
Øst-Karelen 



 Øst-Karelen og ”Fortsettelseskrigen” 1941-1944 

 Kort om frimerkeutgavene for Øst-Karelen 

 Det er alltid filatelister! 

 De første poststedene blir opprettet  

 Flere poststeder blir opprettet  

 Posttransporten 

 Jernbanepostekspedisjoner 

 Litt om Feltposten 

 Nederlaget 

 

 



 Er de områdene som Finland erobret fra Sovjet. 
 

 Befolkning: ”Finskettede” ca 36.000 (Kareler, Finske, 
Ingermannlendinger, Vepser, Estere m.v. 

 Ca 54.000 var i hovedsak russer men også ukrainere 
 Mange av de 54.000 ble internert av finnene, og plassert i egne 

leire! 
 
  

Områdene som Finland tapte i 
vinterkrigen 1939-40 er ikke å regne 

som  Øst-Karelen 
 

 



 Tapet av store deler av Finsk Karelen i vinterkrigen ink 
byen Viborg, Sortavalla og Kexholm til Sovjet. 

 

 Nasjonalistiske strømninger i Finland. 

 

 Sympatier for Tyskland.  

 

 Drømmen om ”Storfinland” helt til Hvitesjøen. 

 



 10 juli 1941: Den Karelske Arme rykker inn i 
Ladogakarelen 

 100.000 mann rykker mot Ladogas nordlige bredd 

 22. august 1941: Den Karelske Arme står ved den gamle 
riksgrensen nord for Ladoga 

 22 august-2 september: Viborg blir gjenerobret, finske 
styrker er ved den gamle riksgrensen på det Karelske 
nes 

 

 

 





 4. september 1941: Den Karelsk Arme rykker inn i Øst-
Karelen mellom Ladoga og Onega mot elva Svir. 

 7. september: Finske Fortropper når Svir. 
 7. september -1. oktober: Framrykking forsetter, og finske 

tropper krysser elva Svir og etablerer et brohode på 
vestsiden. 

 1. oktober: Sovjetisk Karelen sin hovedstad, Petroskoi, blir 
tatt. Nytt navn Äänislinna. 

 Tyskland ønsker at finnene forsetter vestover fra Svir for å 
møte den tyske Armegruppe Nord ved Leningrad. Avvist av 
Finland. 

 6. desember 1941: Karhumäki (Poventsa) i nordre Øst-
Karelen blir tatt av Finland. Stillingskrigen tar over. 
 



 Første utgaven ble utgitt 1. oktober 1941 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men noen filatelister var usikre på hvor de skulle brukes! 



 Andre utgave  

   som første men  

   med grønt overtrykk.  

   Utgitt 1. oktober  

   1941 

 Tredje og fjerde 

    utgave: Overtrykk 

    på ”Mannerheim”  

    og ”Ryti” merker.  

    Utgitt 20. februar  

    1942.  

 



 Utgitt 1. mars 1943, eget merke med tilleggsverdi 

 Totalt 28 merker + varianter på første, tredje og fjerde 
utgave. Store opplag. Pga stor interesse fra samlere 

 Merkene ble også godtatt brukt i Finland 

 

 



 Aunus (Aunuksenlinna fra 1943), Vitele og Vieljärvi ble 
opprett 1. oktober 1941 





 Totalt ble det opprettet 51 poststeder 

 2 hovedpostkontor, Aunus og Äänislinna 

 10  postkontor: Vitele, Vieljärvi, Repola, Teru, 
Soutjärvi, Kontupohja, Karhumäki, Suurlahti, Lisma 
og Paatene 

 1 underpostkontor (Äänislinna 1) 

 28 brevhus klasse 1  

 10 brevhus klasse 2 

 Opprettet i perioden fra 1. oktober 1941 til 1. april 1944 

 





 De to siste brevhus ble opprettet 1. april 1944. Ca 2 ½ 
måned før tilbaketrekningen! (Vilka og Kinnas) 













 Jernbanen både innen området, og til Finland. 

 Egne ”Postbussruter” som gikk daglig. 6 ulike ruter. 

  

 

 

 

 

 

 ”Landpostbud”.  16 ulike ruter. F.eks en rute fra Aunus på 15 
km. 6 x pr uke. Lønn for landpostbudet pr mnd 800 mark. 

 Nærmest fronten var det feltpost både til soldater og sivile. 



 3 strekninger hadde egen postekspedisjon.  

 Matkaselkä  (Finland) – Äänislinna. Postvogn nr 49 og 
retur Postvogn nr 50. Fra 10. juni 1942 

 Aunuksenlinna (Aunus) – Matkaselkä. Postvogn nr 14 
og retur nr 13.  (P.VAUNU 13 P. VAGN) Fra 1. mars 1943 

 Äänislinna – Karhumäki – Äänislinna  (POSTILJ.V. Ä-
K POSTILJ.KUP) 



Postvogn nr 50 til DK 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Fra Karhumäki til  

                                                                 Änislinna (A-K) 

 



 Äänislinna Filatelistforening ble opprettet 4. april 1943 

 Grunnleggerne var alle finske offiserer. Kontingent 70 
mark. Siste møte ble holdt 14. juni 1944 i Äänislinna 

 

 

 

 

 

 
Filatelistisk forsendelse (utsnitt) adr til sekretær Parmi 

 

 



 En lang rekke feltpost- 

   kontor  var i virksomhet i ØK 

 Kjent 26 ulike feltpostnr. 

 Finnes både frankertog ufrankert 

 Ulike stempler for feltpost  

 Feltpostkontoret nr 12 var i virk- 

    somhet ved Kiestinki i nordre del 

    av ØK. Firmakonvolutt fra firma 

    nær Arkangelsk! 

 

 

 



 Det deltok svært mange svensker i kampene i ØK men også danske og 
norske frivillige deltok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltpostkontor Nr 38 fra dansk frivillig ved Svirfronten. Hilsen hjem 



 Og så her rek, verdi, følgebrev osv, og utenlandsbrev 



 Juni 1944: Sovjet går til motangrep. På det Karelske nes 
starter artilleribombing som høres til Helsingfors, 270 km 
borte. 

 20 juni 1944: Viborg blir erobret. Storoffensiv mot Øst-
Karelen ved Svir 

 10. juli: Finske tropper trekker seg gradvis tilbake fra Øst-
Karelen, og til nye stillinger vest for den gamle riksgrensen. 

 2. september: Riksdagen godkjenner de Sovjetiske 
fredsbetingelser og Finland bryter med Tyskland 

 4. september: Kl 7.00 om morgenen opphører kampene 



 De fleste poststedene stenges fra 16 til 30. juni 1944 
etter hvert som evakueringen skjer. 

 

 Siste poststed som blir stengt er Kontokki, 6. 
september. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finsk postkort fra Øst-Karelen sendt som feltpostkort av 
Sovjetisk soldat i Øst-Karelen 13. august 1944. Via 
Leningrad for sensur, før videresending til Gorky. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Brev til DK fra Feltpostkontoret nr 38. Fra Svir (Kuujärvi) 

 



Baksiden 

 

 



 Egen samling 

 Facitkataloger 

 Opplysninger fra det Finske Postmuseet 

 Penti Kopsa: ”Itä - Karjalan Posti 1941-1944 
(Helsingfors 1995) og deler av hans bok om Finsk 
Feltpost 

 Ojala Juho: ”Øst-Karelen 1941-1944” Upublisert manus 

 Diverse artikler i ulike tidskrifter 

 Diverse internettsider 

 

 



Takk for jeg fikk låne tiden din i 
denne time! 

 
PS: Har du noe fra Øst-Karelen 

liggende som kan være av interesse 
for meg, så håper jeg på kontakt! 

odkvinne@online.no 
 

 


