
UPPLEV 
HISTORIEN

Suomussalmi är en trafikknut-
punkt fyra mil från den ryska 
gränsen. Geografiskt utgör detta 

glesbygdsområde Finlands »veka liv». 
Här utspelade sig över årsskiftet 1939–
40 ett mytomspunnet slag, som gick till 
historien för den djärvhet som de nu-
merärt underlägsna finländarna visade. 

När vinterkriget startade förväntade 
sig finländarna inledningsvis att Röda 
armén enbart skulle uppträda med 
spaningsförband. Istället mötte man 
i december 1939 två divisioner. Den 
första intog Suomussalmi kyrkby den 
7 december, men efter hårda strider 
runt jul flydde resterna av 163. divisio-
nen. Där efter förintades den ukrainska 
44. divisionen längs Raatevägen. För 
omvärlden, häpen över de finländska 
soldaternas framgångar, lanserades ut-
tryck som »motti» och »den vita döden».

I den här artikeln gör vi en resa i kri-
gets spår i trakterna kring det mytom-
spunna Suomussalmi. Genom att följa 
kartan kan du själv göra den. 

längs den norra vägen mot Lin-
nansalmi – då egentligen bara ett stråk 
– avancerade rödarmisterna till fots. De 
korsade gränsen öster om Leetovaara 
(1). Det finska försvaret utgjordes av en 
pluton om 40 man under befäl av en 24-
årig reservfänrik Martti Elo. Hans be-
vakningsområde var åtta mil brett. Den 
finska staben i Suomussalmi trodde inte 
på sin unge fänrik. Att Sovjetunionen 
skulle välja att kraftsamla här föreföll 
helt osannolikt. Elo retirerade en mil 
med sina nu tiotalet män till sundet vid 

Här begick finska
soldater stordåd

»DJUPT 
SKYMFAD SKÖT 

SIG ELO»

Följ med på en resa i finländska gränsbygder. 
Vid Suomussalmi stod vinterkrigets första 
stora sammandrabbning. 
Text och foto: MARCO SMEDBERG

Linnansalmi där de försökte bjuda mot-
stånd den 3 december (2).

I skydd av understödjande eld anföll 
då sovjetiska soldater på flot-
tar över sundet. Lite längre 
söderut lyckades också 
sovjetiskt kavalleri hitta is 
som höll och tog sig över. Fin-
ländarna retirerade i skydd av 
en sårad soldat som stannade kvar med 
förbandets enda kulsprutepistol. Han 
stupade sedan. 

Elo tog beslutet att tillfälligt låta 
sin ställföreträdare ta befälet och skida-
de själv i väg mot kyrkbyn för att »varna 
och bli trodd». Halvvägs dit mötte han 
sin ersättare. Denne skällde ut Elo och 
fortsatte för att ta befälet över hans lilla 
retirerande styrka. Djupt skymfad sköt 

sig Elo. Hans släde finns att beskåda på 
krigsmuseet i Raatteen Portti. 

De sovjetiska soldaterna vek 
av söderut och efter fyra dygn intog de 
Suomussalmi kyrkby (3) som finländar-
na då hade bränt och övergivit. (Dagens 
återuppbyggda centralort en halvmil 
därifrån heter inte längre Suomussal-
mi utan Ämmänsaari.) Rödarmisterna 
övergick nu till försvar i kyrkbyns rui-
ner. De inringade sovjetiska förbanden 
gjorde under julhelgen flera försök att 
bryta sig ut, vilket misslyckades. Slutli-
gen fick den sovjetiske chefen tillstånd 
att lämna kyrkbyn och natten till den 
28 december flydde resterna av det 
sovjetiska försvaret norrut över isen. 
(4) De slutkörda finländarna klarade 
inte av att hejda de flyende kolonnerna 
som skyddades av ett antal pansarbilar. 
Däremot tillintetgjordes de återstående 
sovjetiska stödjepunkterna längs deras 
tidigare framryckningsväg. Den 30 de-
cember var hela 163. divisionen slagen.

Samtidigt som striderna ra-
sade i kyrkbyn upptäckte finsk spaning 

att den 44. ukrainska divisio-
nen långsamt avancerade väs-

terut längs Raatevägen. 
Vid gränsövergången 

finns Gränsmuseet (5) som 
är inrymt i den gamla vakt-

lokalen och fyllt med dåtida finska ut-
rustningsdetaljer. När täterna på 163. 
divisionen tidigare gått över gränsen 
här utbröt skottväxling varpå de fin-
ska försvararna drog sig tillbaka in i 
skogarna.

Det var nödvändigt att hindra 
de sovjetiska trupperna att förena sig. 
Därför skars Raatevägen inledningsvis 
av en mil öster om Suomussalmi vid  

Finlands gränser fram till 1940.
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Kartan visar de vikti-
gaste platserna och 
minnesmärkena som 
anknyter till slaget 
vid Suomussalmi 
vintern 1939–40.

Vid gränsövergången låg två 
gårdar. Några av invånarna 
tvingades att fly undan den 
sovjetiska 163. divisionen 
den 30 november 1939.

Gränsmuseet är inhyst i en före 
detta vaktlokal.

Finländarna bar med sig 140 
rullar taggtråd som surrades 
runt stubbar vid Kuomasoki.

Resterna av två sovjetiska regementen 
flydde norrut över isen. De hade ett femtio-
tal lastbilar samt några pansarfordon och 
pansarvagnar med sig.

Röda armén anföll över isen som låg 
på sundet vid Limmansalmi. Bron har 
byggts på senare tid.
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Karta med dagens
 gränser.

RYSSLAND

Krigsmuseet i Raatteen Portti. Öster 
om museet finns ett monument som 
hedrar 44. ukrainska divisionen.

Efter två veckors strider 
var Kyrkbyn helt förstörd, 
bara skorstensmurarna 
fanns kvar av husen.
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upplev historien

Kuomasoki och försvarades av 300 
finska soldater (7). För att sätta skräck 
i fienden överföll finländarna också 
ett sovjetiskt pansarvärnsförband lite 
längre österut och sköt alla draghäs-
tarna.

De sovjetiska kolonnerna träng-
des på den bara fem meter breda vägen 
– idag en museiväg – som hade få av-
farter. Eftersom flankskyd-
det utgjordes av trupp till 
fots var framrycknings-
takten först låg för att 
sedan helt avstanna. Finlän-
darna led visserligen brist på 
tyngre vapen men förbanden var vana 
vid det stränga vinterklimatet och hade 
god terrängkännedom. Många soldater 
var skogshuggare från trakten i det ci-
vila och vana skidåkare.

De finska anfallen syftade till att bil-
da så kallade »motti» i vilka Stalins män 
isolerades och bekämpades. Koktrossar 
var prioriterade mål och när de slogs ut 
ökade eländet för de frusna sovjetiska 
soldaterna ytterligare. Deras mat ut-
gjordes sedan i bästa fall av knäckebröd 
och frusen gröt. Mellan anfallen kunde 
de finländska soldaterna återhämta sig. 
För de nerkylda och hungriga sovjetiska 
soldaterna var ödeterrängen ett snövitt 
helvete. Om de inte kämpade sköt deras 
förbands politiska politruk dem och om 
de försökte smita undan genom skogen 
skulle de frysa ihjäl. 

De sammanlagda finländska för-
lusterna uppgick till 900 stupade och 
saknade samt dubbelt så många så-

rade. Efter slaget låg de 
stelfrusna liken av drygt 

27 000 sovjetiska sol-
dater kvar i snön, dess-

utom tog finländarna 2 100 
fångar. Att inte fler soldater 

gav upp berodde på att de i kusliga de-
taljer hade blivit »informerade» om hur 
finländarna torterade sina fångar tills 
de dog. På och längs vägarna fanns 43 
sönderskjutna stridsvagnar och 270 an-

dra fordon. Chefen för den norra 163. 
divisionen återfanns aldrig. Troligen 
tog han av sig sina gradbeteckningar 
och försökte undkomma i skogarna 
men dog anonymt som många andra. 
Chefen för 44. divisionen flydde i en 
stridsvagn och lyckades ta sig tillbaka 
över riksgränsen. Där arresterades han 
omedelbart av den sovjetiska säker-
hetstjänsten, och efter en summarisk 
rättegång arkebuserades han för att »ha 
förlorat 55 fältkök till fienden».

Krigsmuseet Raatteen Portti 
(6), sista sevärdheten på vår resa, ger 
en utmärkt bild av striderna och det 
finns mycket att titta på, inklusive en 
bra journalfilm och olika sovjetisk for-
don. En intressant detalj är ett kylskåp 
i vilket ligger en nerkyld pistol att hålla 
i. Utanför museet finns en minnespark 
om tre hektar med stenar, en för varje 
stupad soldat vid Suomussalmi och 
klockstapeln »Den öppna famnen». 
Denna har 105 klockor, en för varje 
dygn som vinterkriget pågick. 

Marco Smedberg är militärhistorisk 
skribent.

»TERRÄNGEN 
VAR ETT SNÖVITT 

HELVETE»

Utanför museet Raatteen Portti 
finns en minnespark som hedrar  
de stupade vid Suomussalmi.

Sovjetisk T-26 
som förstördes  
under striderna 
vid Raatevägen.
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