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Text och foto Carl-Henrik Larsson

I november 1939 anfölls det på papperet militärt underlägsna Finland
av jätten Sovjet. Det som Stalin hade räknat med skulle bli en lätt 
seger, visade sig istället bli en utdragen kamp med en enorm man -

spillan för Sovjets del. Vi skall här följa de finska soldaternas heroiska
kamp i snön, och illustrerar med några av de få frimärken som finns

kopplade till ämnet.

F
inland som blev själv-

ständig nation 1917 ef -

ter Tsarrysslands kol-

laps i och med oktoberrevo -

lutionen, hade genomgått

ett verkligt elddop under

åren fram till d
et ryska an-

fallet i november 1939. 

Året efter att självstän-

digheten 1917 utropats ut-

bröt inbördeskriget mellan

”de vita” (stödda av den

kon  servativa senaten) och

”de röda” (socialdemokra-

terna med stöd från bolsje-

vikerna i Ryssland och rys-

ka soldater som inte läm-

nat landet).  

Inbördeskriget eskalera -

de när de röda upprättade

och utropade en egen socia -

listisk arbetarrepublik med

säte i Helsingfors, något

som fick till fö
ljd att den of-

ficiella senaten flydde till

Vasa. Inbördeskriget ut-
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På Sandudds begravningsplats i västra Helsingfors finns gravarna till
över 3 000 stupade finska soldater från vinterkriget (1939–40) och
fortsättningskriget (1941–44). På det s.k. hjältegravsområdet finns ock-
så Mannerheims grav. När man vandrar över det för övrigt mycket na-
tursköna området så kommer man krigets elände nära, På gravstenarna
kan man se att många av de stupade knappt hade fyllt tjugo år. Där finns
också en minnessten över de frivilliga norrmän som deltog, närmare
800. Dock kunde jag inte hitta någon minnessten över de 8 000 frivilliga
svenskar som kämpade på Finlands sida.

vecklades till ett mycket

blodigt krig där ingen av

sidorna var oskyldiga. Till

slut kunde de vitas militära

trupper under ledning av

Gustaf Mannerheim be -

mästra läget, men det kräv -

des tysk hjälp för att återta

Helsingfors. 

Efter krigsslutet inledde

de vita fruktansvärda mas-

sakrer på tillfå
ngatagna

motståndare, och uppskatt -

ningsvis så avrättades upp

mot 20 000 av de röda utan

någon mer ingående rätte -

gång. 
Inbördeskriget som skör -

➥

06_11:Layout 1  2012-01-24  16:11  Sida 7



Nazitysklands diktator Adolf Hitler visas här på ett frimärke utgivet 1941 i
Nationalgouvernementet (nazisternas namn för den tyskockuperade delen av
Polen). I september 1939 delade Hitler och Stalin upp Polen mellan sig, och
Hitler gick också med på Stalins krav om att de baltiska staterna skulle ingå i
den sovjetiska intressesfären, ett annat namn för en framtida införlivning i
unionen. Därmed var Finlands öde beseglat. Frimärket tryckt i fotogravyr.

Finlands överbefälhavare, se-
nare marskalk och president,
Carl Gustaf Emil Mannerheim
(1867–1951) är avbildad på det -
ta finska frimärke utgivet 1941.
Tryckmetoden är koppar tryck.
Mannerheim var innan kriget
mycket uppgiven över hur uselt
utrustat det finska försvaret var.
Men till skillnad mot Manner -
heim såg flertalet i regeringen
inte hotet från Sov jet som så
stort. Manner heim menade ock -
så att det var nödvändigt att gå
med på vissa av Sovjets krav
för att undvika krig.
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Statyn på Manner heimplatsen i
centrala Helsing fors med Manner -
heim till häst. Hans militära karriär
saknar motstycke. Efter ryska re-
volutionen deltog han i inbördes -
kriget i Finland där han ledde de
”vita” mot de ”röda”. En av orsa-
kerna till att Mannerheim lämnade
Ryssland efter kriget var att han
hatade kommunister. 

➥dade närmare 40 000 finlända-
res liv, sådde ett djup sår hos
befolkningen. En annan följd
blev att kommunistpartiet för-
bjöds i Finland. Rädslan för jät -
ten i öst levde kvar hos många
under mellankrigstiden, och
många finländare var överty-
gade om att Sovjet hade planer
på att återigen införliva Fin -
land, eller åtminstone göra lan -
det till en marionettstat. Sov -
jetskräcken minskade dock nå-
got när länderna 1932 ingick
en icke-aggressionspakt genom
vilken Finland än mer kunde
stärka sin neutralitet. 

Men alla, däribland Man ner -

heim, var inte övertygade om
att Sovjets fredliga linje skulle
bestå. 

En strålande militär karriär 
När man diskuterar modern
finsk historia, och i synnerhet
finska vinterkriget, är det omöj-
ligt att inte nämna Carl Gustaf
Emil Mannerheim (1867–1951).
Mannerheim, som för övrigt ta -
lade bättre svenska än finska,
började sin militära bana inom
det tsarryska kavalleriet och
han steg mycket snabbt i gra-
derna. Han lämnade den ryska
armén efter oktoberrevolutio-
nen med generallöjtnants grad,
och reste hem till Finland. Mest
beroende på att han avskydde
allt vad kommunism innebar. 

Efter inbördeskrigets utbrott
ledde han som överbefälhavare
den vita armén till seger. Men
senatens beslut att ta hjälp av
Tyskland blev emellertid för

mycket för Manner heim, som
begärde avsked från armén. 

Tysklands sammanbrott år
1918 innebar också att de tysk -
vänliga i Finlands senat av-
gick, vilket öppnade vägen för
Mannerheim som utsågs till
riksföreståndare, ett ämbete
han innehade i sju månader.
Under 1930-talet utsågs han
till fältmarskalk, försvarsrå-
dets ordförande samt överbe-
fälhavare om landet drabba-
des av krig. 

Som försvarsrådets ordför -
ande genomgick Manner heim
försvarsresurserna, och slut-
satsen var att armén inte skul-
le klara av ett försvarskrig.
Han begärde därför ytterligare
medel till försvaret, men re-
geringen under statsminister
Aimo Kaarlo Cajander (1879–
1943) nekade Manner heim det -
ta. 

Så när Sovjet 1939 ställde
krav på finska landområden,
menade Mannerheim att Fin -
land skulle gå med på de sovje-
tiska kraven för att undgå ett
anfall. Det var en linje som re-
geringen vägrade följa, efter-
som man ansåg att Sovjet inte
skulle nöja sig med de ställda
kraven. 

Mannerheim lämnade då in
sin avskedsansökan, men efter
det sovjetiska anfallet i novem -
ber samma år tillträdde Man -
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Detta frimärke utgivet 1941 och som tryckts i boktryck, visar Viborgs
slott i staden Viborg. Fästningen spelade under den svenska epoken
en nyckelroll i försvaret mot Ryssland, och även under 1900-talet ut-
gjorde stadens strategiska läge i förhållande till Leningrad en nagel i
ögat på Stalin. Viborg tillföll Sovjet i freden efter finska vinterkriget,
men återerövrades året efter under fortsättningskriget av finska trup -
per, därav denna utgåva. Tre år senare tågade Röda armén återigen
in i staden.

På denna utgåva från 1941 kan man se
när den finske presidenten Kallio (1873
–1940) i december 1940 tillsammans
med Mannerheim (t.v. på frimärket) in-
spekterar hederskompaniet på järn-
vägsstationen i Helsingfors. Bara någ-
ra minuter senare avlider han i en hjärt-
infarkt. Kallio som var president under
finska vinterkriget och tvingades gå
med på fredsavtalet med Sovjet, finns
idag som fotot visar, som staty i riks-
dagshusets park i Helsingfors. Fri mär -
ket har tryckts i koppartryck.
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➥

nerheim åter posten som över-
befälhavare. 

Finlands öde avgjort 
Finlands största problem ur
försvarssynpunkt var den 130
mil långa gränsen mot Sovjet.
Tack och lov var stora delar av
den svårforcerad med tyngre
for don på grund av tät skog och
många vattendrag. Ett anfall
ansågs därför med stör sta sä -
ker het först och främst ske via
Karelska näset, som under år-
hundraden varit ett militärstra -
tegiskt dilemma i förhållandet
med grannen i öster (för Sve -
rige före 1809). 

För att stärka försvaret på
denna front började finländar-
na under 1920-talet uppföra en
försvarslinje över näset, bestå -
ende av enklare bunkersys tem,
minfält, kulspruteposteringar
och skyttegravar. För svars lin -
jen fick namnet Man ner heim -
linjen i folkmun. 

På den sovjetiska sidan ut-
gjorde samma gräns också ett
problem. Enligt Stalins para-
noida världspolitiska bild, vil-
ken kanske inte alltid var ta-
gen ur luften, var det nödvän-
digt för landet att skaffa sig
buffertzoner mot fienden, i det -
ta fall främst Tyskland. Där -
med låg Polen och de baltiska
staterna illa till. 

Men även Finland räknades
in i den försvarspolitiska in-
tressesfären, eftersom en tysk

att gränsen skulle flyttas läng-
re bort från Leningrad. 

Den finska regeringen väg-
rade först att gå med på kra-
ven, men efter långdragna över -
läggningar mellan den finska
delegationen och den ryske ut-
rikesministern Molo tov bistådd
av Stalin, var man beredda på
att ge efter på några av punk-
terna. Stalin hade dock redan
bestämt sig för att anfalla Fin -
land, och all diplomati var där-
för överflödig.

Under denna turbulenta pe-
riod sökte den finska regering-
en utröna huruvida Sverige ak -
tivt skulle bidra med militära
enheter om Finland anfölls.
Frå gan var uppe i regeringen
men statsminister Per Albin
Hansson tvingades ge den fin-

armé mycket väl skulle kunna
anfalla Sovjet via Finland. 

Kort innan det tyska anfal-
let mot Polen i september 1939,
chockerades världen när Sta lin
och Hitler slöt en icke-aggres-
sionspakt, den så kallade Mo -
lo tov-Ribbentroppakten. 

I ett hemligt tillägg till pak-
ten delade Stalin och Hitler upp
Polen mellan sig, och de bal ti s -
ka staterna tillföll Sta lin. Där -
med var Finlands öde också be -
seglat. 

Bomberna föll över
Helsingfors
Den 1 september 1939 anföll
Nazityskland grannlandet Po -
len, och andra världskriget var
ett faktum. Lite mer än två
veckor senare, medan polack-
erna fortfarande kämpade tap-
pert, bröt den sovjetiska an-
fallsstyrkan in i landet öster -
ifrån. Delningen av Polen var
genomförd, och Sovjet började
genast ställa krav på de baltis-
ka länderna om att få statione-
ra trupper, flyg och marina en-
heter i området, krav som de
små länderna inte kunde neka
till. 

Kort därefter mottog reger-
ingen i Finland en lång lista på
sovjetiska krav, som bland an-
nat gick ut på att Finland skul-
le arrendera ut Hangö Udd un-
der trettio år, att de finska för-
svarsställningarna på Karel -
ska näset skulle förstöras samt
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Sovjetunionens ledare Josef Stalin är avbildad på detta östtyska frimärke ut-
givet 1954. I Stalins paranoida tankebanor utgjorde de omkringliggande sta-
terna ett hot mot Sovjet, om inte som direkt anfallande nationer så kanske
som uppmarschområde för fiendestater. Delningen av Polen 1939 och info-
gandet av de baltiska staterna i unionen samt kraven på att flytta gränsen på
Karelska näset, var ett sätt att skapa buffertzoner längs med Sovjets gräns.
Frimärket har tryckts i fotogravyr. 

Detta fina FDC med två spanande finska
sol dater i vinjetten, gavs ut 1990 till minne
av att det då var femtio år sedan vinterkri-
get slutade. Det vänstra frimärket är verkli-
gen symboliskt för vinterkriget då tempera-
turen ibland kunde gå ner mot 50 minusgra-
der. Det högra frimärket visar en krigsinva-
lid. Finland var innan kriget en av Europas
snabbast växande ekonomier. Kriget slog
dock den finska ekonomin i spill ror. Båda
frimärkena är tryckta i offset.
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➥

jetiska soldaterna oftast oträ-
nade. Från sovjetiskt håll var
man dessutom övertygad om
att det skulle bli en lätt seger,
och vissa höga kommunister
trodde också att det finska fol-
ket skulle se Röda armén som
en befriare, att det finska fol-
ket gladeligen skulle ansluta
sig till klasskampen. 

Den tungrodda sovjetiska ar -
mén var på grund av sin stor-
lek och de typer av fordon som
man hade, oftast beroende av
vägarna. Skogen och de många
sjöarna försvårade för anfallar -
na, men gjorde det desto enkla-
re för försvararna. 

Under den inledande fasen
verkade det som att anfallet
gick Sovjets väg, men snart
blev det stopp. I de evakuerade
byarna hade de finska solda-
terna barrikaderat sig, mine-
rat vägarna och placerat ut
krypskyttar. De sovjetiska en-
heterna fick ett chockartat mot -
tagande och manspillan blev
enorm, så även bland finlän-
darna. 

Den finska taktiken att med
mindre skidburna förband an-
falla de sovjetiska kolonnerna
som ofta var utsträckta, visade
sig mycket effektiv. Hade man
inte handgranater till hands

så använde man sig av bensin-
bomber, så kallade molotov-
cocktails. Efter utfört uppdrag
försvann anfallarna snabbt in i
skogen där de sovjetiska pan-
sarstyrkorna och de skidlösa
sovjetiska soldaterna inte kun-
de följa efter. 

I ett försök att splittra det
finländska folket tillsatte Sta -
lin en ny finsk regering i gräns -
byn Terijoki, den folkdemokra-
tiska regeringen, under ledning
av finländaren och kommunis-
ten Ville Kuusinen. Hela före-
taget blev ett fiasko eftersom
merparten av finländarna såg
det hela som ett skämt. 

Slaget vid Suomussalmi
Den sovjetiska framryckning-
en i söder stannade upp när
man nådde fram till Manner -
heimlinjens försvarsverk. De
sovjetiska befälen var överty-
gade om att försvarsverken var
ålderdomliga och lättforcera-
de. När det väl kamouflerade
finska artilleriet öppnade eld
tvingades de sovjetiska trup-
perna till reträtt. Även längre
norrut led Röda armén enorma
förluster. 

I ett försök att dela Finland
i två delar var den sovjetiska
planen att inta staden Uleå -
borg. Den sovjetiska styrkan
på nästan 45 000 soldater stop-
pades vid byn Suomussalmi av
en finländsk styrka som var
betydligt mycket mindre. De
hårda striderna rasade i områ-
det mellan den 7 december 1939

ländska regeringen ett nega-
tivt svar. 

På morgonen den 30 novem-
ber 1939 fällde sovjetiska flyg-
plan som var stationerade i Bal -
tikum, bomber över Helsing fors
och andra finska städer. Hu -
vud styrkan av Röda armén gick
samma morgon in över grän-
sen vid Karelska näset i söder,
och med mindre enheter läng-
re norröver. 

Ett chockartat mottagande
Vid tiden för anfallet var den
finländska försvarsmakten re -
jält numerärt underlägsen. Rö -
da armén gick in i Finland med
närmare en halv miljon man
understödda av 1 500 strids -
vagnar. Försvararna hade min -
dre än 200 000 man, och de led
dessutom brist på alla typer av
materiel. 

Utgången borde ha varit av-
gjord på förhand, men så lätt
skulle det inte bli för Sovjet.
Varför? 

Först och främst var de sov-
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sitt grannland.
Ett trettiotal av
dem kom al d -
rig hem. 

Dessutom 
skickades många finländska
barn till familjer runt om i Sve -
rige. Många av dessa krigsbarn
har berättat om hur fruktans -
värt det var att skiljas från sin
familj, men att det oftast var
lika hemskt att återvända hem
till människor man inte träffat
på lång tid. 

Det var dock inte bara frivil-
liga svenska soldater som kom
till Finland. Sverige skickade
tusentals gevär, kulsprutor, ka -
noner och granater. Det mesta
av denna militärmateriel köp-
tes in från Tyskland, som i ut-
byte fick bland annat kullager
och järn.

Intressant samlarområde
Det finns inte många frimär-
ken utgivna med motiv koppla-
de till finska vinterkriget. De
frimärken jag valt som illust-
rationer i denna artikel utgör
merparten av vad som finns
utgivet. Det kan tilläggas att
USA 1960 gav ut ett frimärke
där Mannerheim avbildas. 

Däremot finns det samlare
som specialiserat sig på fält-
post från vinterkriget, där vis-
sa enheters stämplar kan vara
mycket svåra att få tag i, och
därmed betingar höga priser.

Fältpostområdet kan när-
mast sägas vara en mindre ve-
tenskap. Inledningsvis hade de
olika enheterna egna stämplar

Finska skidlöpande soldater med utslagna sovjetis-
ka stridsvagnar i förgrunden, visas på detta offset-
tryckta frimärke från Marshallöarna utgivet 1989. De
numerärt och materiellt underlägsna finska soldater-
na bjöd den sovjetiska armén ett förkrossande mot-
stånd, och de sovjetiska förlusterna var mångdub-
belt högre än de finska. Den s.k. mottitaktiken som
gick ut på att splittra upp fiendens enheter i mindre
delmål och anfalla dessa med rörliga skidförband,
var mycket effektiv. 

En sårad finsk soldat blir omhändertagen på detta finska frimärke från 2005,
som tryckts i offset.  Över 20 000 finska soldater stupade och mer än 40 000
skadades. Detta kan jämföras med den sovjetiska sidan där över 120 000 solda-
ter stupade och mer än 200 000 skadades. Denna sovjetiska manspillan berod-
de förutom på de finska soldaternas skicklighet, också på odugligt sovjetiskt
ledarskap och otränat manskap. Denna observation stärkte än mer Hitler i hans
tankar på ett framtida anfall mot Sovjet.
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och den 8 januari 1940. Fin -
ländarna lyckades skära av de
sovjetiska trupperna i mindre
enheter, som en efter en förin-
tades. 

Efter slaget hade upp emot
20 000 sovjetiska soldater dö-
dats. Finlands förluster upp-
gick till ”endast” 1 000 man. 

Under månaderna fram till
februari 1940 stod kriget mer
eller mindre stilla, men i feb ru -
ari 1940 inledde Röda armén en
storoffensiv. Stalin hade trött -
nat på dödläget och valde att
sätta in alla krafter. Att offra
sina soldater var heller inget
problem för den röde diktatorn.

Under mycket stor blodspil-
lan ryckte den sovjetiska armén
fram till ett läge där endast för-
hand lingar kunde rädda Fin -
land från att bli en sovjetisk
lyd stat. 

Finland tvingades bland an-
nat lämna Karelska näset samt
låta arrendera ut Hangö Udd.
Kriget blev mycket kostsamt
för bägge sidor. Närmare 23 000
finska soldater hade stupat, och
många var svårt skadade med
men för livet. Siffrorna varie-
rar om hur många sovjetiska
soldater som stupade, men tro-
ligtvis uppgick dödstalet till
över 120 000 man. 

Svenska frivilliga
Sovjets invasion av Finland
kom som en rejäl chock för Sve-
rige. Trots att Sverige som land
valde att inte ta aktiv del i kri-
get så valde många sven skar,
mer än 8 000, att kämpa för

som efterhand blev enhetliga.
Detta kompliceras av att de oli -
ka frivilligenheterna, från sjut -
ton olika länder, hade egen fält -
post. För sän delserna var dess -
utom stämplade med ”fältpost”
både på finska och på svenska.
Försändelserna med den sven -
ska varianten är tydligen be-
tydligt mer ovanlig än den fin -
ska. 

På Internet finns det myck-
et intressant att läsa kring den
finska fältposten. En ingång i
ämnet finns på länken http://
wiki.posthistoria.nu. I sökru-
tan skriver man in ”finsk fält-
post”. ❑
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