mannakraft”. Till detta hade Finlands bo-
sättningspolitik sporrat på 1940–1950-talen. (Lujanen 2004, 338–339)

De som hade lämnat sina barndomshem redan före flytten till Sverige, bodde i all-
mänhet som inackorderade i tillväxtcentrum, tätorter eller städer. Bostaden var ofta 
anknuten till arbetsplatsen. Några flickor skötte barn i familjer, och bodde även hos dem. 
Det kunde handla om släktingar eller bekanta. Det var inte alltid självklart att få ett eget 
rum. Några var på annan ort för att studera och bodde antingen som inackorderade el-
ler i studentbostäder. De flesta hade fortfarande en anknytning till barndomshemmet. 
De som hade familj bodde i en hyresbostad, som kunde ha koppling till arbetsplatsen, 
även om det inte direkt var en tjänstebostad. Salmes familj i Åbo hade en ägd bostad, 
varifrån man flyttade till Sverige. (Salme Paasonen) De som var ensamstående bodde 
ofta ihop med sina tjejkompisar eller syskon. Boendet var av tillfällig karaktär: hyres-
boendet var osäkert och uppsägningsskyddet var slumpartat. 

I boendet under Finlandstiden fanns en tydlig skillnad mellan dem som hade egen 
familj och de som var ensamstående. De som hade familjer var lite äldre, de utan famil-
jer kunde till och med vara minderåriga. Man kunde till exempel direkt efter skolan 
börja som barnflicka hos släktingar. De minderåriga pojkarna bodde hos sina föräldrar 
före flytten till Sverige. 

Vid tidpunkten för flytten till Sverige hade elva av mina intervjuobjekt familj. De-
ras flytt var ofta även planerad. Det var vanligt att familjens far först åkte ensam och 
ordnade både jobb och bostad, och att resten av familjen kom när detta hade ordnats. 
Flyttlasset innefattade då åtminstone ett avskalat hushåll med sina serviser, sänglin-
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Karta 2. De intervjuades hemorter i Finland.
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nen och möbler. Milja berättar att deras familj ordnade en auktion i Finland innan 
de åkte, så alla saker kom inte med. Salme berättar att hon till och med hade tvättat 
mattorna före avfärd och även numrerat flyttlådorna noggrant. De flesta packade så 
mycket som fick plats i en combibil eller personbil. Det var inte ovanligt att bilen gick 
sönder under resan, kanske på grund av övervikt.Inte heller ensamstående flyttade 
ensamma. Många åkte med en bekant eller släkting, eller flyttade till en bekant eller 
släkting som redan bodde i Sverige. Få kom alldeles ensamma. Även de hade på förhand 
någon fast punkt i Sverige. De ensamståendes beslut att flytta kunde komma nog så 
tvärt. Man åkte tillsammans med kompisar eller släktingar eller lockades att åka med av 
bekanta som redan bodde i Sverige. Man tog bara med de allra nödvändigaste sakerna 
och kläderna, det som rymdes i en resväska. Man hade ingen planer för någon bostad. 
Det flesta hade inga planer på att stanna i Sverige vid tidpunkten för avfärden, vilket 
delvis förklarar varför man inte hade så mycket saker med sig. Många kom direkt från 
barndomshemmet, vilket gjorde att man inte hade så många personliga ägodelar. Och 
i det fall det fanns sådana, var det lätt att lämna dem till föräldrarna. Jag var förvånad 
över att så många var så unga, till och med minderåriga. Av de ensamkommande var 
sex personer under 18 år.

Mina intervjuobjekts flyttresor påminner mycket om Hanna Snellmans och Jari 
Kuosmanens beskrivningar. Vilja till omväxling, nyfikenhet och äventyrslust var star-
timpulser för många av flyttarna. Att skaffa arbete tillhörde dock de första uppgifterna 
i det nya landet, även om inte arbetet hade varit den egentliga orsaken till flytten. Från 
kompisar hörde man om förhållandena i Sverige och ofta åkte man även tillsammans 
med dem. Släkt och bekanta som redan bodde i Sverige kunde då hjälpa den nyinflyt-
tade att komma igång. (Kuosmanen 2001, 93–; Snellman 2003,103–)

Varifrån tak över huvudet?

Det kan verka överraskande att de flesta inte hade vetskap om bostadssituationen när 
de flyttade till Sverige, trots att det fortfarande på 1960-talet rådde stor bostadsbrist i 
Sverige. Som jag tidigare konstaterade, så hade i allmänhet familjerna en bostad klar, 
eftersom familjefadern hade flyttat tidigare för att ordna ett hem åt familjen. Å andra si-
dan erbjöd företagen någon form av härbärge så snart arbetsplatsen var klar. Merparten 
bodde dock hos bekanta eller släktingar till en början. Detta ansåg man vara naturligt.

I Sverige rådde en stor bostadsbrist från 1940-talet ända fram till miljonprogram-
met 1965. Företagen hade upptäckt att det inte går att få arbetskraft utifrån, om man 
inte erbjuder dem en bostad. Tjänstebostäderna kunde vara mycket olika. Bostaden 
hade inte alltid anknytning till anställningen, även om man hade fått den via arbets-
platsen. Många av bostäderna låg i rivningshus i Haga, Olskroken och Gamlestaden. De 
var kompisbostäder, där ett ungkarlsgäng bodde tillsammans. I Gamlestadens fabriker 
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jobbade många kvinnor. Unga flickor fick ofta en gemensam bostad. Några av dem som 
jag intervjuade hade först jobbat i textilfabriker i Borås, där det fanns separata boenden 
för kvinnor. Där fanns till och med övervakare så att männen inte kunde komma på 
besök. Om man bildade familj eller var i ett fast förhållande, var man tvungen att flytta 
och skaffa en bostad på annat håll. (Sisko Halonen)

Stora arbetsgivare hade speciella bostadsbaracker som var till för att logera arbe-
tare. I Göteborg minns man fortfarande den så kallade italienska kolonin, en grupp 
bostadsbaracker som byggdes när SKF på 1960-talet hämtade ett antal italienska ar-
betare till sina fabriker i Gamlestaden. I dessa baracker bodde senare även finländare. 
Eriksbergs varv hade två bostadsbåtar som var förtöjda vid älvstranden och användes 
som bostäder åt arbetarna. (Lamér 2015, 136) Barackerna låg ofta 

i närheten av fabrikerna. Arvo minns sin tid i Skövde, där det i anslutning till Volvos 
fabriker fanns tre stycken baracker där det nästan enbart bodde finländare. Även Unto 
bodde tillsammans med sin bror i en barack i Mellansverige, innan han flyttade till Gö-
teborg. Det fanns skillnader mellan barackerna: i vissa fanns det en- eller tvåmansrum, 
andra hade även större sovsalar. Sänglinnen byttes regelbundet och på några ställen 
kunde man även bli serverad morgongröt. Boendekostnaderna var inte höga. Oftast 
drogs de av direkt från lönen. Det bodde enbart män i barackerna. (Arvo Kiviniemi, 
Unto Moilanen)

Även en hel familj kunde få en bostad via arbetsgivaren. Den kunde vara väl så an-
språkslös, men så småningom kunde man flytta till en större, som Hilkka minns. En 
tjänstebostad kunde vara lönsam för arbetsgivaren. Både Leevi och Salme berättar hur 
Volvo styrde anställda med familjer mot större bostäder och höjde samtidigt hyran 
rejält. (Hilkka Hakala, Leevi Immonen, Salme Paasonen) 

Kompisen lämnas inte i knipa

Merparten av nykomlingarna, över hälften – det vill säga 15 – av mina intervjuobjekt 
bosatte sig först hos bekanta eller släktingar. Tio personer fick en bostad direkt via ar-
betsgivaren, två bosatte sig på hotell och två hos sina egna föräldrar.

Tabell 3. Första bostaden i Sverige.

Hos bekanta/släkt 15

Via arbetsplatsen 10

Hotell 2

Egen familj 2

Totalt 29



– 141 –

Att bosätta sig hos bekanta och släktingar var redan från början avsett att vara en 
tillfällig lösning. Avsikten var att flytta så fort man hade fått arbete. De flesta flyttade 
redan efter några veckor. Finländarnas eget nätverk bidrog till att de hittade en bostad 
i början. (Snellman 2003, 169-)

Ensamstående hade oftast med sig enbart sina personliga tillhörigheter. Varken 
sänglinne eller sängkläder hade man. Även i det avseendet var det ändamålsenligt att 
härbärgera sig hos bekanta. Sovplatsen kunde vara en madrass på golvet, eller att man 
bäddade provisoriskt i soffan i vardagsrummet. Kari fick sin första bostad hos en tjej-
kusin, där han fick sova i bäddsoffan i vardagsrummet. Just en bäddsoffa tillhörde de 
första investeringarna i finska hushåll. Men det var inte alls så att familjen själv skulle 
sova där, utan gästerna och tillfälliga boende. (Kari Aro, Unto Moilanen)

Milja minns även hur deras familj var mottagare när de hade fått en egen 
bostad:

Och nu kan vi tala om att det var mycket folk. Från Finland kom min morbror och 
andra släktingar och bekanta. Oj, hördu, vi var nog många, folk kom och gick. Det kom 
bekanta och vi fick hjälpa dom, visa runt ute på stan, det var myndigheter och många 
andra ställen där man skulle vara med. Jag tog Arja och Anneli till Volvo och likaså Sep-
po-pojken som började jobba där. (Milja Oksman) 

Milja erbjöd inte enbart en bostad, utan hjälpte de nykomna på alla sätt i början.
De som kom från Finland kunde kanske vara välkomna även av en annan anled-

ning. På detta sätt lindrades värdfamiljens hemlängtan, när de fick höra nyheter från 
hemtrakten eller åtminstone från Finland. Då fanns det ju inget internet, alla hade inte 
ens telefon, och mobiltelefonen var ett okänt begrepp.

Hanna Snellman har i sin forskning kring flyttarna från Lappland upptäckt, hur 
finländarnas nätverk hjälpte nykomlingar vid starten. Man behövde inte vara släk-
tingar eller ens bekanta. Finskheten i sig räckte. ”En landsmans första tid i den nya 
omgivningen underlättades.” (Snellman 2003, 130–) Detta framgår tydligt även i mina 
intervjupersoners berättelser. En bostad kunde dock ordna sig även via en svensk ar-
betskamrat, såsom Nappi minns. (Nappi Jouko Olsén) 

Eftersom det var brist på bostäder, kunde en bostad ordna sig om man betalade 
svart. Flera av mina intervjuobjekt har erfarenheter av den så kallade tröskelpengen. 
Man pratade inte alltid om en direkt betalning, utan en ersättning som man fick 
betala för bostadens utrustning, som kunde vara skenbar och som inte motsvara-
de storleken på tröskelpengen. Det väsentliga var att ersättningen betalades svart, 
utan kvitto. 

Tillfällighetsboendet kunde även vara i en längre period, till och med i åratal. Man 
bodde i en kompisbostad, inackorderad eller i en bostad via arbetsgivaren, som inte 
alltid behövde vara en barack. Det kunde även vara flera flyttningar. Till en början var 
bostäderna åtminstone delvis möblerade. Inredning blev aktuellt först när man flyttade 
till en lägenhet i ett flervåningshus.
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En egen bostad

Det första egna hyreskontraktet var den fjärde eller femte bostaden i boendekarriären, i 
några fall redan den tredje, i andra fall först den sjätte eller ännu senare. Dessförinnan 
hade man hunnit bo tillfälligt i många bostäder och i många olika kombinationer, dock 
oftast med andra finnar. Ett eget hyreskontrakt och en egen lägenhet blev aktuellt först 
när man hade hittat en livskamrat, man flyttade ihop och började bilda familj. Av dem 
jag intervjuade, var 21 sådana, alltså mer än två tredjedelar. Det kanske var ett första 
steg till att bli hemmastadd, dock inte ännu ett medvetet stadgande. 

Det första barnets födelse påskyndade behovet av en egen bostad. I Göteborg un-
derlättades bostadsbristen först när miljonprogramshus började bli färdiga i slutet av 
60-talet. De som hade familjer flyttade då från halvmoderna, rivningshotade bostäder 
till nya flervåningshus och till nya förorter. Först bodde man kanske i en tvåa, men när 
antalet barn ökade skaffade man en större lägenhet. Många berättar om flytten till en 
splitterny lägenhet, där målarfärgen knappt hade hunnit torka. Hyresvärden var oftast 
kommunal, eller som man sa, ett allmännyttigt bostadsbolag, som i samma stadsdel 
förvaltade stora områden med flervåningshus. Inom samma bolag var det smidigt att 
flytta till en annan lägenhet, eftersom den nya bostaden kunde ligga på samma gata 
eller till och med i samma hus. 

Ett varierat hyresboende fortsatte i många fall i flera år. Några stannade troget i sam-
ma stadsdel, några flyttade från ett område till ett annat. De flesta bodde fortfarande i 
Göteborgs olika förorter, där det fanns gott om hyreslägenheter till buds. 

Ägandebostad

Alla mina intervjuobjekt, utom ett, har i något skede av sitt vuxna liv bott, eller bor 
fortfarande i en ägandebostad. Några bor i en bostadsrätt och några i ett radhus eller 
i en villa. Före det egna huset har man oftast bott i en bostadsrätt, men det finns även 
undantag. Några har gått direkt från hyresrätten till att bli husägare.

I Sverige är det tryggt att bo i en allmännyttig hyresrätt. Hyreskontraktet gäller så 
länge man betalar sin hyra. Varför har i så fall så många skaffat en ägandebostad? I några 
fall kan anledningen vara att hyreshuset förvandlades till en bostadsrätt. Fenomenet 
spred sig på 1980-talet och har fortsatt sedan dess. En orsak kan vara att hyran stiger 
på grund av reparationer i huset, vilket innebär att boendekostnaderna ökar märkbart. 
Men kan det också vara så, att vi finnar har ett behov av att äga vår bostad? I Finland 
har detta varit eftersträvansvärt och även bostadspolitiken har uppmuntrat till det.

Enligt Leevi har ett eget hus varit många finnars dröm. Inte heller är det enbart en 
dröm, utan en realitet. I svensk bostadspolitik har tonvikten legat på hyresboende. I 
praktiken måste man köa för en bostad, speciellt om man vill ha den i ett visst område, 
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som Aila berättade. Även Leevis erfarenheter av sina arbetskamrater på Volvo är lika-
dana. Man kan ha ställt sig i en bostadskö redan som 15-åring. Tio år senare har man 
lyckats få den önskade bostaden. Till detta har inte många som flyttat från Finland haft 
någon möjlighet, inte heller tillräckligt stor kunskap. (Leevi Immonen, Aila Ruuskanen)

Etnologen Magnus Mörck, som har forskat i göteborgarnas boendekarriärer, konsta-
terar att även den svenska arbetarbefolkningen ofta vill ha en villa eller ett radhus, men 
man förhalar dess anskaffande eftersom man inte litar på sin ekonomiska bärighet. 
Det egna huset skaffar man ofta först när barnen redan är på väg att flytta hemifrån. 
Den inhemska befolkningen har en fördel i de befintliga nätverken. I släkten eller be-
kantskapskretsen kan det finnas en målare eller murare som hjälper till med husbygget 
eller reparationerna. (Mörck 1997, 47, 229)

På basis av mina intervjuer verkar det som att finnarna är modigare. Man skaffar 
ett hus redan när barnen är i skolåldern. De finska föräldrarna kan ha högre inkomster, 
eftersom båda oftast är heltidsarbetande, ofta inom industrin där lönerna är högre. 
Många har även extrajobb eller snickrar själva. Många berättar hur man har köpt ett 
hus i dåligt skick och hur man har renoverat det efterhand. Renovering höll man ju 
på med hela tiden, minns någon. I renoveringen fick man hjälp av andra finnar. Här 
ersätter finnarnas nätverk den inhemska befolkningens släktband. (Seija Epäilys, Erkki 
Hiltunen, Martta Wermundsén, Pirkko Honkavaara)

Även husets läge är viktigt. De flesta av mina intervjuobjekt började leta efter ett 
hus i samma område där de redan bodde. En betydelsefull anledning till detta var bar-
nens skolgång eller barnomsorg. (Meeri Aro, Arvo Kiviniemi) Ett annat skäl var priset. 
Fastighetspriserna har skiftat från tid till tid och skillnaderna har varit stora även 
mellan olika bostadsområden. Husets kondition är en faktor och det är många som 
har skaffat ett hus med renoveringsbehov. Många har även byggt till, eller åtminstone 
byggt en bastu, som ofta saknas i svenska hus. Man köper kanske en sommarstuga som 
man sedan efter behov renoverar och bygger ut till en åretruntbostad.

Ibland kan man köpa en villa i grannkommunen, speciellt om man skaffar huset 
efter att barnen har flyttat hemifrån. Så gjorde Arvo och Lempi samt Meeri och Kari. För 
båda paren är huset redan det andra i ordningen. En viktig faktor för det nya husets 
läge är att de vuxna barnen bor i närheten, och när man blir äldre är det också viktigt 
med ett hus som är i ett plan, eftersom många har nedsatt rörelseförmåga. (Arvo ja 
Lempi Kiviniemi, Meeri ja Kari Aro)

En villa betyder varaktighet för de flesta. Många av mina intervjuobjekt hade bott i 
ett hus i årtionden. Salme i över 50 år (fram till sin död 2017). Orsaken till att man avstår 
från ett hus är ofta skilsmässa. Livskamratens död påverkar inte på samma sätt. Efter att 
ha blivit ensamma behåller många sitt hus, trots att barnen redan har flyttat hemifrån. 

Det är också intressant att notera, att när man flyttade in i en hyreslägenhet beto-
nade man konditionen på bostaden. Många poängterade att flervåningshuset var nytt 
eller nyrenoverat. Villan däremot var ofta i behov av renovering, eller så ville man byg-
ga till. Naturligtvis är det även de ekonomiska faktorerna som påverkar dessa beslut.
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Statusområdena

Att skaffa sig en egen bostad eller ett eget hus är åtminstone på ett undermedvetet 
plan ett tecken på varaktighet. Man har stadgat sig i Sverige, även om man ännu inte 
riktigt bejakar detta. Var skaffar man sig då sin ägandebostad eller sitt hus? Tidigare 
har jag nämnt betydelsen av ett bekant bostadsområde. I Göteborg, såsom i många 
storstäder, finns det tydliga ojämlikheter mellan bostadsområdena. Vill man medvetet 
skaffa en bostad i ett så kallat allmänt uppskattat område?Av en händelse, medan jag 
håller på att skriva om detta, är det en stor artikel om kommunalpolitikernas bostads-
områden i Göteborg i den lokala tidningen Göteborgs-Posten. Sverige har nyligen haft 
val och man konstaterar i tidningen att de nya ledamöterna i kommunfullmäktige 
mestadels bor i stadens centrum. Man undviker förorter. ”Lundby, Majorna–Linné och 
Askim–Frölunda–Högsbo är kommunalpolitikernas vanligaste bostadsområden. 
Utsatta områden är däremot vita fläckar på kartan.” (Göteborgs-Posten, 25.10.2018)

Mina intervjuobjekt bor däremot mestadels i Bergsjön-Kortedala-området, i Bi-
skopsgården eller i Angered. I dessa områden bor knappt några av kommunens be-
slutsfattare. Många finländare flyttade till dessa nya förorter från centrums halvmo-
derna bostäder, så fort det var färdigbyggt i de nya områdena. En tydlig trend var att 
man först flyttade in i en tvåa. När familjestorleken växte flyttade man in i en större 
lägenhet i samma område. I dessa områden skaffade man även en ny ägandebostad, 
en insats/bostadsrätt. Även när man letade efter ett eget hus, var det samma faktorer 
som var avgörande. Vid husvalet var det dessutom väsentligt att det var möjligt att 
bygga en bastu i huset.

Ett tungt skäl till att stanna i samma område var barnens skola eller möjligheten 
till barnomsorg. Det var viktigt för många att barnet hade en finskspråkig dagmamma 
eller att det i skolan fanns undervisning på finska. Och undervisning på finska hade 
man ordnat i just de områden där det bodde finnar under 1970–1980-talen. (Karttunen 
1993, 89–99)

Eftersom alla mina intervjuobjekt nuförtiden är pensionärer (2018), har några gjort 
sig av med sin bostadsrätt och flyttat in i en hyresrätt, dock fortfarande i samma eller 
intilliggande område. Familjens interna förändringar har påverkat bostadsstorleken. 
Barnens flytt till eget eller en skilsmässa har påskyndat beslutet att flytta. Även en egen 
sjukdom, till exempel en begränsad rörelseförmåga på äldre dagar, påverkar flytten. 

Av mina intervjuobjekt bodde fyra i det finska seniorhuset Akaciagården, som 
ligger i Gårdsten. Detta femvåningshus är beläget i en förort där det tidigare bodde 
mycket finnar. Numera har dock befolkningen förändrats rejält. Den närskola, där 
merparten av eleverna var finska på 1980-talet, är numera somaliernas skola. Även 
den finska folkhögskolan har blivit mångkulturell. På gångavstånd finns Iltatähti, 
som är ett dagcenter för finska pensionärer. Merparten av stambesökarna kommer 
från seniorhuset. Några inflyttade till Akaciagården har haft fördomar mot Gårdsten, 
men de berättar nu, att de efter att ha bekantat sig med huset har ändrat sig och nu-
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mera trivs bra där. Dit har man sökt sig medvetet i takt med en stigande ålder. Några 
bor ensamma, några i ett parförhållande, men där, bland grannarna med samma 
språk, upplever man en viss gemenskap och en trygghet. (Anki Pettersson, Gårdstens 
bostäder, telefonintervju 31.5.2018)

Centrumets dragningskraft

Bara tre av dem som jag intervjuade ville bo i centrum. Jyrki och Aila, ett äkta par, hade 
efter att ha sålt sin villa först gjort en taktisk flytt in i det kommunala bostadsbolagets 
hyreslägenhet och därigenom, efter flera års köande, lyckats få tillgång till en lägenhet 
i centrum. ”Det var meningen att bo bara några månader i Tuve, men det blev till några 
år istället, medan vi köade hit till centrala stan”, berättar Aila. Det var inte lätt att kom-
ma till centrum. På den tiden hade varje bostadsbolag en egen kö, och om man sedan 
gammalt bodde i bolagets hyreslägenhet hade man möjlighet att få en bostad i ett 
annat område, i det här fallet i ett populärt område i stadens centrum. Visserligen fick 
de köa för sin bostad i flera år. Att skaffa en bostadsrätt i centrum hade ingen av mina 
intervjuobjekt som målsättning. Ett realistiskt förhållningssätt, eftersom prisnivån har 
stigit kraftigt, speciellt under de senaste åren. (Aila och Jyrki Ruuskanen)

Många hade dock erfarenhet av att bo centralt under sina första år. På 1960–1970-ta-
len fanns det förmånliga halvmoderna bostäder tillgängliga i rivningshus i Haga, 
Olskroken och Gamlestaden. Minnena från dem kanske inte har lockat intervjuobjekten 
tillbaka till centrum. Med undantag av Haga, som de som bott där minns med vemod. 
Såväl Liisa som Matti hade gärna stannat kvar i Haga, men huset de bodde i var under 
rivningshot. Det ena revs dock aldrig, utan totalrenoverades. Ingendera har senare 
försökt att flytta tillbaka till Haga. (Liisa Sabell, Matti Harju)

Det verkar som att finnarna följde samma beteendemodell som svenskarna. Enligt 
Magnus Mörcks forskning trivs den akademiska medelklassen bäst i centrum, när däre-
mot arbetarbefolkning väljer sina bostäder i förorter, gärna i närheten av sina tidigare 
hemorter. (Mörck 1997, 46, 186)

De personer som jag träffade lyfter fram områdets lugn och närheten till natu-
ren som viktiga komponenter för trivseln. Miljonprogramsområdena byggdes från 
början i tidigare obebodda områden, så att naturen var nära och skogen bakom hör-
net. Husen är glest belägna och trafiklederna går precis utanför gårdsplanen. Detta 
motsvarar väl 1960-talets idé om ett bra boende. Möjligheterna att påverka det egna 
boende var det ingen som lyfte fram. Det väsentliga var, att bostäderna motsvarade 
familjens behov. Grannarna var man ytligt bekant med. Det flesta av mina intervju-
objekt bodde i områden där det även bodde många andra finnar. Det faktum att det 
i området bor andra finnar tycks inte i sig ha betydelse. Indirekt betyder det dock att 
det i dessa områden finns mer finskspråkig service, tillexempel finskspråkig barn-
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omsorg och skolundervisning. I några fall skulle man kunna dra slutsatsen, även om 
det inte sägs rent ut, att det ökade antalet andra invandrare kunde vara en orsak till 
att man flyttar från området.

Stugan – en fritidsbostad

Den traditionella uppfattningen är att sverigefinska industriarbetare vill ha en så lång 
semester som möjligt, för att kunna tillbringa den lediga tiden i Finland. Så var det nog 
i början. Detta framgår i min egen intervjubok Tung metall. (Lamér 2015) Detta framgår 
även i Hanna Snellmans Salla-forskning. (Snellman 2003, 230) Under de första åren reste 
man till hemtrakterna på semestern och bodde hos släktingar. Ett eget fritidsboende 
skaffade man först senare. Det är dock ganska få som har skaffat sig en stuga i Finland.

 Jag hade antagit att många skulle ha en stuga i Finland, men till min förvåning har 
de flesta en sommarbostad i Sverige. Hälften av mina intervjuobjekt har varit, eller är 
fortfarande, stugägare. Elva stycken har en stuga i Sverige, tre stycken i Finland. Det finns 
ytterligare en som har haft en stuga i Finland, men har gjort sig av med den. Eftersom 
mina intervjuobjekt är pensionärer, är det många som har möjlighet att vistas läng-
re perioder i stugan, inte enbart på semestern. Det är även vanligt att man tillbringar 

Bild 13. Haga har genomgått en metamorfos i och med renoveringen av gamla landshövdingehus. Bild: 
Jukka Tuominen.
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julhelgen i stugan. Stugan är för många även en samlingsplats för släkten. Där träffar 
man barn och barnbarn som bor i Sverige. Till fritidssysslorna hör bärplockning och 
fiske. Många har även en trädgård. Stugan är ett andningshål, säger Inkeri, som vid sin 
stuga har stora blomsterplanteringar. (Inkeri Suomela) I verkligheten har stugan blivit 
en andra bostad. Där tillbringar man fritiden – inte enbart semestern, som man under 
den första tiden tillbringade i Finland. Därför är det viktigt att stugan ligger nära stads-
bostaden. En stuga i Sverige betyder färre Finlandsresor och ett förstärkt förhållande till 
den nya hemtrakten. Stugorna i Sverige ligger nära Göteborg, bara en har fritidsbostad 
i Småland. Stugorna i Finland är belägna i barndomstrakterna, i parens, eller åtmins-
tone, i den ena partnerns hembygd.

Men är platsen för stugan i Sverige trots allt vald med finska kriterier, liknar den 
inte en hel del det välbekanta finska sjölandskapet? Göteborg är beläget vid ett stort 
hav och har en stor skärgård. Ingen av de finnar som jag har träffat har en stuga som 
ligger i skärgården eller över huvud taget i anslutning till havet. Stugan ligger vid en 
insjö; Mjörn, Anten eller vid en mindre näraliggande sjö. Stugplatsen har man ofta hit-
tat i närheten av samma sjö där man tidigare har tältat och fiskat under veckosluten. 
Omgivningen påminner om ett finskt sjölandskap. Och fisket är en viktig stugsyssla 
för många. I sjön, som ligger i närheten av stugan, fångar man insjöfisk – sådant hittar 
man inte i fiskdiskarna i en havskuststad.

Några av mina intervjupersoner har gjort sig av med stugan antingen på grund av 
åldern eller av andra skäl. Ett par har skaffat en andra bostad i Turkiet, en person har 
bott långa tider på Kanarieöarna. Många har haft en dröm att under pensionärsåren 
flytta till värmen i söder, men drömmen har blivit ouppfylld. Ett par konstaterar, att nu 
när man inte längre har stugan , kan man vistas längre perioder utomlands. Utlandsre-
sorna är mycket riktigt en hobby för många under pensionstiden. Många vistas längre 
perioder speciellt i varma länder. Några återvänder ständigt till samma plats. En fast 
bostad eller ett eget ställe skaffar man dock inte i utlandet. Det kan ha varit en dröm, 
men inte blivit av, när hälsan har försvagats.

Elva av mina intervjuobjekt äger både en stuga och en villa. Dessutom äger fyra 
stycken, eller har ägt, en stuga samtidigt som de ägt en lägenhet i staden. I detta avse-
ende avviker finnar från svenskar. Enligt Magnus Mörcks forskningar har inte svenska 
arbetare råd att samtidigt skaffa en villa och en stuga, utan de äger endera. (Mörck 1997, 
47) När det gäller finnarna har de skaffat stugan antingen före eller efter villan. Något 
tydligt mönster finns inte. Stugmöjligheten har snarare dykt upp av en händelse.

På bastuns lavar hemma…

En bastu hör till en finsk stuga. Bastun bygger man ofta före huvudbyggnaden och 
andra möjliga byggnader. Man kan till och med konstatera, att man skaffar stugan 



– 148 –

för att få en bastu. Så resonerar Hanna Snellman i sin Salla-forskning. Enligt henne är 
sommarstugan i praktiken lika med en bastu. (Snellman 2003, 177)

Om man vill hitta en tydlig skillnad mellan en finsk och svensk fritidsbostad, så är 
det bastun. Vid en svensk stuga är en bastu ett undantag. Jag har besökt sommarstu-
gan, eller ”torpet” som det ofta kallas, hos många svenska bekanta. Varje gång är mitt 
förstagångsintryck det samma. Inom gårdsplanen finns det flera byggnader utöver 
huvudbyggnaden, men det är någonting som fattas. Det finns ingen bastu. Några har 
funderat på att bygga en bastu, men det har aldrig blivit av.

Alla de finnar som jag har intervjuat som bor i villa, har byggt en bastu i huset om 
det inte tidigare har funnits någon. Även vid den hussammanslutning i Turkiet, där ett 
av paren har en bostad, finns det en bastu. Och ett bastuaggregat som man kan skopa 
vatten på. Även några av dem som har flyttat in i en hyresbostad, betonar vikten av 
bastun som en betydelsefull faktor som har påverkat flyttbeslutet. Ett viktigt lockbete 
vid seniorhuset Akaciagården är just en bastu som finns i huset.

För nästan alla som har flyttat till Sverige har en bastu varit det första man har letat 
efter. Delvis kan detta förklaras med att det i bostaden inte fanns några möjligheter 
att tvätta sig. Man använde antingen en bastu på arbetsplatsen eller en allmän bastu. 
Sådana fanns det speciellt i anslutning till simhallar. Visserligen var dessa en besvikelse 
för många, det gick inte att skopa vatten på stenar. Även beteendet på lavarna skiljde 
sig från det som en finländare var van vid. Man satt där och läste tidningar samt åt 
medhavd mat. Till exempel hade Jouko Olsén erfarenhet av bastun i Valhallabadet: han 
minns hur männen läste kvällstidningar på lavarna. 

Till en början bodde många i Gamlestaden, där det fanns halvmoderna bostäder. I 
närheten fanns Medborgarhusets bad, där det även fanns en allmän bastu. Där fanns 
till och med en finsk baderska. Även många stora arbetsplatser hade en bastu. Så var det 
på Volvo och varven, så som de intervjuade berättar. Några finska föreningar byggde ett 
eget klubbhus. Byggandet påskyndades av bastubehovet. Enligt Sverigefinska Riksför-
bundets 50-års jubileumsbok, var ett av de första besluten för en ny finsk förening att 
bygga en bastu. (Pekkala 2007, 142–145) I Göteborg är åtminstone Ka-Re-klubbens bastu 
fortfarande i bruk. I huset finns separata bastur för herrar och damer.

Bastun, eller avsaknaden av en bastu, var kanske den första, eller i alla fall den tyd-
ligaste kulturskillnaden mellan det finska och det svenska levnadssättet. Enligt Hanna 
Snellman var bastubadandet ändå inte något som man medvetet betonade som någon-
ting speciellt finskt, utan det var en självklarhet. (Snellman 2003,177)

Som sagt, i början var bastun nödvändig med tanke på hygienen, eftersom tvätt-
möjligheterna i bostaden var bristfälliga. I många av dåtidens svenska hus fanns det ett 
badrum i källaren där man kunde tvätta sig, men det var ändå inte riktigt tillräckligt för 
finländarna. Speciellt de som kom från landsbygden, upplevde att bastun var det enda 
rätta stället att rengöra sig på. Det hade man vant sig vid från barnsben. En möjlighet 
till bastubad, antingen i en egen eller en allmän bastu, var viktigt.
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Den finska forskaren Laura Seesmeri analyserar i sin avhandling (Seesmeri 2018) 
människornas bastuerfarenheter och konstaterar, att trots all sin vardaglighet väcker 
bastande tack vare känslor och sinnesupplevelser det förflutna till liv hos en människa. 
”Kommer du ihåg hur du i en sommarkväll vid bastustranden blir sittande kvar, bastu-
fräsch och känslosam, medan du lyssnar på storlommen och blickar över sjölandska-
pet? Eller hur frosten en vintrig bastukväll fick ditt basturena hår att frysa till under 
stjärnhimmeln och bet dig i näsan medan du skyndade in i huset? Sådana upplevelser 
stannar kvar i minnet och väcks åter till liv, gång efter annan, i det blida bastubadet”, 
funderar Seesmeri. (Laatikainen, Pirta 3/2018, 6) 

Hemmets gemensamma föremål och hembygden

Jag gjorde intervjuerna i människornas hem. Men framgår det att vi är i ett finskt hem 
i Sverige? Vi pratar finska eftersom vi vet att alla boende kan språket. Vi har ju kommit 
överens om intervjun på förhand. De som bor i hemmet har flyttat från Finland, bott 
länge i Sverige och är nu pensionärer. Många har bytt lägenhet flera gånger och hunnit 
skära ner på hemmets föremålssamling. Vad är det man har velat bevara?

Aarne har flyttat ofta och han säger ”att hemmet har alltid varit där dit man har 
flyttat”. I hallen har han renhorn och en lapplandskniv. (Aarne Kakkuri) Skapar dessa 
föremål från Finland en speciell hemkänsla? I bokhyllan i vardagsrummet finns famil-
jefoton. Familjens och släktens, barnens och barnbarnens bilder står framme i de flesta 
hemmen. Jouko visar sina fotografier på byrån: det första är föräldrarnas bröllopsfoto, 
det andra är en bild på syskonen och det tredje föreställer Jouko i marinkårsuniform. 
”Dom är de enda minnena från Finland: fotografierna och plånboken.” (Jouko Olsen) 
Aila och Jyrki har tagit med sig fotografier på sina barn och barnbarn till sitt hem i 
Turkiet. (Aila och Jyrki Ruuskanen)

I bokhyllans glasvitrin finns, vid sidan av både finsk- och svenskspråkiga böcker, 
minnessaker, men även en ansenlig mängd finskt glas. Detta har man genom åren ta-
git med sig från Finland och det har man även skaffat på lokala loppmarknader här. 
Där finns bland annat mariskålar och muminmuggar samt Iittalas ljuslyktor. Relativt 
många av de personer som jag träffade är flitiga loppisbesökare. Är det månne speciellt 
finska föremål som man söker på loppmarknader? Det kan nog vara så!

Från Finland kommer spinnrocken och smörkärnan, som finns i några hem. Även 
olika traditionella väggtextilier, som rya, rana och dubbelväv är framme. Föremål från 
Lappland, som lapplandskniven, renhorn och andra souvenirer från Lappland hälsar 
gästen välkommen redan i hallen. I sin Salla-forskning hade Hanna Snellman lagt 
märke till, som hon kallar det, ett hemma-altare: ”…nästan i varje hem hos de intervju-
ade fanns det en framträdande plats, där man hade samlat souvenirer från Lappland.” 
(Snellman 2003, 178)
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Några har ärvt föremål, som även kan förknippas med något minne. Milja pekar 
på en gräddkanna i porslin som står på fikabordet – det enda föremål som räddades 
undan krigets härjningar. (Milja Oksman) Salme kan vid kaffebordet berätta, hur ett 
med djupa gravyrer dekorerat kakfat i glas hade varit en 18-års present till hennes mor 
av hennes fästman som avled i inbördeskriget. (Salme Paasonen)

Det är en sak som fäster sig i örat i många sverigefinska hem. När jag stiger in hörs 
det finsk musik någonstans ifrån. När jag frågar var det kommer ifrån, kommer det 
fram att många har internetförbindelse till Finlands radio, ofta till en kommersiell 
lokalradio i den gamla hembygden. Där spelar man finsk musik. Hilkka berättar om 
ljudbilden i sitt hem: ”Speciellt roligt är det att lyssna på gammal musik, dottern har 
installerat alla kanaler.” (Hilkka Hakala) På tv kan det pågå ett idrottsreferat på finska 
Yle eller så har man kopplat Sveriges Radios finska kanal SR Sisuradio via tv:n.

Mina intervjupersoners livskamrat var, eller är, oftast finsk. Några har haft partners 
även från Sverige eller andra länder, men skulle det ha varit annorlunda att integrera 
sig då? Den här frågan togs inte upp separat. Jag frågade inte heller speciellt om språk-
kunskaperna, men svenskan blir språket i hemmet om partnern inte är finsk. (Virtala 
2012, 27) I samtalen kom det dock fram, att man behärskar svenska åtminstone så pass 
mycket att man klarar sig i vardagen, vilket naturligtvis är viktigt med tanke på integra-
tionen. Enligt Krister Björklunds forskning säger de som har bott länge i Sverige att de 
kan sämre svenska än de som har kommit senare, men trots detta säger de att de trivs 
bra i Sverige. (Björklund 2012, 56)

Men har sverigefinnarna försvenskats när Sverige har blivit deras hemland? Jag 
skulle nog inte säga så. Snarare får man intrycket av att hemmet har blivit ett litet Fin-
land, eller åtminstone delar av det. Många av de intervjuade, ungefär hälften, hittade 
jag via finska föreningar, men man måste komma ihåg att det bara är en liten del av 
sverigefinnarna som är knutna till finska föreningar. Den bild som intervjuerna ger 
kunde vara annorlunda, om flera personer än de som är aktiva i finska föreningar del-
tagit i intervjuerna. Finnarnas egna föreningar och aktiviteter är viktiga för många 
även i pensionsåldern. Eller framförallt just då. Via finsk dans har många lite äldre 
hittat en ny livskamrat.

Speciellt i början har de Finska föreningarna varit viktiga med tanke på integratio-
nen. Man bildade föreningar allteftersom det flyttade finländare till Sverige. Samvaro 
och danstillställningar intog en central roll. (Korkiasaari ja Tarkiainen 2000, 218–) Det 
bildades föreningar och det lades ner föreningar. På min arbetsplats på SR Radio Göte-
borg, räknade jag och min kollega att det inom vårt lyssnarområde i Göteborgstrakten 
fanns över 100 finska föreningar på 1980-talet.

Vid sin ankomst var finländarna unga, många ensamkommande var rent av min-
deråriga. Det fanns ett behov av att träffa andra finländare. Musikforskare Pekka Suuta-
ri har forskat i dansverksamheten bland göteborgsfinnar. Speciellt under de åren då 
stora mängder arbetskraftsinvandrare kom till Göteborg. Göteborgs dansverksamhet 
var livlig och det fanns många dansställen, och många finska föreningar föddes just 
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ur behovet att arrangera danser. (Suutari 2000, 56–) Även många av mina intervjuob-
jekt minns de finska danserna. Några var där för att hjälpa till, som Inkeri, som idag 
undrar vart ungdomarna har tagit vägen. (Inkeri Suomela) Många hittade sin blivande 
livskamrat via dansen.

Finlandshemmet i Göteborg, där även kyrkan hade verksamhet, var en mötes-
plats som många minns. Där kunde man spela olika slags spel och studera svenska. 
Finlandshemmet stängde sina dörrar på 1980-talet, när föreningarna hade fått egna 
sammanträdeslokaler.

Alla mina intervjuobjekt är födda i Finland. Deras barn är på ett helt annat sätt ”svens-
ka”, trots att några berättar att deras barn som vuxna har hittat det finska i sig och fört 
detta vidare även till sina egna barn. (Raija Hallikainen) Lotta Weckström har forskat i 

Bild 14. Före detta Finlandshemmet på Hvitfeldtsplatsen, där det på 1960-talet fanns aktiviteter för unga 
finländare. Bild: Jukka Tuominen.
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hur så kallade andra generationens finnar upplever det finska. Enligt hennes forskning 
har föräldrarna velat föra över det finska språket även till sina barn, visserligen med va-
rierande framgång. Andra generationens sverigefinnar är stolta över sin finska bakgrund, 
trots att de upplever sig vara mera svenska än finska. (Weckström 2011, 149 –)Kontakten 
med barn och barnbarn är viktig. Många har åtminstone ett barn som bor i närheten och 
som kan komma nästan dagligen för att hälsa på. Barn och barnbarn är också en viktig 
länk till det svenska samhället. De hjälper till med praktiska göromål, som till exempel 
apoteksärenden eller att tolka brev från myndigheterna, kanske även som stöd på läkar-
mottagningen för säkerhets skull, även om de egna kunskaperna i svenska skulle räcka till.

Växelverkan med andra än de egna familjemedlemmarna kan förstärka trivseln. 
Med grannarna har de flesta i princip inte annat umgänge än att man hälsar på varan-
dra. Man hälsar och växlar några ord. När barnen är små, är umgänget med grannarna 
livligare: ”Man kan hälsa på hos grannar ibland. I grannskapet bor ett par som fick en 
son samtidigt som vi fick vår förstfödde. Med dom har vi haft kontakt sen dess, alltså 
närmare 40 år.” (Raija Hallikainen)

I unga år var det studierna som öppnade många nya dörrar till det svenska sam-
hället. Språkkunskaperna förbättrades, vänkretsen vidgades och arbetstillfällena blev 
fler. Pensioneringen å sin sida kan ha betytt att man har minskat kontakterna med sina 
arbetskamrater, men speciellt männen håller kontakt även med sina forna arbetskam-
rater. (Lamér 2015, 226)

Sverige eller Finland, eller båda två

”Varför skulle man åka till Finland, när allt finns här”, sammanfattar Erkki, även om 
han i samma andetag lägger till att han fortfarande efter 40 år i Sverige inte vet om han 
ska återvända till Finland. Erkki är det ena av alla mina intervjuobjekt som inte helt 
slår bort tanken på att återvända till Finland. Det andra är Inkeri från Karlö, som säger 
sig vara en ”evig öbo”, trots att hon älskar Göteborg. Alla andra ger ett bestämt ”nej” som 
svar på frågan om de tänker flytta till Finland någon gång i framtiden.

Samtidigt måste man komma ihåg att en stor del av dem som har flyttat till Sverige 
har återvänt till Finland. Jouni Korkiasaari uppskattar, med hjälp av statistiken, att un-
gefär hälften av dem som flyttade till Sverige efter 1945 har återvänt. Han urskiljer två 
tydliga perioder då återflyttningen var som livligast. Den första var 1971–1974 och den 
andra började 1981 och fortsatte under nästan hela decenniet. Till exempel under åren 
1980–1998 flyttade närmare 100 000 finska medborgare från Sverige till Finland. Under 
samma period flyttade 78 000 till Sverige. (Korkiasaari ja Tarkiainen 2000, 473–474) Vad 
var det då som gjorde att man stannade i Sverige, trots att man bara hade “kommit på 
besök, och inte för att stanna”, såsom det populära uttrycket från Kai Hyttinens sång 
löd bland finnarna på 1970-talet.
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Jouni Korkiasaari resonerar kring hinder för återflytten, bland annat genom att 
konstatera att i början av 1960-talet var bostadsbristen i Finland ett stort hinder, lika-
så tillgången till arbete över huvud taget. Senare hinder enligt honom är den mentala 
anpassningen och praktiska omständigheter. Ett flyttbeslut är en stor sak. (Korkiasaari 
ja Tarkiainen 2000, 478–480)

Jag känner igen detta även hos mina intervjuobjekt. Hemlängtan har man känt 
under de första åren, då var det också många som återvände till Finland. Åren och 
integreringen har för sin del lindrat deras Finlandslängtan. Nästa gång de funderat 
på att flytta är när barnen varit på väg in i skolåldern. Några av dem har verkligen pla-
nerat att flytta till Finland. De har till och med skaffat ett arbete och bekantat sig med 
omständigheterna på den tilltänkta återflyttningsorten. Av olika anledningar har de 
dock ändå inte velat återvända. En arbetsplats hade de hittat, men lönen hade kanske 
varit lägre, och framförallt skulle de ha de fått pruta på boendenivån jämfört med det 
de redan hade vant sig vid i Sverige. (Eija och Unto Moilanen)

Av dem jag intervjuat har fyra män efter flytten till Sverige gjort militärtjänst i 
Finland, men sedan återvänt till Sverige – några omedelbart, andra senare. Det finns 
de som tidvis har varit i Finland för att ta hand om sina åldrande eller sjuka föräldrar. 
Detta beslut har varit tillfälligt redan från början. Två personer flyttade till sin hembygd 
i Finland, men återvände sedan till Sverige. Pirkko tog tjänstledigt från sitt arbete och 
åkte till bekanta i Finland för att hjälpa till på deras gård på landsbygden. ”Nog hade 
jag bekanta där, men jag trivdes inte.” (Pirkko Metsälä) Jouko flyttade som pensionär 
till sin hembygd i Kotka, men återvände senare till Sverige: ”Jag hittade inte ’det’ i Fin-
land.” (Jouko Olsén)

En tydlig vattendelare är gränsen mellan generationerna. När båda föräldrarna är 
borta, och när inte heller barndomshemmet finns kvar, åker man inte längre till Fin-
land och hembygden varje sommar, för att inte tala om att flytta dit för gott. Det som 
håller en kvar i Sverige är barnen och till syvende och sist barnbarnen – utan tvekan den 
viktigaste anledningen till att stanna kvar i Sverige. Några av mina intervjuobjekts för-
äldrar hade också flyttat till Sverige, så en stor del av släkten har flyttat hit allteftersom.

Vid sidan av familjen är det egna hemmet den viktigaste anledningen till att man 
stannat i Sverige. De flesta av mina intervjuobjekt ägde sin bostad eller hade ett eget 
hus. Ett hus där man hade bott i årtionden. Eller som Hilkka konstaterade: ”Vad skulle 
jag lämna hemmet för?” (Hilkka Hakala) På samma sätt resonerade ett intervjuobjekt i 
Irene Virtalas pensionärsundersökning. (Virtala 2012, 34) Dessutom har många ett som-
marställe i Sverige. När man skaffade huset eller stugan tänkte man kanske inte på att 
de kommer att ge så starka band till Sverige att det blir övermäktigt att återvända till 
Finland. Man har kanske byggt eller renoverat huset och sommarstugan själv. Men det 
är intressant att konstatera, att trots att man har gjort sig av med huset eller stugan, 
känns det inte heller då aktuellt att flytta till Finland. Exempelvis konstaterar Milja och 
Pekka, att när de hade sålt stugan hade de råd och möjlighet att resa utomlands och 
vistas längre perioder där. (Milja och Pekka Oksman) Till Sverige kom man oftast med 
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lätt bagage, men så småningom har antalet ägodelar ökat och man har tagit hit viktiga 
föremål även från Finland. Så som Kari konstaterade; man åkte med en tom resväska 
till Finland, men återvände med resväskan fullpackad. (Kari Aro)

Men Finland är trots allt en möjlighet. Där kan man exempelvis besöka ett spa eller 
hyra en stuga. Det brukar många av intervjuobjekten göra. Några har även barn i Finland, 
som de brukar besöka. Samtidigt är det många som konstaterar att Finland har föränd-
rats. Det är inte samma land som man en gång lämnade. Trots att man inte längre har 
några nära släktingar kvar i Finland kan man ändå åka dit för rekreation och avnjuta 
kultur, till exempel Finlands många sommarevenemang. Av de ungdomar som Lotta 
Weckström har intervjuat var det någon som upplevde sig vara turist i Finland. (Weck-
ström 2011,127) Jag skulle kunna påstå att upplevelsen är densamma även för många 
pensionärer: man flyttade från Finland som ung, kanske direkt från hemorten, och på 
semestern återvände man med familjen till hembygden. Nu vill man även bekanta sig 
med det övriga Finland, utöver den gamla hemtrakten.

Men Sverige har blivit ett hem, som Liisa sammanfattar: 
“Jag älskar Finland och är finsk ända in i hjärteroten. Men jag älskar även Sverige 

och känner det i mitt hjärta. Sverige har gett mig tryggheten och stödet.” (Liisa Sabell)

Epilog – Fotspår

I Sverige anser man finnarna vara en tyst och osynlig minoritet. De finska föreningar-
nas aktiva medlemmar är första generationens sverigefinnar och huvudsakligen pen-
sionärer. Man hör sällan finska i det offentliga rummet nuförtiden. Bland Göteborgs 
gatunamn finns det inget som påminner om de finska arbetskraftsinvandrarna. Euro-
pagården, där många har bott en gång i tiden, är inte ett officiellt namn. 

Men någonting finns det. På gaveln av ett flervåningshus i betong finns en mural-
målning som täcker hela väggen. Målningen är gjord av en sverigefinsk konstnär som 
är uppväxt i Bergsjön. Bostadsbolaget Familjebostäder som förvaltar många av Berg-
sjöns hyresfastigheter, har velat göra en ansiktslyftning i området. Ett synligt exempel 
är väggmålningen ”Rubin” som är en beställning av Tony ”Rubin” Sjöman, en göteborgs-
finsk muralkonstnär som numera bor i New York. Huset, vars gavel målningen täcker, 
är beläget på Saturnusgatan och i det huset har Tonys far bott.

Målningen är en hedersbetygelse åt fadern. Tony säger att det är av honom han har 
ärvt sin konstnärliga talang. ”Pappa var en bättre tecknare än jag, men nu när jag har 
fått måla den där väggen, känns det som att cirkeln är sluten”, säger Tony.

Så här berättar Tony om sina känslor när han återvände från New York för att måla i 
Bergsjön: ”Det var en helt surrealistisk känsla. Jag hade flugit från New York till Landvet-
ter, jag hyrde en bil och körde direkt till en bekant färghandel för att köpa färg. Det var 
midsommarafton, vilket jag naturligtvis inte hade tänkt på, man firar ju inte midsommar 



– 155 –

i NY. Färghandeln var stängd, allting var stängt. Jag körde till Bergsjön, till gårdsplanen 
vid det hus där vi hade bott och där jag som barn hade spelat fotboll. Instinktivt tittade 
jag upp mot fars gamla fönster. På sin tid hade han målat dit en seriefigur, Katten Gustaf. 
Den var verkligen fin, min pappa var en skickligare tecknare än vad jag är.”

Efter helgen började Tony måla gaveln på Saturnusgatan 2. Där finns nu en mural-
målning som är typisk för Tony, huvudsakligen i olika nyanser av grått. I mitten finns 
en kopparfärgad cirkel. ”Kopparfärg finns med i alla mina verk nuförtiden, det är mitt 
signum. Jag målade under tio dagar i Bergsjön och då fanns det gott om tid att tänka. 
Återvända till barndomen och barndomsminnen.”

Vad är det då som Tony minns från sin barndoms Bergsjön? 
” För oss barn var Bergsjön den bästa tänkbara miljön”, säger Tony, vars egen son 

växer upp på Manhattan. ”Det var nära till naturen och sjön. Det fanns kullar och berg. 
Det fanns helt fantastiska lekplatser där. Där på vår gårdsplan fanns en lekplats som 
såg precis ut som ett ufo. Och där fanns en rutschkana i aluminium och dess kanter var 
gjorda av helt slätt aluminium och på dom målade jag – eller klottrade – min första 
graffiti”, minns Tony. ”När den där rutschkanan i aluminium senare sågades av, började 
jag förstå, att egentligen var det ju ett konstverk.”

Tonys formspråk är avskalat. Det har skett förändringar i färgskalan. Tony berättar 
att han skalar av sina målningar allt eftersom. ”Det gör jag omedvetet. Det centrala i 

Bild 15. Muralmålning på en husgavel på Saturnusgatan i Bergsjön. Bild: Jukka Tuominen.
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min färgskala är grått, några pastellnyanser och kopparfärg. Det gråa kommer kanske 
ifrån barndomens gråa betongväggar, som kändes fula då. Nu uppskattar jag grått, jag 
har omvandlat det till någonting positivt, jag tycker att grått är vackert. Bergsjöns på-
verkan finns med undermedvetet. I min bok placerade layoutaren ett foto på en spår-
vagnshållplats i Bergsjön intill min målning. Det är märkligt hur mycket likheter det 
finns mellan dem. Spårvagnshållplatsen har tydligen varit en inspirationskälla utan att 
jag har varit medveten om det.” (Sjöman, Almqvist 2016) Med målningen på husgaveln 
på Saturnusgatan i Bergsjön blev en cirkel sluten: spår av handens arbete på huset där 
fadern hade bott. (Tony Sjöman: intervju 8.2.2019)
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Ordlista
talspråk finska svenska
altaani  terassi altan
bustadspaviljonki asuntoparakki bostadspaviljong
bunde  maanviljelijä bonde
Femman Nordstan-kauppakeskus Nordstans köpcentrum
fiikkahetki kahvituokio fika
gillestuuga takkahuone gillestuga
halvmoderni puolimoderni halvmodern
insatsi  asumisoikeusasunto insats
insatsilegenheetti asumisoikeushuoneisto insatslägenhet
jättemyyssig kodikas jättemysig
koija maja koja
kontrahti sopimus kontrakt
meklari  kiinteistövälittäjä mäklare
mööpeli  kaluste möbel
passa på nu käyttää tilaisuutta hyväkseen  passa på
pentry  keittokomero, -nurkkaus pentry
potaattismarkkinat perunamarkkinat potatismarknad
pyykkibaari  pikapesula tvättbar
renoveerata kunnostaa/korjata renovera
skoolata skoolata skola
skumppa sampanja/kuohuviini mousserande vin
slänga parakkirivi huslänga, barack
stoorhandlata  tehdä viikko-ostokset storhandla
svarta elände kiusanhenki svarta elände
varvi telakka varv
vienerbröödi  viineri wienerbröd
viceväärdi talonmies, isännöitsijä  vicevärd
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Bilaga
Intervjufrågorna: 

Barndomshemmet i Finland, hur bodde man där?
Vart flyttade du därifrån allra först?
 när
 varför
Från vilken slags bostad flyttade du hit till Sverige?
 Vad tog du med dig
Första bostaden i Sverige
 hur fick du bostaden (var det via arbetet)
 vilka svårigheter fanns det med att få bostad
Hur har boendet ordnat sig sedan
Vilka faktorer har varit viktiga vid skaffandet av bostad
 läget
 kostnaderna
 storleken
Tänker du stanna i din nuvarande bostad eller planerar du att flytta
Idealbostaden
När kände du att detta är ditt hem
 Vad var det som bidrog till känslan
Ett hem i Finland eller Sverige
Drömmer du om/Planerar du att flytta till Finland
 Varför/Varför inte
Finns det någonting i ditt hem som fortfarande påminner om Finland
 Föremål från Finland
Har du provat på att bo i Finland
 Varför flyttade du tillbaka till Sverige
Hur mycket påverkar omgivningen boendet
Grannarna, har du kontakt med grannarna
Om du skulle flytta en gång till, till vilken slags bostad skulle det vara
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