
Nyss ihågkoms 70-årsdagen av Sovjets anfall på Finland; den 30:e november 1939 

stormade ryska soldater över den finska gränsen, ryska plan fällde bomber över 

Helsingfors. Finlands sak blev vår, ja, hela världen slöt upp på den finska sidan.

8 260 svenska frivilliga deltog i striderna, både vapen och ammunition exporterades från 

knapphändiga svenska förråd. Överallt samlades in pengar, kläder och mat för att hjälpa 

grannlandet. (Mitt bidrag som sjuåring var att sälja Finlandsmärken, tio öre styck. I dagens 

penningvärde nästan tio kronor).

Finlands tappra men fåfänga strid väckte världens beundran.  Men när fred slöts i mars 

1940 drevs 430 000 finländare på flykt, stora landområden med landets näst största stad 

Viborg gick förlorade.

Drygt ett år senare den 22 juni anföll Hitler-Tyskland Sovjet. Tre dagar senare gick Finland 

till anfall, det s.k. fortsättningskriget hade inletts.

I sin bok Skyldig till skuld. En europeisk resa i Nazi-Tyskland skugga ger författaren 

Henrik Arnstad en mycket fascinerande skildring av detta för Finland och landets rykte 

förödande krig.

Genom att vänta med att anfalla ett par dagar efter Tyskland försökte den finska ledningen 

dribbla bort att det var ett med Tyskland gemensamt krig. En del av den tyska 

uppmarschen, 150 000 man,  skedde från finskt territorium. 

Långt före anfallet fanns planer inte bara på att ta tillbaka de i vinterkriget förlorade 

områden utan också skapa ett Storfinalnd, Suur-Suomi. Fjärrkarelen, som aldrig varit finskt 

inte ens under det svensk-finska stormaktstiden, skulle bli finskt. I en bok beställd av den 

finske presidenten Risto Ryti, Finnlands Lebensraum, jämförs marsfreden 1940 med 

Versaillefreden och tar stöd i Hitlers argument mot den. 

Arnstad citerar Finlands överbefälhavare Gustaf Mannerheims dagorder från den 8 juli 

1941. 

Den östkarelska befolkningen skall behandlas vänligt men försiktigt. Den ryska 

befolkningen skall fängslads och sändas till koncentrationsläger.



Totalt byggdes sex läger för cirka 25 000 fångar, främst barn, kvinnor och åldringar, 

männen hade skrivits ut som soldater. Nästan 20 procent av dem dog på grund av svält, 

sjukdomar och undermålig behandling. 

Allra värst är det för de sovjetiska krigsfångarna. Av 64 400 dör 19 085, alltså nästan var 

tredje, orsakerna är också här brist på mat, kläder, förläggning och misshandel.

Efter det förlorade kriget, som blev 76 000 finländares död, drogs en förnekelsen skynke 

över det hela, både varför landet gått med på Tysklands sida och framför allt över de 

krigsbrott som begåtts.

I Finland har det betraktats som majestätsbrott att kritisera fältmarskalk Mannerheim vars 

hjältestaty intar en central plats i Helsingfors. 

Om landet nu 1941 skulle passa på att i Tysklands skydd återerövra förlorat område  varför 

skulle man då tränga in i Sovjet? Varför inte stoppa där?

Forskningschefen på finska Riksarkivet visar att Sovjetunionen via en amerikansk 

fredstrevare  i augusti 1941 försökte föreslå Finland denna lösning men regeringen 

ignorerade signalen.

Arnstad diskuterar också andra länder – Italien och Österrike – som heller aldrig gjort upp 

med sitt förflutna. Men framför allt är det kapitlen om Finland som är högintressanta. 

Vinterkriget gjorde Finlands sak till vår men aldrig fortsättningskriget.
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